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Шинэ Гэрээний
семинарын багшийн
гарын авлагын оршил
Бидний зорилго
Шашны институт, семинарын зорилго:

“Бидний зорилго бол өсвөр үеийнхэн болон залуучуудыг Есүс Христийн
сургаал, Цагаатгалыг ойлгон, үүнд найдаж, ариун сүмийн адислал хүлээн
авахуйц зохистой байж, өөрсдийгөө болон гэр бүлээ түүнчлэн бусдыг Тэнгэр
дэх Эцэгтэйгээ хамт байх мөнх амьдралд бэлтгэхэд нь туслахад оршдог” (Сайн
мэдээг заах ба судлах нь: Шашны институт ба семинарын багш, удирдагчдад
зориулсан гарын авлага [2012], x).

Энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд бид суралцагчдад сайн мэдээний сургаал,
зарчмуудыг судруудад цэдэглэснээр мөн бошиглогчдын үгсийг ашиглан заадаг.
Эдгээр сургаал, зарчмыг ойлгуулан, сэнхрүүлэх аргаар заадаг. Бид суралцах үйл
явц дахь өөрсдийнхөө үүргийг биелүүлэхэд нь суралцагчдад тусалж, сайн
мэдээг бусдад заахад тэднийг бэлтгэдэг.

Эдгээр зорилгод хүрэхийн тулд таныг заадаг суралцагчидтайгаа хамтдаа
судраас суралцаж байх үедээ дараах Сайн мэдээг заах ба судлах үндэс
зарчмуудыг дагахад урамшуулан дэмжиж байна. Үүнд:

• Сүнсээр зааж, суралц.

• Хайр, хүндэтгэл, зорилго бүхий суралцах орчныг бүрдүүл.

• Судраас өдөр бүр судалж, хичээлийн материалыг унш. (Шинэ Гэрээний
судар уншлагын хүснэгтийг LDS.org дээрх Шинэ Гэрээний төгс эзэмших
судрын карт мөн store.lds.org [item no. 10480] дээрээс харж болно.)

• Судрын болон бошиглогчдын үгсийн хам сэдэв, агуулгыг ойлго.

• Сайн мэдээний сургаал, зарчмуудыг хэрэгжүүлж, эдгээрийн үнэн ба ач
холбогдлыг таньж мэдэн, ойлгож мэдэр.

• Сайн мэдээний сургаал, зарчмуудыг тайлбарла, хуваалц мөн гэрчил.

• Төгс эзэмших судрын хэсгүүд болон үндсэн сургаалуудыг төгс эзэмш” (Сайн
мэдээг заах ба судлах нь, 10).

Та эдгээр зорилгыг гүйцэлдүүлэхээс гадна суралцагчдад Есүс Христийн сайн
мэдээнд итгэлтэй байж, үнэнийг буруугаас ялган танихад туслах ёстой.
Суралцагчдад Сүмийн сургаал, түүх, нийгмийн асуудлуудын талаарх байр
суурийн тухай асуух зүйлс байж болно. Та суралцагчдад “судлахаар мөн
тэрчлэн итгэлээр, суралцахыг эрэлхийл[эхэд]” (С ба Г 88:118) нь тусалснаар
мөн si.lds.org хэсгийн Үнэнийг эрэлхийл дэх эх сурвалжуудыг ашигласнаар
иймэрхүү асуултууд тавихад нь бэлтгэлтэй байж чадна.
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Энэхүү багшийн гарын авлагыг эдгээр зорилгодоо амжилттай хүрэхэд тань
туслахын тулд бэлтгэсэн билээ.

Хичээлийн бэлтгэл
Их Эзэн Өөрийнхөө сайн мэдээг заадаг хүмүүст “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 чиглүүлэгд[сэнээр]” (C ба Г
42:13–14) заагдах ёстой хэмээн зааварчилсан. Та хичээл бүрийг бэлдэхдээ
тэдгээрийн агуулж буй судар, сургаал, зарчмуудыг ойлгоход туслах Сүнсний
удирдамжийг залбирч эрэлхийл. Үүний нэгэн адил суралцагчид тань судруудыг
ойлгож, Ариун Сүнсээр заалгаж, өөрсдийн суралцсан зүйлсийг хэрэгжүүлэх
хүсэлтэй байхад нь хэрхэн туслахаа төлөвлөхдөө Сүнсний өдөөлтүүдийг дага.

Энэ ангид таныг хичээлээ бэлтгэж, заахад Шинэ Гэрээ гол эх сурвалж байх
болно. Заах гэж буй бүлгээ эсвэл шүлгүүдээ залбирч судал. Түүхэн холбоос,
хүмүүс, газар нутаг, үйл явдлуудыг оролцуулан судрын хэсгийн хам сэдэв,
агуулгыг ойлгохыг эрэлхийл. Судрын хэсэг бүрийн хам сэдэв, агуулгыг судалж,
танилцсан бол тэдгээрт агуулагдах сургаал, зарчмуудыг тодорхойлохоор
эрэлхийлж, суралцагчдын хувьд эдгээр үнэнээс аль нь ойлгож, хэрэгжүүлэхэд
хамгийн чухал болохыг шийд. Та юун дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэйгээ
нэгэнт олж мэдсэн бол судрууд дээрх ариун нандин үнэнийг суралцагчид тань
мэдэж авч, хэрэгжүүлэхэд хамгийн сайн тусалж чадах арга барил, заах арга,
үйл ажиллагаануудыг тодорхойлж чадна.

Энэ үйл явцад туслахын тулд энэ гарын авлагыг бүтээсэн билээ. Хичээлийн
материалууд таны заах гэж байгаа судрын хэсэгтэй холбоотой эсэхийг
анхааралтай шалга. Та судрын хэсэгт зориулсан зөвлөмжүүдээс заримыг нь
эсвэл бүгдийг нь ашиглахаар сонгож болно. Эсвэл та зааж байгаа
суралцагчдынхаа хэрэгцээ, нөхцөл байдалд тохируулан санал болгосон
санаануудыг ашиглаж болох юм.

Та суралцагчдадаа хичээл бүрд байгаа судрын хэсгүүдийг бүхэлд нь судлахад
туслах нь чухал. Ингэснээр судрын бичээчийн хүргэхийг хүссэн захиасыг
бүрэн дүүрэн ойлгоход суралцагчдад туслах болно. Гэхдээ та хичээлээ
төлөвлөж байхдаа хичээлийнхээ цагт амжиж, энэ гарын авлага дээрх бүх заах
зөвлөмжийг ашиглах хангалттай цаггүй гэдгээ ойлгож болно. Сайн мэдээний
үнэний ач холбогдол ба үнэнийг мэдэрч, тэдгээрийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд
нь суралцагчдад туслахын тулд судрын аль хэсгүүдийг онцлохоо шийдэхдээ
Сүнсний удирдамжийг эрэлхийлж, суралцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагыг
залбирч бодож үз. Хэрэв цаг бага байвал та бүлэг шүлгийг товч дүгнэн
ярилцсанаар эсвэл дараагийн бүлэг шүлэг рүү орохоосоо өмнө зарчим,
сургаалыг хурдан олж тогтооход суралцагчдыг чиглүүлснээр хичээлийн бусад
хэсгийг зохицуулан өөрчлөх хэрэгтэй байж болно.

Хичээлийн материалуудыг хэрхэн тохируулан өөрчлөх талаар бодож үзэхдээ
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн өгсөн дараах
зөвлөгөөг дага.

“Ерөнхийлөгч Пакэр эхлээд өөрсдийн болгоод, дараа нь зохицуулан өөрчилдөг
хэмээн байнга заадаг байсан. Хэрэв бид заах гэж байгаа хичээлээ сайтар
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судалсан бол үүнийг зохицуулан өөрчлөхдөө Сүнсийг дагаж чадна” (“A Panel
Discussion with Elder Dallin H. Oaks” [Шашны институт ба семинарын шууд
нэвтрүүлэг, 2012 оны 8-р сарын 7]; LDS.org).

Та заахаар бэлтгэж байхдаа онцгой анхаарал халамж шаардлагатай
суралцагчдад анхаарлаа хандуулаарай. Тэдэнд амжилттай суралцахад нь
туслахын тулд үйл ажиллагаа болон хүлээх үр дүнг зохицуул. Эцэг эх,
удирдагчидтай харилцаатай байх нь танд суралцагчдынхаа хэрэгцээг мэдэж
авахад тусалж, утга учиртай, сургамжтай хичээл заах боломжоор хангана.

Та хичээлээ бэлтгэж байхдаа LDS.org вэбсайт дахь эсвэл хөдөлгөөнт хэрэгслээр
үзэх бол Gospel Library дээрх Notes and Journal tools-ийг ашиглахыг сонгож
болно. Та эдгээр хэрэгслийг судрууд болон чуулган дээр хэлсэн үгс мөн
Сүмийн сэтгүүлийн өгүүлэл, хичээл зэргийг тэмдэглэхдээ ашиглаж болох юм.
Та бас хичээлийнхээ үеэр ашиглахаар тэмдэглэл нэмж бас хадгалж болно.
Эдгээр хэрэгслийг хэрхэн ашиглах талаар илүү их мэдээлэл авахын тулд
LDS.org вэбсайт дээрх Notes and Journal Help хуудсыг үзнэ үү.

Энэ гарын авлага дахь зарим материалыг Шинэ Гэрээний суралцагчийн гарын
авлагаас (Сүмийн Боловсролын Системийн гарын авлага, 2014) авсан болно.

Өдөр тутам заах багшийн гарын авлагыг ашиглах нь
Номын оршил
Номын оршлууд нь ном бүрийн товч дүгнэлт болж өгдөг. Тэдгээрт ном тус
бүрийг хэн бичсэнийг тайлбарлаж, бичээсийн өвөрмөц онцлогуудыг дүрслэн,
ном бүрийн агуулгын тоймоор хангаж өгдөг.

Судрын хэсгийн оршил
Судрын хэсгийн оршлууд нь хичээл бүрийн судрын хэсгийн хам сэдэв,
агуулгын товч тойм болдог.

Бүлэг шүлэг ба хам сэдвийн тойм
Судрын хэсгүүд нь ихэвчлэн тодорхой сэдэв, үйл явдлууд дээр төвлөрдөг жижиг
хэсгүүд эсвэл бүлгүүд болон хуваагддаг. Бүлэг шүлэг бүрд зориулсан тайлбарыг
үйл явдлын товч тойм эсвэл тухайн бүлэг шүлэг доторх сургаалууд дагалддаг.

Заах тусламж
Заах тусламжид сайн мэдээг заах зарчим, арга барилуудыг тайлбарладаг.
Тэдгээр нь багшлах арга барилаа сайжруулахаар хичээж чармайхад тань
тусалж чадна.

Хичээлийн гол хэсэг
Хичээлийн гол хэсэгт хичээлээ судалж, заахад тань зориулсан удирдамж
багтсан байдаг. Энэ нь асуулт, үйл ажиллагаа, эшлэл, диаграмм, хүснэгт бүхий
заах санаануудыг санал болгодог.
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Сургаал, зарчмууд
Судрын хэсгээс сургаал, зарчмууд аяндаа урган гарч ирэхэд суралцагчидтайгаа
ярилцах үедээ тэдгээрийг тодорхойлж, онцлон хэлэхэд тань туслах үүднээс
тодруулсан байгаа.

Зураг
Та зааж байхдаа боломжтой бол Сүмийн удирдагчдын болон судрын үйл
явдлуудын талаарх зургуудыг үзүүлэн болгон ашиглаж болно.

Төгс эзэмших судар
Шинэ Гэрээний төгс эзэмших судрын 25 шүлгийг хичээлийн хам сэдэвт
тодруулсан. Хичээл тус бүрд эдгээр хэсгийг заах санаа багтсан болно. Төгс
эзэмших судруудыг тогтмол заахад тань туслах үүднээс энэхүү гарын авлагад
төгс эзэмших судрыг шалгах үйл ажиллагаанууд олон орсон. Төгс эзэмших
судар заах нэмэлт санаануудыг гарын авлагын хавсралтаас эсвэл LDS.org
вэбсайт дээрх Seminary Student Resources-оос үзэж болно.

Хуудсан дээрх зай
Хэвлэгдэн гарсан гарын авлага дээрх зайг хичээлээ бэлтгэж байхад Ариун
Сүнсний өдөөлтийг мэдрэх үедээ тэмдэглэл, зарчим, тохиолдсон үйл явдал юм
уу бусад санаа сэтгэгдлээ бичсэнээр ашиглаж болно.

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Тодорхой ойлголт ба судрын хэсгүүдийн талаар нэмэлт ойлголт өгөхийн тулд
түүхэн нөхцөл байдлын талаарх нэмэлт эшлэл, тайлбаруудыг зарим хичээлийн
төгсгөлд оруулсан. Заах үедээ асуултуудад хариулах эсвэл нэмэлт ойлголт
өгөхөөр бэлтгэхдээ энэ хэсэгт байгаа мэдээллийг ашиглаарай. Нэмж
тайлбарлах зүйлсийг LDS.org вэбсайт дээрх энэ гарын авлагын цахим
хувилбаруудаас мөн Gospel Library программаас олж авч болно.

Заах нэмэлт санаа
Заах нэмэлт санааг зарим хичээлийн төгсгөлд оруулсан. Эдгээр заах санаа нь
хичээлийн гол хэсэгт олж тогтоож эсвэл онцлоогүй байж болох сургаал,
зарчмуудыг заах зөвлөмж юм. Тэдгээр нь мөн LDS.org вэбсайт дээрх DVD
үзүүлэн болон видео бичлэг ашиглах зөвлөгөөнүүдийг багтаасан байж болно.
Нэмж тайлбарлах зүйлсийг LDS.org вэбсайт дээрх энэ гарын авлагын цахим
хувилбаруудаас мөн Gospel Library программаас олж авч болно.

Өдөр тутмын семинарын хөтөлбөр (чөлөөт цагтай
болон өглөө эрт хичээллэх)
Энэхүү гарын авлага нь өдөр тутам заах семинарын багш нарт зориулсан өдөр
тутам заах багшийн 160 хичээл, заах тусламж, төгс эзэмших судар заах эх
сурвалж, үндсэн сургаалуудыг багтаасан.

Номын оршил
Номын оршил нь судрын ном бүрийн эхний хичээлийн өмнө байдаг. Номын
оршил нь дараах асуултуудад хариулан, ном бүрийг товч тоймоор хангадаг.
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Тухайлбал: Яагаад энэ номыг судалдаг вэ? Хэн энэ номыг бичсэн бэ? Хэзээ,
хаана энэ номыг бичсэн бэ? Энэ номыг хэнд зориулж мөн яагаад бичсэн бэ?
Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ? Түүнчлэн оршил нь ном бүрийн
агуулгыг товч харуулдаг. Багш нар шаардлагатай үед номын оршлоос хам
сэдэв, нөхцөл байдлын тухай мэдээллүүдийг хичээлдээ ашиглах хэрэгтэй.

Багшийн өдөр тутмын хичээлүүд
Хичээл явуулах байдал
Энэ гарын авлагын хичээл бүр нь тодорхой нэг санаа, сургаал, зарчим дээр
төвлөрөхөөсөө илүү судрын хэсгүүд дээр төвлөрдөг. Энэхүү загвар нь танд
болон суралцагчдад судруудыг дэс дараатай судалж, судрын хэсгээс гарч ирэх
сургаал, зарчмуудын талаар хэлэлцэхэд туслах болно. Суралцагчид сургаал,
зарчим дээрх хам сэдвээс суралцсанаар тухайн үнэний талаарх тэдний ойлголт
гүнзгийрнэ. 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 үнэнийг олж
мэдэн, хэрэгжүүлж сурахад тусалдаг.

Хичээл бүрд судрын хэсгийн бүх хэсгийг онцолдоггүй. Сүнсээр өдөөгдсөн
бичээчийн захиас дотор тийм ч чухал биш эсвэл өсвөр үеийнхэнд тийм ч их
хэрэгтэй биш хэсгүүд байгаа учраас зарим хэсэгт багахан анхаарал хандуулсан.
Та зааж байгаа суралцагчдынхаа хэрэгцээ, сонирхолд нийцүүлэн, эдгээр
материалыг ашиглах үүрэгтэй. Та тодорхой нэг сургаал, зарчимд хичээлийн
материалд зааварласнаас илүү их ач холбогдол өгөх эсвэл тус гарын авлагаар
гүнзгийрүүлэн судлах судрын хэсгүүдэд арай бага анхаарал хандуулах зэргээр
тус гарын авлага дээрх хичээлийн санаануудыг тохируулан ашиглаж болно.
Хичээлдээ бэлтгэх, заах үедээ эдгээрийг тохируулан өөрчлөхөд туслах Ариун
Сүнсний удирдамжийг эрэлхийл.

Сургаал ба зарчмууд
Та хичээл бүрийн гол хэсэгт хэд хэдэн гол сургаал, зарчим тодруулсныг олж
харах болно. Эдгээр сургаал, зарчим нь: (1) судрын хэсгийн гол захиасыг
тусгасан; (2) суралцагчдын хэрэгцээ, нөхцөл байдалд яв цав нийцсэн; эсвэл (3)
суралцагчид ба Их Эзэний хоорондын харилцаа холбоог гүнзгийрүүлэхэд
тусалж чадах гол үнэнүүд учраас энэхүү сургалтын материал дээр
тодорхойлсон юм. Шинэ Гэрээ нь энэхүү сургалтын материалд тодорхойлсноос
илүү их үнэнийг заадаг болохыг анхаарна уу. Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр
судрууд нь “бүх нөхцөл байдалд хүн бүрийн хэрэгцээнд нийцэх үнэний
төгсгөлгүй хэлхээг агуулсан байдаг гэж заажээ” (“The Great Plan of Happiness”
[CES Symposium on the Doctrine and Covenants/Church History, Aug. 10, 1993],
LDS.org; мөн Teaching Seminary: Preservice Readings [2004], 69, LDS.org-ийг
үзнэ үү).

Та заах үедээ судрууд дахь сургаал, зарчмуудыг олж тогтоох боломжийг
суралцагчдад байнга олгож бай. Суралцагчид өөрсдийн олж мэдсэн үнэнийг
илэрхийлэхдээ сургаал, зарчмуудыг гарын авлага дээр тодорхойлсноос өөр үгс
ашиглан тайлбарлаж болох юм. Тэд мөн хичээлийн тоймд багтаагүй үнэнийг
олж мэдэж болно. Суралцагчдын ашигласан үгс гарын авлагад байгаагаас өөр
эсвэл тэд сургалтын хөтөлбөрт дурдаагүй ямар нэг үнэнийг олж тогтоосон
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гэсэн шалтгаанаар тухайн суралцагчийн хариултыг буруутгахаас зайлсхий.
Гэхдээ суралцагчийн хэлсэн зүйл сургаалын хувьд буруу байвал хайр, итгэлээ
харуулан, эелдгээр залруулах нь таны үүрэг мөн. Энэ нь ангийн бусад
суралцагчийн хувьд чухал ач холбогдолтой суралцах туршлага болж болох юм.

Суралцагчийн үүрэг
Энэ гарын авлагад өдөр тутмын 160 хичээл бий. Та энэ ангийг заах
хугацаанаасаа хамааран шаардлагатай бол хичээлүүд болон суралцах
хуваарийг тохируулж өөрчилж болно. Гарын авлагын хавсралтаас хичээл
хуваарилах удирдамжийг үзнэ үү. Энэхүү суралцагчийн удирдамж нь 36 долоо
хоног буюу хичээлийн 180 хоногт суурилсан бөгөөд танд өдөр тутам үзэх
хичээлүүдээ сонгож, төгс эзэмших судар, үндсэн сургаалуудыг төгс эзэмшихэд
нь суралцагчдад туслах, өмнөх материалуудаа эргэн харж, хуваарь тасалдсаныг
нөхөх боломжоор хангах 20 “чөлөөт өдрийг” багтаасан.

Нэмэлт ажил
Шинэ Гэрээг гэрээр судлах семинарын суралцагчдын удирдамжийг өдөр тутмын
семинарын хөтөлбөрүүдэд суралцагчдыг нэмэлт ажлаар хангах эх сурвалж
болгон ашиглаж болно. Гэрээр судлах суралцагчдад зориулсан судлах
удирдамжин дээрх хичээлүүд нь уг гарын авлагад танилцуулсан хичээлүүдтэй
тохирдог. Хичээл их тасалсан суралцагчид хамрагдаж амжаагүй хичээлийн
агуулгадаа тохирохуйц судлах удирдамжин дээрх даалгавруудыг гүйцэтгэж
болно. Даалгаврыг LDS.org вэбсайтаас хэвлэн авч болох учраас нэмэлт ажил
хийх шаардлагатай суралцагчдад гарын авлагыг бүтнээр нь өгөх шаардлагагүй.
Шинэ Гэрээг гэрээр судлах семинарын суралцагчдын удирдамжтай холбоотой
дэлгэрэнгүй мэдээллийг “Гэрээр судлах семинарын хөтөлбөр” гэсэн гарчигтай
хэсгээс олж авч болно.

Заах тусламж
Заах тусламж нь энэхүү гарын авлагын хуудаснуудын захад байрласан. Эдгээр
заах тусламж Шинэ Гэрээг судлахдаа сайн мэдээг заах ба суралцах үндсийг
танд төдийгүй таны зааж байгаа суралцагчдад хэрхэн хэрэгжүүлэхийг
тайлбарлаж, үлгэрлэн үзүүлэхэд тусалдаг. Тэдгээр нь мөн олон янзын заах арга
барил, ур чадвар, санааг хэрхэн үр бүтээлтэй ашиглах зөвлөгөөг санал
болгодог. Заах тусламжин дээрх зарчмуудыг ойлгосон бол зааж байхдаа
тэдгээрийг тохируулж хэрэгжүүлэх арга замуудыг олж мэд.

Төгс эзэмших судар ба үндсэн сургаалууд
Мөнхийн үнэнийг эрхэмлэн хайрлаж, судруудаас судлах, заах үедээ итгэлтэй
байх чадварыг тань өсгөх зорилгоор Шашны институт, семинар (ИС)
суралцагчдыг анги хичээллэх хугацаанд эзэмшихэд нь зориулан нэлээд хэдэн
судрын хэсгийг сонгосон билээ. Мөн суралцагчдын ойлгох, итгэх, семинарын
дөрвөн жилд болон үлдсэн амьдралынхаа турш дагаж амьдрах хэрэгтэй гол
сургаалуудыг тодотгосон үндсэн сургаалуудын жагсаалтыг багтаав. Анги бүрд
зориулсан уг гарын авлагыг суралцагчийг судруудаас дэс дараатай судалсан үед
үндсэн сургаалуудыг тодруулах зорилгоор бэлтгэсэн болно. Төгс эзэмших
судрын олон шүлгийг үндсэн сургаал болгон сонгосон. Тиймээс та
суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгээс заахдаа үндсэн сургаалыг мөн
заах болно.
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Хүн мөнхийн үнэнийг оюун ухаан, зүрх сэтгэлдээ нандигнан хайрлах аваас
Ариун Сүнс эдгээр үнэнийг хэрэгтэй мөчид сануулан, итгэлтэй үйлдэх урам
зоригийг тэдэнд өгөх болно (Иохан 14:26-г үзнэ үү). Ерөнхийлөгч
Ховард В.Хантэр:

“Би та нарыг заахдаа судруудаас ашиглахыг мөн суралцагчдадаа судруудтай
нөхөрлөж, тэдгээрийг ашиглаж сурахад нь туслахын тулд бүх хүч чадлаа
дайчлахыг урамшуулан дэмжиж байна. Би өсвөр үеийнхнийг судруудад итгэж
найддаг болоосой гэж хүсдэг. …

… Бид суралцагчдыг судруудын үнэн ба хүч чадалд, тэдний Тэнгэрлэг Эцэг
үнэхээр судруудаар дамжуулан тэдэнтэй ярьдаг гэдэгт мөн өөрсдийн асуудал,
залбирлын хариултыг судруудаас авч чадна гэдэгт итгэж найддаг байгаасай
хэмээн хүсдэг. …

… Танай ангийн суралцагчдын хэн нь ч судруудаа хангалттай сайн мэддэггүйн
улмаас хэрэгтэй судрын хэсгээ олж чадалгүй мөн ичиж зовон эсвэл айж эмээн
ангиас гардаггүй байгаасай хэмээн бид найдаж байна” гэж заажээ (“Eternal
Investments” [address to CES religious educators, Feb. 10, 1989], 2, si.lds.org; мөн
Teaching Seminary: Preservice Readings [2004], 20, LDS.org-ийг үзнэ үү).

Төгс эзэмших судар ба үндсэн сургаалын талаарх мэдээллийг гарын авлагын
хавсралтаас олж үзнэ үү.

Гэрээр судлах хичээлүүдийг ашиглах нь
Суралцагчийн хичээлийн тойм
Уг тойм нь суралцагчийн судлах удирдамжаас суралцагчдын энэ долоо хоногт
судалсан хам сэдэв, сургаал, зарчмуудтай танилцахад туслах болно.

Хичээлийн оршил
Хичээлийн оршил нь энэ хичээлд судрын аль хэсгийг онцлох шаардлагатайг
мэдэхэд танд тусална.

Бүлэг шүлэг ба хам сэдвийн тойм
Судрын хэсгүүд дэх хам сэдэв, агуулга өөрчлөгдөх үед шүлгүүд бүлэг болон
хуваагддаг. Бүлэг шүлэг бүрд зориулсан тайлбарыг үйл явдлын товч тойм эсвэл
тухайн бүлэг шүлэг доторх сургаалууд дагалддаг.

Хичээлийн гол хэсэг
Хичээлийн гол хэсэг нь таныг судлах мөн заах үед удирдамжаар хангах болно.
Энэ нь асуулт, үйл ажиллагаа, эшлэл, диаграмм, хүснэгт бүхий заах
санаануудыг санал болгодог.

Сургаал ба зарчмууд
Судрын хэсгээс сургаал, зарчмууд аяндаа урган гарч ирэх үед
суралцагчидтайгаа ярилцах үедээ тэдгээрийг тодорхойлж, онцлон хэлэхэд тань
туслах үүднээс тодруулсан байдаг.
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Дараагийн хэсгийн оршил
Хичээл бүрийн сүүлийн догол мөр дараагийн хэсгийн талаар цухас дурддаг.
Ирэх долоо хоногт судлах судруудыг урьдчилан мэдэхэд суралцагчдад туслахын
тулд энэ догол мөрийг хичээл бүрийн төгсгөлд хуваалц.

Гэрээр судлах семинарын хөтөлбөр
Хол ойр болон бусад хүчин зүйлээс (хөгжлийн бэрхшээлтэй гэх мэт)
шалтгаалан өдөр тутмын ангидаа суух боломжгүй байгаа суралцагчидтай
газруудад гэрээр судлах семинарын ангиудыг орон нутгийн санваарын
удирдагчид болон институт, семинарын төлөөлөгчдийн удирдлагаар зохион
байгуулж болно. Гэрээр судлах семинарын ангиуд нь ерөнхийдөө өглөө эрт
ордог эсвэл чөлөөт цагтай өдөр тутмын ангиуд бүхий газруудад
боломжгүй байдаг.

Гэрээр судлах семинарын хөтөлбөр суралцагчдад долоо хоногийн турш ангид
хамрагдахын оронд гэртээ бие даан суралцан, семинарын кредит хүлээн авах
боломжийг олгодог. Эдгээр хичээлийг Шинэ Гэрээг гэрээр судлах семинарын
суралцагчдын удирдамж гэсэн тусдаа гарын авлагаас олж авч болно.
Суралцагчид долоо хоногт нэг удаа семинарын багштайгаа уулзан, өөрсдийн
ажлыг танилцуулж, хичээлд хамрагдана. Суралцагчийн судлах удирдамж,
долоо хоног тутмын хичээлүүдийг доор тайлбарласан болно.

Гэрээр судлах суралцагчдад зориулсан судлах удирдамж
Шинэ Гэрээг гэрээр судлах семинарын суралцагчдын удирдамж нь гэрээр
суралцдаг суралцагчдад Шинэ Гэрээг долоо хоногийн өдрүүдэд семинарт
хамрагдан суралцдаг суралцагчидтай ижил туршлага олж авахад нь туслахын
тулд бий болгосон билээ. Иймээс суралцагчийн судлах удирдамж болон
сургаал, зарчмууд нь энэ гарын авлага дээрх материалтай адил. Суралцагчийн
удирдамж бас төгс эзэмших судрын зааврыг агуулдаг. Төгс эзэмших судрын
хэсгүүд нь судрын текстэд агуулгаараа харагддаг бөгөөд ихэнхдээ бичих үйл
ажиллагаа тухайн хэсгүүд бүхий хичээлүүд дээр багтсан байдаг.

Долоо хоног бүр гэрээр судлах семинарын суралцагчид суралцагчийн судлах
удирдамжаас дөрвөн хичээлийг үзэж дуусган, семинарын багшийнхаа долоо
хоног тутмын нэг хичээлд хамрагдана. Суралцагчид өөрсдийн судрын
тэмдэглэл дээр судлах удирдамжийн нэлээд хэдэн даалгаврыг гүйцэтгэсэн
байна. Суралцагчид хоёр ширхэг судрын тэмдэглэлийн дэвтэртэй байх ёстой.
Тэгснээр тэд нэгийг нь багшдаа шалгуулахаар үлдээж, нөгөө дэвтэр дээрээ
ажлаа үргэлжлүүлж болно. Суралцагчид 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 хоногийн
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
материалыг уншихад урамшуулан дэмждэг ч гэрээр судлах суралцагчид нэмэлт
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30–40 минутыг гэрээр судлах дөрвөн хичээлийн хэсэг бүр дээр зарцуулж, долоо
хоног бүр гэрээр судлах хичээлд хамрагдах хэрэгтэйг ойлгох ёстой.

Гэрээр заах багшийн долоо хоног тутмын хичээлүүд
Шинэ Гэрээг гэрээр судлах семинарын суралцагчдын удирдамж дээрх нэг хэсэг нь
өдөр тутмын багшийн гарын авлагын таван хичээлтэй дүйцнэ. Уг гарын
авлагын таван хичээл тутмын дараа, долоо хоног тутмын гэрээр заах багшийн
нэг хичээл байгаа. Гэрээр судлах хичээлүүд нь суралцагчийн судлах
удирдамжин дээрх хичээлүүдийг долоо хоногийн турш судалж дуусгаснаар
суралцсан сургаал, зарчмуудынхаа талаарх ойлголтыг нэгтгэн дүгнэж,
гүнзгийрүүлж, хэрэгжүүлэхэд суралцагчдад туслах болно. Эдгээр хичээл
суралцагчийн судлах удирдамжин дээр тэмдэглэгдээгүй нэмэлт үнэнийг
гаргаж ирж болох юм. (Хичээлийн хуваариа төлөвлөх тусламжийг гарын
авлагын төгсгөл дэх хавсралтын гэрээр заах багш нарт зориулсан хичээлийн
хуваарилалтын талаарх удирдамжаас харж болно.)

Та гэрээр заах багшийн хувьд суралцагчдыг долоо хоног бүр гэртээ юу
суралцаж буйг ойлгож мэдэх ёстой. Тэгснээр тэдэнтэй уулзах үедээ тэдний
асуултуудад хариулж, ач холбогдолтой ярилцлага өрнүүлж чадна.
Суралцагчдаас долоо хоног тутмын нэг удаагийн хичээлдээ судруудаа болон
судрын тэмдэглэл, суралцагчийн судлах удирдамжаа авчрахыг хүс. Тэгснээр
хичээлийн үеэр тэдгээрийг сөхөн харах боломжтой. Зааж буй суралцагчдынхаа
хэрэгцээнд тохируулан Ариун Сүнсний нөлөөгөөр хичээлүүдийг тохируулан
заа. Та мөн хичээлд бэлтгэж, заах үедээ энэ гарын авлага дээрх өдөр тутмын
багшийн хичээлүүдийг ашиглаж болно. Өдөр тутмын хичээлүүдэд ашиглах
заах тусламж, арга барилыг судлах нь долоо хоног бүр заах хичээлийг тань
баяжуулах болно. Зааж буй суралцагчдынхаа 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 зөвшөөрч болно.

Долоо хоног тутмын хичээлийн дараа суралцагчдын судрын тэмдэглэлийг
хураан авч, тэднийг үргэлжлүүлэн судлахад урамшуулан дэмж. Дээрх “Гэрээр
судлах суралцагчдын удирдамж” хэсэгт тайлбарласнаар тэдэнд дараагийн
долоо хоногийн даалгавруудаа хийх судрын тэмдэглэлийг тарааж өг. (Гадасны
семинарын багш нар гэрээр судлах семинарт бүртгүүлсэн семинарын
суралцагчидтайгаа санваарын удирдагч, эцэг эхчүүдийн удирдлаган дор цахим
хэлбэрээр харилцаж болно.)

Суралцагчийн судрын тэмдэглэл дээрх даалгаврыг шалгах үедээ тэдний ажлын
талаар цаг тухайд нь товч тэмдэглэл бичиж эсвэл дараа нь уулзахдаа өөрийн
сэтгэгдлийг хэлж бай. Түүнчлэн та дэмжлэг үзүүлж, утга учиртай санал
зөвлөгөөг хэлэх өөр бусад арга замыг эрэлхийлж болно. Энэ нь ажлынх нь
талаар санаа тавьж байгаагаа мэдэх боломжийг суралцагчдад олгох бөгөөд
тэднийг өөрсдийн хариултуудад анхааралтай ханддаг байх хөшүүрэг нь болж
болох юм.

Суралцагчид гэрээр судлах хичээлүүдээ хийж гүйцэтгэсэн үедээ төгс эзэмших
судрын хэсгүүдийг эзэмшихээр ихээхэн хичээж чармайсан байх болно. Гэрээр
заах семинарын багш нар тухайн долоо хоногийн хэсгийг судалж байх үед гарч
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ирсэн төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг чээжээр уншихад эсвэл давтахад
урьснаар суралцагчдынхаа долоо хоногийн турш гаргасан хичээл зүтгэлийг
шалгаж болдог.

Бусад эх сурвалж
LDS.org
Шинэ Гэрээний семинарын багшийн гарын авлага (nttm.lds.org) мөн Шинэ Гэрээг
гэрээр судлах семинарын суралцагчдын удирдамжийг LDS.org болон зөөврийн
хэрэгслүүд дээр Gospel Library-гаас үзэж болно. Багшийн гарын авлагын цахим
хувилбар нь тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл, заах нэмэлт санаа,
зайны асуудлаас шалтгаалан хэвлэгдсэн гарын авлагад оруулаагүй медиа эх
сурвалжуудыг нэмж багтаасан байгаа.

si.lds.org
Багш нар хичээлд бэлтгэх, заах нэмэлт санаа авах бол Шашны институт,
семинарын вэбсайт (si.lds.org) руу орж болно.

Тайлбар ба бүртгэлийн хэрэгслүүд
Багш, суралцагчид хичээлээ бэлтгэж, судраас судалж байхдаа эдгээр гарын
авлагын онлайн хувилбарт тайлбар хийж, тэмдэглэл нэмэхэд онлайн болон гар
утасны Notes and Journal хэрэгслүүдийг ашиглаж болно. Багшийн гарын
авлага, суралцагчийн судлах удирдамжийг LDS.org вэбсайтаас олон төрлийн
форматаар (PDF, ePub, mobi [Kindle] файлууд гэх мэт) татаж авах
боломжтой болсон.

Нэмэлт зүйлс
Дараах эх сурвалжуудыг өөрийн зааварлагч, Сүмийн орон нутгийн
хангамжийн алба, Сүмийн онлайн дэлгүүр зэргээр (store.lds.org) дамжуулан
авч болно. Үүнд:

LDS.org вэбсайт дээрх Media Library

Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга (зүйлийн дугаар 06048)

Судрын тэмдэглэл (зүйлийн дугаар 13256)

Итгэлдээ үнэнч байх нь: Судрын заалт (зүйлийн дугаар 36863)
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LDS.org дээрх Gospel Topics

Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимол (зүйлийн дугаар 09403)

Шинэ Гэрээний суралцагчийн гарын авлага (Сүмийн Боловсролын
Системийн гарын авлага, 2014) (зүйлийн дугаар 10734)
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1-Р ХИЧЭЭЛ

Шинэ Гэрээний оршил
Оршил
Шинэ Гэрээ нь гол төлөв Есүс Христийн мөнх бус
амьдрал, сургаал, Цагаатгал ба Түүний Сүмийн үүсгэн
байгуулагдсан болон тэнгэр өөд авагдсаныхаа дараа
хэрхэн эртний шавь нараа үргэлжлүүлэн удирдан залж
байсан талаар мөн тэдний тохинууллын талаар өгүүлсэн
цэдэг юм. Энэ хичээл нь Аврагчийн Над руу ир хэмээн

олонтоо давтан урьсан урилга мөн бусдад үүний адил
үйлдэхэд нь туслах шавь нарынх нь үүрэг хариуцлага
гэсэн Есүс Христийн болон Түүний эртний төлөөлөгчдийн
сургаалд буй хоёр гол сэдвийг танилцуулах замаар
суралцагчдыг Шинэ Гэрээнээс суралцахад бэлтгэн,
урамшуулах зорилготой.

Заах зөвлөмж
Шинэ Гэрээ биднийг Христэд ирэхэд тусалдаг
Хичээл эхлэхээс өмнө Бидний энэ үед өсвөр үеийнхэнд ямар ямар хүнд дарамт
байна вэ? гэсэн асуултыг самбар дээр бич.

Хоосон хайрцаг эсвэл үүргэвч, дотор нь хийх том чулуу, ном гэх мэт хүнд
зүйлсийн хамт ангид авчир. Нэг суралцагчийг ангийн өмнө гарч ирэхэд уриад,
түүнээс хоосон хайрцгийг барихыг эсвэл хоосон үүргэвчийг үүрэхийг хүс.
Ангийнхнаас самбар дээрх асуултад хариулахыг хүсээд, харин өөр нэгэн
суралцагчаас тэдний хариултыг самбар дээр бичихийг хүс. Хариулах тоолонд,
хүнд зүйлсээс хайрцгийг эсвэл үүргэвчийг дүүртэл хийгээд бай.

• Хэрэв та өдрийн туршид ийм хүнд ачааг тээж явах болбол танд ямар
санагдах байсан бэ?

Самбар дээр жагсаан бичсэн зарим дарамт хэн нэгэнд сорилт, бэрхшээл
учруулж болзошгүйг тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс.

Шинэ Гэрээ нь Есүс Христийн мөнх бус болон Амилалтын дараах үеийн
тохинууллын, тухайлбал Түүний сургаал, гайхамшиг, цагаатгагч золиослол,
эртний сүмийн шавь нар дээрээ айлчлан ирсэн зэргийн тухай бидэнд заадаг
болохыг тайлбарла. Түүний сургаалд болон бусадтай харьцах харьцаанд тээж
явдаг ачаагаа хөнгөлөхөд маань бидэнд туслах үнэнүүд олон давтагдсан байдаг.

Энэ жил Шинэ Гэрээнээс суралцаж байхдаа олонтоо олж харах энэхүү гол
сэдвийн жишээ Матай 11-р бүлэгт өгөгдсөн байдгийг суралцагчдад тайлбарла.
Нэг суралцагчийг Матай 11:28-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншихыг мөн хүнд дарамт үүрсэн хүмүүст хандсан Аврагчийн урилгыг олж
мэдэхийг хүс.

• Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн хүмүүс гэдэг нь ямар утгатай гэж та нар
бодож байна вэ?

• Түүний амралтыг авахын тулд бид юу хийх ёстой хэмээн Аврагч хэлсэн бэ?
(Суралцагчдын хариултыг ашиглан дараах зарчмыг самбар дээр бич: Бид
ачаа дарамтаа үүрэн, Есүс Христ дээр ирэх юм бол Тэр бидэнд
амралт өгөх болно.)

• Есүс Христэд ирэх гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ?
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Суралцагчдад Христэд ирэх гэдэг нь ямар утгатай болохыг ойлгоход нь
туслахын тулд нэг суралцагчийг Maтай 11:29–30-ийг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас дагаж уншихыг мөн Түүн рүү ирэхийг хүссэн хүмүүст зориулсан
Аврагчийн зааврыг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ шүлгүүдэд цэдэглэснээр, бид Есүс Христэд ирэхийн тулд юу хийх
ёстой вэ?

Самбар дээр шарын буулганы зургийг зур эсвэл зургийг үзүүл.

Буулга нь ихэвчлэн хос шар юм уу өөр
хос малыг хооронд нь холбосноор
тэдэнд ачаа чирэх боломж олгодог
модон тэгнээ болохыг тайлбарла.

• Буулганы ашиг тус, зориулалт нь
юу вэ? (Хэдийгээр буулга нь ачаа,
дарамт болдог ч гэсэн хоёр
амьтны хүч чадлыг нэгтгэн, ажлын бүтээмжийг сайжруулдаг байна.)

• Аврагчийн буулгыг өөр дээрээ авна гэдэг нь ямар утгатай гэж та нар
бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднарын
дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь. Бид Аврагчийн буулгыг хэрхэн өөрсөд
дээрээ авах, ингэснээр хэрхэн адислагдаж болох талаар олж сонсохыг
ангийнхнаас хүс.

“Хос малыг хамт зүтгүүлж, ачаа чирүүлэх боломжтой болгохын тулд
буулгыг тэдний чээжинд угладаг.

“‘Буулгыг минь өөр дээрээ ав’ хэмээн хүн бүрд өгсөн Их Эзэний ер бусын
урилгыг бодож үзнэ үү. Ариун гэрээнүүдийг хийж, сахих нь биднийг Их Эзэн
Есүс Христтэй нэг болгон нэгтгэдэг билээ. Чухамдаа бидний хамгийн сайн
хүчин чармайлт Аврагчийнхтай эн зэрэгцэхгүй бөгөөд харьцуулах аргагүй ч

Тэр биднийг Өөрт нь найдлага тавихад болон Өөртэйгөө хамт хөдөлмөрлөхөд урьдаг. Бид
мөнх бус аяллынхаа үедээ Түүнд итгэж, Түүнтэй хамт ачаагаа үүрсэн үед Түүний буулга
үнэхээр амархан, ачаа нь хөнгөн байдаг.

“Бид ганцаархнаа биш бас хэзээ ч ганцаардахгүй. Бид өдөр тутмын амьдралдаа тэнгэрлэг
тусламж авч, урагш тэмүүлж чадна. Аврагчийн Цагаатгалын тусламжтайгаар [бид] ‘өөрсдөө
олж авч чадахаас хавьгүй илүү’ чадвар, хүч чадлыг хүлээн авч чадна (‘Lord, I Would Follow
Thee,’ Hymns, д. 220)” (“Тэд ачаагаа амархан дааж чадахын тулд,” Ensign, 2014 оны 5-р сар,
88 эсвэл 2014 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 106).

• Юу биднийг Аврагч Есүс Христтэй буулганд оруулдаг вэ?

• Ахлагч Бэднарийн хэлснээр, бид Аврагчийн буулганд орсноор ямар адислал
хүлээн авах вэ?

Матай 11:28–29 дээрх Аврагчийн “амралтын” амлалт нь Тэр бидний асуудал
эсвэл саад бэрхшээлийг байнга шийдвэрлэж өгнө гэсэн утгатай биш болохыг
онцол. Ихэвчлэн Аврагч бидэнд бэрхшээлээ даван туулж, тэсвэрлэн гарахад
хэрэгтэй амар амгалан, хүч чадлыг өгснөөр бидний ачааг хөнгөлөх болно.
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Хэрэв бид мөнх бус амьдралын саад бэрхшээлүүдийг итгэлээр даван туулах юм
бол Бурхантай мөнхөд хамт байх эцсийн амралтыг олж авах болно (С ба Г
84:23–24-ийг үзнэ үү).

Судраас өдөр бүр суралцахыг дэмж
Суралцагчдыг өдөр бүр Шинэ Гэрээнээс хувиараа суралцах цаг гаргахад урамшуулан дэмж.
Та тэдэнд судраас өдөр бүр суралцах явцаа хянахад нь туслахын тулд тохирох хүснэгт өгч
болно (энэ гарын авлагын хавсралтад буй уншлагын хүснэгтийг үзнэ үү). Суралцагчдад
хувиараа судраас суралцах цагаараа сурсан зүйл, мэдрэмжээ анги дээрээ хуваалцах
боломж олго. Хувиараа судраас суралцаж чадахгүй байгаа суралцагчдыг эвгүй байдалд
оруулж, урам зоригийг нь мохоохгүйн тулд болгоомжтой хандах хэрэгтэй.

Аврагчид ирэх үед Тэрээр хэрхэн тэдэнд амралт өгч байсан талаар тунгаан
бодохыг суралцагчдаас хүс. Өөрсдийн туршлагаас ангийнхантайгаа
хуваалцахад цөөн суралцагчийг урь. Та өөрийнхөө туршлагаас хуваалцах
талаар бодож үз.

Энэ жилийн туршид Шинэ Гэрээнээс суралцангаа Есүс Христэд ирж болох
арга замын талаар тодорхой зорилго тавихад суралцагчдыг урь. Энэ жил өдөр
тутам судруудыг судлан, Шинэ Гэрээг бүхэлд нь уншиж дуусгах төлөвлөгөөг
зорилгодоо оруулахад тэднийг урамшуулан дэмж.

Есүс Христийн шавь нар бусдыг Түүн дээр ирэхэд нь туслах үүрэг
хариуцлага хүлээдэг.
Суралцагчдаас өөрийн туршлагыг эсвэл харсан, уншсан, сонссон ямар нэгэн
зүйлээ хэн нэгэнд хэлэхийн хүслэн болж явсан амьдралынхаа тэр үеийг
бодохыг хүс. Цөөн суралцагчийг хэн нэгэнд хэлэхсэн гэж бодож явсан тэр
зүйлээ хуваалцахад урь.

Шинэ Гэрээнд Их Эзэнээр хүчирхэгжин, заалгаж, адислагдсаныхаа дараа,
Түүний талаар бусдад хэлэх хүсэл төрсөн хувь хүний олон жишээ байдаг. Хэд
хэдэн суралцагчийг Иохан 1:37–42-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, Есүсийн тухай түүний гэрчлэлийг сонсож, Иохан
Баптистын хоёр шавь юу хийсэн тухай олж мэдэхийг хүс.

• Андрей Есүстэй ярилцсанаар Түүний тухай юу олж мэдсэн бэ?

• Есүс Мессиа байсныг олж мэдсэнийхээ дараа Андрей юу хийсэн бэ?

• Тэр яагаад өөрийн ах Симон Петртэй энэ мэдээг хуваалцахыг ихэд хүссэн
гэж та нар бодож байна?

Аврагч, Филип нэртэй хүнийг Өөрийн шавь болоход урьсан тухай
суралцагчдад хэлээд, Иохан 1:43–44-ийг хураангуйлан дүгнэ. Нэг суралцагчийг
Иохан 1:45–46-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж уншихыг мөн Есүс бол
Мессиа байсныг олж мэдсэнийхээ дараа Филип юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Филип Назарын Есүсийн тухай Натанаелд юу гэж хэлсэн бэ?

• Есүс Мессиа байсан гэсэн Филипийн гэрчлэлд Натанаел хэрхэн
хариулсан бэ?

1-Р ХИЧЭЭЛ
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• Натанаелд хэлсэн Филипийн урилга юу байсан бэ?

Дараах бүрэн бус мэдэгдлийг самбар дээр бич: Бид Есүс Христэд ирснээр, …

• Шинэ Гэрээний эдгээр жишээн дээр үндэслэхэд, бид Есүс Христэд
ирснээрээ ямар хүсэлтэй болох вэ? (Суралцагчдыг хариулж байх үед самбар
дээрх мэдэгдлийг дараах зарчмыг тусгасан байхаар гүйцээж бич: Бид Есүс
Христэд ирснээр бусдыг Түүнд урих илүү их хүсэлтэй болно.)

Суралцагчдад энэ зарчмыг илүү сайн ойлгоход нь туслахын тулд дараах
дагалдах схемийг самбар дээр зур:

• Яагаад бид өөрсдөө Христэд
ирснээрээ бусдыг Христэд ирэхэд
урих илүү их хүсэлтэй болдог гэж
та нар бодож байна вэ?

Тэргүүн Зөвлөлийн гишүүн,
ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг бид
бусдыг Христэд ирэхэд урьснаараа
агуу их адислагдана гэж заасан. Нэг
суралцагчийг дараах мэдэгдлийг
чанга уншихад урь:

“Бусдыг зүрх сэтгэлээсээ Есүс Христэд ирэхийг урихад, таны зүрх сэтгэл
өөрчлөгдөнө. … Та Христэд ирэхэд нь бусдад тусалснаар өөрөө Христэд
ирснээ мэдэх болно” (“Come unto Christ,” Ensign, 2008 оны 3-р сар, 49).

• Бусдыг Есүс Христэд ирэхэд урьснаар бидний амьдралд юу тохиолдож
болох вэ?

Дагалдах схемтэй адилхан харагдуулахын тулд самбар дээрх зурган дээр нэг
сум нэмж зур.

1-Р ХИЧЭЭЛ
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• Христэд ирэхэд бусдыг урих нь
хэрхэн биднийг Түүнтэй илүү их
ойртоход тусалдаг гэж та нар
бодож байна вэ?

• Хэн таныг Аврагчид болон
Түүний сургаалд ирэхэд урьсан
бэ? Үүний үр дүнд таны амьдрал
хэрхэн адислагдсан бэ?

Есүс Христэд ирэхэд хэнийг урьж
болох талаар залбирч бодоход
суралцагчдыг урамшуул.

• Бид бусдыг Христэд ирэхэд
урихын тулд юу хийж болох вэ?

Суралцагчид найз нөхөд, ангийнхнаа
семинарт явахад урих нь хэн нэгнийг
Есүс Христ гэж хэн болох, Түүний сайн мэдээ амьдралыг нь хэрхэн адислахыг
“ирж, харахад” урих нэг арга зам гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Иохан 1:47–50-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншихыг мөн Аврагчтай уулзахдаа Натанаел юу мэдэрснийг олж мэд (“заль
мэхгүй” гэсэн хэллэг нь хуурмаг бус гэсэн утгатай болохыг тайлбарла).

• Есүс бол Бурханы Хүү мөн хэмээн Натанаелыг тунхаглахад хүргэсэн ямар
зүйлийг Аврагч хэлсэн бэ?

• 50-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч Өөрт нь итгэсний төлөө Натанаелд юу
амласан бэ?

Андрей, Петр, Филип ба бусдын адил Натанаел Есүсийн төлөөлөгчдийн нэг нь
болсон тухай тайлбарла. Эдгээр төлөөлөгч Есүс Христэд ирэх урилгыг хүлээн
авсан учраас олон “агуу зүйлсийг” (50-р шүлэг), тухайлбал Есүс Христийн
гайхамшгууд болон сургаалуудыг мөн Түүний Амилалтыг болон Тэнгэр өөд
аваачигдахыг харж гэрчилсэн юм.

Суралцагчид энэ жил Шинэ Гэрээнээс суралцсанаараа Өөрт нь ирэхийг хүссэн
Аврагчийн цөхрөлтгүй үргэлжлэх гуйлтыг мэдрэх болно гэдгийг гэрчлэн
хичээлийг өндөрлө. Тэд энэ жил суралцсан сургаал, зарчмуудаа амьдралдаа
хэрэгжүүлснээр эртний төлөөлөгчдийн адил ачааг нь хөнгөлөх Аврагчийн
тусламжийг хүлээн авах бөгөөд бусдыг Түүнд ирэхэд нь туслах хүслээр дүүрэн
байх болно.
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2-Р ХИЧЭЭЛ

Авралын төлөвлөгөө
Оршил
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид
К.Пакэр жил болгон хичээлийн жилийн эхэнд авралын
төлөвлөгөөний тоймыг зааж байх зааврыг семинарын
багш нарт өгсөн.

“‘Аз жаргалын төлөвлөгөөний’ товч тоймыг … хамгийн
эхэнд зааж мөн үе үе дахин сануулж байх юм бол энэ нь
таны суралцагчдад агуу үнэ цэнтэй байх болно” (“The

Great Plan of Happiness” [СБС-ийн шашны багш нарт
хандан хэлсэн үг, 1993 оны 8-р сар. 10], si.lds.org; мөн
Teaching Seminary: Preservice Readings [Church Educational
System manual, 2004], 68–74-ийг үзнэ үү).

Энэ хичээл нь авралын төлөвлөгөөний товч тоймыг өгөх
бөгөөд уг төлөвлөгөөнд гүйцэтгэсэн Есүс Христийн болон
Түүний Цагаатгалын үндсэн үүрэг дээр төвлөрөх юм.

Заах зөвлөмж

Үр дүнтэй сүнслэг хэсгийг удирдан явуулах замаар Сүнсийг урь.
Хичээлийн эхэнд богинохон сүнслэг хэсгийг удирдан явуулах нь багш, суралцагчдад
Сүнсийг мэдрэн, суралцахад бэлэн болоход тусална. Сүнслэг хэсэгт гол төлөв Сүмийн
дуулал, залбирал, судруудаас хуваалцах зэрэг нь ордог. Суралцагчид гэрчлэлээ болон
хувиараа судраас суралцаж байхдаа төрсөн мэдрэмж, олж авсан санаагаа хуваалцвал
сүнслэг хэсэг илүү үр дүнтэй болдог. Жилийн туршид сүнслэг хэсгийг бүх суралцагчийг
оролцуулахаар ангидаа хэрхэн удирдан явуулах тухай бод.

Мөнх бус байдлын өмнөх амьдрал дахь Есүс Христийн үүрэг
Та сүнслэг хэсэгт “Би Христэд итгэдэг” дууллын 1 ба 4-р бадгийг (Hymns,
д. 134) эсвэл Аврагчийн тухай өөр нэг дууллыг дуулахад ангийнхныг урьж
болно. Дараах асуултыг тавин, хичээлийг эхэл:

• Хэн нэгэн хүн танаас яагаад Есүс Христ танд чухал вэ гэж асуусан бол та юу
гэж хариулах байсан бэ?

Суралцагчдад өнөөдрийн хичээлээр тэд Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөн дэх
Есүс Христийн үүргийн талаар суралцах болно гэдгийг тайлбарла. Тэднийг
өнөөдрийн хичээлээр Есүс Христэд итгэх итгэлийг нь хүчирхэгжүүлэхэд туслах
чухал үнэнүүдээс олж мэдэхэд урь.

Самбар дээр дараах хүснэгтийг зур. Түүнчлэн та уг хүснэгтийг
суралцагчдад тараах материал болгон өгч болно. (Хэрэв та тараах

материалаа өгсөн бол самбар дээрх хүснэгтийг бөглөж байхдаа тус тусын
хүснэгтийг бөглөж дуусахыг суралцагчдаас хүс.)

6



Есүс Христ Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын
төлөвлөгөөний төвд байдаг

Мөнх бус байдлын
өмнөх амьдрал

Мөнх бус
амьдрал

Мөнх бус байдлын
дараах амьдрал

Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөө нь (1) Бие махбод төрөхийн өмнө байсан
бидний мөнх бус байдлын өмнөх амьдрал; (2) Бидний энэ дэлхий дээрх мөнх
бус амьдрал; (3) Бие махбодын үхлийн дараа ирэх бидний мөнх бус байдлын
дараах амьдрал гэсэн гурван үндсэн үе шаттай болохыг онцол.

Нэг суралцагчийг дараах мэдэгдлийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас мөнх
бус амьдралд бидэнд байсан хязгаарлагдмал байдлуудыг сонсохыг хүс:

“Бид энэ дэлхий дээр төрөхөөсөө өмнө Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ сүнсэн хүүхдүүд болон
амьдарч байжээ. Гэвч бид Тэнгэрлэг Эцэг шигээ байсангүй мөн мөнх бус байдалд бие
махбодтойгоо амьдарч үзэхгүйгээр Түүний таалдаг бүх адислалыг эдэлж, Түүнтэй адилхан
болж хэзээ ч чадахгүй байх байсан юм.

“Бурханы бүхий л зорилго буюу Түүний ажил, алдар суу нь Түүний бүх адислалыг эдлэхийг
хүн нэг бүрд боломжтой болгох явдал мөн. Тэрээр Өөрийн зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд
төгс төлөвлөгөөгөөр хангасан. Бид дэлхийд ирэхээсээ өмнө энэ төлөвлөгөөг ойлгож,
хүлээн авсан билээ. …

“Өсөж хөгжин, Бурхантай адил болохын тулд бидний хүн нэг бүр биетэй болж, дэлхий
дээрх сорилтын үед соригдох шаардлагатай байлаа” (Миний сайн мэдээг номло:
Номлогчийн үйлчлэлд зориулсан удирдамж [2004], 52, 53).

• Бид ямар ямар хязгаарлалтыг мөнх бус байдлын өмнөх амьдралдаа
үзсэн бэ?

Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд Өөрийн аз жаргалын төлөвлөгөөг танилцуулахад уг
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхийн тулд бидэнд аврагч хэрэгтэй болохыг бид олж
мэдсэн гэдгийг тайлбарла. Тэнгэрлэг Эцэгийн сүнсэн хүүхдүүдийн нэг болох
Люсифер Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөний эсрэг боссон. Тэрээр Сатан
хэмээн нэрлэгдэх болсон бөгөөд энэ нь “дайсан” гэсэн утгатай еврей үг юм.

Нэг суралцагчийг Мосе 4:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншихыг мөн Сатан Тэнгэрлэг Эцэгээс юуг шаардсан болохыг олж
мэдэхийг хүс.

• Сатан Тэнгэрлэг Эцэгээс юу шаардсан бэ?

• 2-р шүлэгт цэдэглэснээр, Тэнгэрлэг Эцэг Есүс Христийн тухай юу гэж
хэлсэн бэ?

2-Р ХИЧЭЭЛ

7



• Есүс Христ юу хийхээр сонгогдсон бэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа,
самбар дээрх Мөнх бус байдлын өмнөх амьдрал гэсний доор Есүс Христ
өмнөх амьдралд хүн төрөлхтний Гэтэлгэгч байхаар сонгогдсон гэсэн
үнэнийг бич.)

Есүс Христ Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр
сонгогдсоны дараа бидний хүн нэг бүрд бие махбодтой болж, туршлага
хуримтлуулах боломж олгох энэ дэлхийг бүтээсэн.

Нэг суралцагчаас Еврей 1:1–2-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг дагаж
уншаад, дэлхийг бүтээхэд гүйцэтгэсэн Есүс Христийн үүргийг олж мэдэхэд урь.

• Есүс Христ дэлхийг бүтээхэд ямар үүрэг гүйцэтгэсэн бэ? (Самбар дээрх
Мөнх бус байдлын өмнөх амьдрал гэсний доор Тэнгэрлэг Эцэгийн
удирдлаган дор Есүс Христ дэлхийг бүтээсэн гэсэн үнэнийг бич.)

Суралцагчдыг байгаль дэлхийн гоо үзэсгэлэнгийн тухай бодоход урь. Та
дэлхийн гоё сайхныг харуулсан нэг эсвэл түүнээс олон зургийг үзүүлэхийг
хүсэж болно.

• Есүс энэ дэлхийг болон үүнтэй адил өөр олон сая дэлхийг бүтээсэн гэдгийг
мэдэх нь Түүний талаарх таны бодол санаанд хэрхэн нөлөөлж байна вэ?

Мөнх бус амьдралд дахь Есүс Христийн үүрэг
Бид мөнх бус байдалд Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ адилхан болж, Түүний оршихуйд
эргэж очиход саад болдог нэмэлт хязгаарлалт эсвэл саад бэрхшээлтэй учирдаг
гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг дараах мэдэгдлийг чанга уншихад уриад,
мөнх бус байдалд бидэнд тохиолддог хоёр саад бэрхшээлийн талаар сонсохыг
ангийнхнаас хүс:

“Бид мөнх бус байдалд биеийн болон сүнсний үхлийн аль алинд өртдөг. Бурхан бол төгс
төгөлдөр, алдар суут, мах яснаас бүтсэн үхэшгүй биетэй. Бид Бурхантай адил болж Түүний
дэргэд эргэн очихын тулд бас төгс төгөлдөр, мах яснаас бүтсэн үхэшгүй биетэй байх ёстой.
Хэдий тийм ч Адам, Ева хоёрын унаснаас болоод дэлхий дээрх хүн бүр төгс бус бөгөөд
мөнх бус биетэй болж, эцэстээ зайлшгүй үхэх болно. Хэрэв Аврагч Есүс Христ байгаагүй
бол үхэл нь Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ ирээдүйд хамт байх бүхий л найдварыг эцэс болгох
байсан биз ээ.

“Нүгэл нь биеийн үхэлтэй нийлснээр Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ адилхан болохоос мөн Түүний
оршихуйд эргэн очихоос биднийг хөндийрүүлдэг гол саад тотгор болдог. Бид мөнх бус
байдалд байхдаа уруу татагдан, Бурханы зарлигуудыг зөрчиж, нүглийн эрхшээлд автагдах
нь олонтоо. … Хэдийгээр энэ нь заримдаа өөр байдаг ч нүгэл нь ямагт аз жаргалгүй
байдал руу хөтөлдөг. Нүгэл нь гэм буруутайн болон ичих мэдрэмжийг төрүүлдэг. Бид нүгэл
үйлдсэн учраас эхлээд өршөөгдөж, цэвэршихгүй л бол Тэнгэрлэг Эцэгтэй хамт амьдрахаар
эргэн очих нь бидэнд боломжгүй юм.

“… Биеийн үхэл байгаа болохоор бид нүглийн үр дагавруудыг өөрсдөө даван туулж
чаддаггүй” (Миний сайн мэдээг номло, 55).

Есүс Христийг энэ дэлхийд төрөхөөс өмнө тэнгэр элч Иосефын зүүдэнд
үзэгдэн, Мариаг хүүхэдтэй болсныг мэдэгддэг тухай тайлбарла. Нэг
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суралцагчаас Матай 1:21-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг дагаж уншаад,
тэнгэр элч Иосефт юуг тунхагласан тухай олж мэдэхэд урь.

• Тэнгэр элч Есүсийг юу хийнэ хэмээн хэлсэн бэ? (Суралцагчдыг хариулсны
дараа, самбар дээрх Мөнх бус амьдрал гэсний доор Есүс Христ биднийг
гэм нүглээс аврахаар ирсэн гэсэн сургаалыг бич.)

• Есүс Христ бидэнд өөрсдийн нүглээс аврагдах боломжийг олгохын тулд юу
хийсэн бэ?

Гетсемани цэцэрлэгт залбирч буй
Есүс, Цовдлолт, Мариа болон
амилсан Есүс Христ зургуудыг үзүүл
(Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга [2009 он], д. 56, 57, 59-ийг
мөн LDS.org-оос үзнэ үү).
Суралцагчдад Есүс Христийн зовлон
тарчлал, үхэл, Амилалт гурав нийлээд
Цагаатгал хэмээн
нэрлэгддэгийг сануул.

• Бид Есүс Христийн Цагаатгалаар
дамжуулан гэм нүглээсээ
аврагдахын тулд юу хийх ёстой вэ?
(Үйлс 2:38-ыг үзнэ үү).
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Чи юунд уйлна вэ? © 2015 by Саймон Дюви. Алтус Файн уран
зургийн студийн зөвшөөрлөөр ашиглав, www.altusfineart.com

Христийн оршуулга, Карл Хэйнрик Блок. Данийн Хиллерод дахь
Фредериксборг шилтгээний Үндэсний түүхийн музейгээс
зөвшөөрөл авч ашиглав. Хуулбарлахыг хориглоно.

Мөнх бус байдлын дараах
амьдрал дахь Есүс Христийн үүрэг
Суралцагчдаас нас барсан хэн нэгний
тухай бодохыг хүс. Хэдэн хором
өнгөрсний дараа асуу:

• Авралын төлөвлөгөөний талаарх
та нарын ойлголтоор, нас барсан
хүмүүсийг хаана байгаа гэж та
нар бодож байна вэ? (Үхлийн
дараа бүх хүний сүнс сүнсний
дэлхийд очдог. Суралцагчдын
ойлголтыг гүнзгийрүүлэхийн тулд
та нэг суралцагчийг Aлма
40:11–14-ийг чанга уншихад
урьж болно.)

Есүсийн оршуулга зургийг үзүүл
(Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга, д. 58; мөн LDS.org-оос үзнэ
үү). Нэг суралцагчийг 1 Петр 3:18–20; 4:6-г чанга уншихад урь. Дараа нь асуу:

• Есүс Христ нас барсныхаа дараа яг юу хийсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Сургаал ба Гэрээ
138:18–19, 30–32-ыг чанга уншихад
урь. Ангийнхнаас дагаж уншихыг
мөн сүнсний дэлхий дээрх хүн бүрд
сайн мэдээг тунхаглах боломж олгох
үүднээс Есүс Христ юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Есүс Христ сүнсний дэлхий дээрх
хүн бүрд сайн мэдээг тунхаглах
боломж олгох үүднээс юу
хийсэн бэ?

• Эдгээр идэвх зүтгэл нь бүх хүнийг
хайрлах Тэнгэрлэг Эцэгийн болон
Есүс Христийн хайрыг хэрхэн
харуулж байна вэ?

Мариа болон амилсан Есүс Христ
хэмээх зургийг үзүүлээд (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга, д.
59-ийг мөн LDS.org-оос үзнэ үү), ангийнхнаас асуу:

• Аврагчийг нас барснаас хойш гурван өдрийн дараа юу болсон бэ? (Тэр
амилсан.)

• Амилах гэдэг нь ямар утгатай вэ? (Хүний сүнс хийгээд бие нь дахин хэзээ ч
салахгүйгээр нэгдэнэ [С ба Г 138:17]-г үзнэ үү.)
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Нэг суралцагчийг 1 Коринт 15:20–22-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
дагаж уншихыг мөн Есүс Христийн Амилалт бидний хүн нэг бүрд хэрхэн
нөлөөлдгийг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Христийн Амилалт бидэнд хэрхэн нөлөөлсөн бэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа самбар дээрх Мөнх бус байдлын дараах амьдрал гэсний
доор Есүс Христ амилсан учраас бүх хүн амилуулагдах болно гэсэн
сургаалыг бич.)

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 20:12-ыг чанга уншихад урь. Дараа нь асуу:

• Амилуулагдсаны дараа бидний хүн нэг бүрд юу тохиолдох вэ?

Амьдралын ном нь хувь хүний энэ амьдралдаа бодож байсан бодол, үйлдэж
байсан үйлдлүүдээс гадна зөв шударга хүмүүсийн үйлсийг бичсэн цэдгийг
төлөөлдөг байна (Bible Dictionary, “Book of life”-ыг үзнэ үү). Бид ажил
үйлсээсээ гадна бодол санаа, үг хэл, дур хүслийнхээ дагуу шүүгддэг гэдгийг
онцол (Moзая 4:30; Aлма 12:14; 41:3; С ба Г 137:9-ийг үзнэ үү).

Та суралцагчдад Иохан 5:22-ыг Илчлэлт 20:12-ын хажууд, судрынхаа захад
бичихийг санал болгож болно. Суралцагчдаас Иохан 5:22-ыг дотроо уншаад,
хэн биднийг шүүх вэ гэдгийг олж мэдэхийг хүс.

• Хэн биднийг шүүх вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээр Мөнх
бус байдлын дараах амьдрал гэсний доор Есүс Христ бүх хүн төрөлхтнийг
шүүх болно гэсэн сургаалыг бич.)

Суралцагчдад Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөний эцсийн зорилго нь бидэнд
мөнх амьдрал буюу өргөмжлөл хүртэх боломжийг олгох бөгөөд энэ нь бид
Тэнгэрлэг Эцэгтэй адилхан болж, Түүнтэй хамт мөнхийн гэр бүлд мөнхөд
амьдрах болно гэсэн үг болохыг сануул. Та гэр бүлийнхээ зургийг үзүүлээд,
яагаад таны хувьд Тэнгэрлэг Эцэгтэй болон гэр бүлтэйгээ мөнхөд хамт амьдрах
нь чухал болохыг тайлбарлаж болно.

Нэг суралцагчийг Иохан 3:16–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншихыг мөн мөнх амьдралыг (эсвэл мөнхөд үргэлжлэх амьдралыг) хүлээн
авахын тулд бид юу хийх ёстой болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Бид мөнх амьдралыг хүлээн авахын тулд юу хийх ёстой вэ? (Төрсөн Ганц
Хүүд итгэх гэдэг нь Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэн, ариун сүмд
ёслолуудыг хүлээн авах боломж бүхий Түүний сайн мэдээний дагуу
амьдрахыг хэлдэг болохыг тайлбарла.)

• Та Иохан 3:16-г зарчмын хувьд хэрхэн хураангуйлан дүгнэх вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээрх Мөнх бус байдлын өмнөх
амьдрал гэсний доор Хэрэв бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж,
сайн мэдээний дагуу амьдрах юм бол мөнх амьдралыг хүлээн авах
болно гэсэн зарчмыг бич.)

Суралцагчдад хичээлийн эхэнд тавьсан “Хэрэв хэн нэгэн хүн танаас яагаад Есүс
Христ танд чухал вэ гэж асуувал та юу гэж хариулах вэ?” гэсэн асуултыг сануул.
Өнөөдөр сурсан зүйл дээрээ үндэслэн дээрх асуултын хариултыг цааш хэрхэн
баяжуулж болохыг тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс. Та хэд хэдэн суралцагчийг
Есүс Христийн тухай гэрчлэлээ хуваалцахад мөн Тэнгэрлэг Эцэгийн

2-Р ХИЧЭЭЛ

11



төлөвлөгөөн дэх Түүний үүргийн талаар хуваалцахад урьж болно. Та бас
гэрчлэлээ хуваалцаж, хичээлээ өндөрлөж болно.
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3-Р ХИЧЭЭЛ

Суралцагчийн үүрэг
Оршил
Сайн мэдээнээс суралцахад багш, суралцагч, Ариун Сүнс
гурвын аль аль нь өөрийн гэсэн чухал үүрэгтэй. Энэ
хичээл нь энэ үүргүүдийг ойлгоход суралцагчдад
тусалснаар тэдний суралцах хичээл зүтгэлийг үр дүнтэй

болгоно. Та сайн мэдээнээс суралцах үүрэг хариуцлагыг
нь суралцагчдад сануулахын тулд энэ хичээлд заасан
зарчмуудыг тогтмол сануулж байх хэрэгтэй байж
болох юм.

Заах зөвлөмж
Сайн мэдээнээс суралцахад Ариун Сүнс, багш, суралцагч гурвын
гүйцэтгэх үүрэг
Нэг суралцагчийг дараах нөхцөл байдлыг чанга уншихад урь:

Нэг залуу эмэгтэй семинарт явахдаа сүнслэгээр өдөөгдөн, өсөж хөгжиж байв.
Тэрээр тэнд Ариун Сүнсний нөлөөллийг мэдэрч, сурсан зүйлсдээ маш их
талархдаг байлаа. Өөр нэгэн залуу эмэгтэй яг тэр семинарын ангид явдаг
байжээ. Харин тэр ихэнхдээ уйтгарлан, ангиас нэг их юм сурч чадахгүй байна
гэсэн мэдрэмжтэй байдаг байв.

Хайр, хүндэтгэлтэй орчинг бүрдүүл
Хичээлийн эхэнд хайр, хүндэтгэл, зорилго бүхий суралцах орчинг бүрдүүлэх арга замуудыг
эрж хай. Суралцагчдад нэг нэгнийхээ нэр, сонирхол, авьяас чадвар, тулгамдсан асуудал, ур
чадваруудыг олж мэдэх замаар бие биетэйгээ болон тантай чөлөөтэй харилцах нөхцөлийг
бүрдүүлэхэд тусал. Ийм орчинг бий болгох нэг арга зам бол суралцагчдыг өдөр бүр
хувиараа судраас суралцаж байхдаа олж авсан туршлага, төрсөн бодол санаагаа бие
биетэйгээ хуваалцахад урих явдал юм.

• Ямар шалтгааны улмаас энэ хоёр охин семинарын нэг ангид явдаг хэрнээ
ийм тэс өөр сэтгэгдэлтэй байна вэ? (Дараах хариултууд байж болно. Үүнд:
Эхний залуу эмэгтэй хичээлд илүү идэвхтэй оролцдог байж болно; мөн
түүнд сүнслэгээр суралцаж байсан өмнөх туршлага байсан болохоор энэ
ангид үргэлжлүүлэн суралцах суурь нь тавигдсан байж болох юм; хоёр дахь
залуу эмэгтэй бусад асуудлаасаа болоод анхаарал нь сарнисан байж болно.)

Суралцагчдыг өнөөдрийн хичээлээс семинарын үүргээ биелүүлэхэд болон Есүс
Христийн сайн мэдээний талаарх гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлэхэд туслах сургаал,
зарчмуудыг олж мэдэхэд урь.

Семинарт сайн мэдээг судлахад Ариун Сүнс, багш, суралцагч гэсэн гурван тал
өөр өөрийн гэсэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Иохан 14:26-г мөн өөр нэгэн суралцагчийг Иохан 16:13-ыг
тус тус чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж уншихыг мөн Ариун Сүнсний
зарим үүргийг олж мэдэхийг хүс.
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• Бид эдгээр шүлгээс Ариун Сүнсний үүргийн талаар ямар үнэнийг сурч
болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хариулж болох ч Ариун Сүнс
үнэнийг заадаг гэсэн сургаалыг олж тогтоох ёстой.)

• Ариун Сүнс үнэнийг зааж байна гэдгийг бид хэрхэн мэдэж болох вэ? (Та
суралцагчдад Сургаал ба Гэрээ 8:2–3-ыг уншихыг санал болгож болно.)

Нэг суралцагчаас Сургаал ба Гэрээ 50:13–14-ийг чанга уншихыг хүс.
Ангийнхныг дагаж уншаад, сайн мэдээний багшийн үүргийг олж мэдэхэд урь.
Суралцагчийг уншихаас өмнө, эдгээр шүлэг нь сайн мэдээг бусдад заахаар
томилогдсон эхэн үеийн гэгээнтнүүдэд өгөгдсөн гэдгийг тайлбарла.

• Сайн мэдээний багш ямар үүрэгтэй вэ? (Мөн С ба Г 42:14-ийг үзнэ үү.)

Нэг суралцагчийг 2 Нифай 33:1-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншихыг мөн үнэнийг Ариун Сүнсний хүчээр зааж байх үед Тэр бидэнд хэрхэн
нөлөөлдөг болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ шүлэгт өгүүлснээр, Ариун Сүнс бидэнд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Зүрх сэтгэлдээ үнэнийг мэдрүүлдэг Ариун Сүнсийг хэрхэн урьж болохыг
ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд, ангийн нэг суралцагчийг Сургаал ба
Гэрээ 88:118-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж уншихыг мөн бид
хэрхэн суралцахыг эрэлхийлж болох талаар олж мэдэхийг хүс.

• Бид суралцахыг хэрхэн эрэлхийлэх вэ? (Судлахын хамт итгэлээр сур.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид
А.Бэднарийн дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь. Бид итгэлээр суралцахыг
эрэлхийлэх нь юуг тохиолгох боломжтой болдог тухай сонсохыг хүс:

“Багш агуу сүнслэг хүч, үр нөлөөтэйгөөр тайлбарлан үзүүлж, ухуулан мөн
гэрчилж чадна. Гэхдээ эцсийн эцэст зөвхөн хүлээн авагч захиасын утга учир
ба Ариун Сүнсний гэрчлэлийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд
л энэ нь нэвтрэн ордог. Итгэлээр суралцах нь зүрх сэтгэлд хүрэх замыг
нээдэг” (“Seek Learning by Faith,” Ensign, 2007 оны 9-р сар, 61).

• Бид итгэлээр суралцахыг эрэлхийлснээр юу тохиолдож болох талаар ямар
зарчмыг энэ мэдэгдлээс сурч болох вэ? (Суралцагчдад Хэрэв бид итгэлээр
суралцахыг эрэлхийлэх юм бол зүрх сэтгэлд маань үнэнийг гэрчлэн
заахад Ариун Сүнсийг урьдаг гэсэн зарчмыг олж тогтооход тусал. Энэ
үнэнийг самбар дээр бичих талаар бодож үз.)

Итгэл нь зүгээр нэг идэвхгүй үзэл бодлоос илүү чухал болохыг онцол. Бид
үйлдлээр дамжуулан итгэлээ илэрхийлдэг.

• Итгэлээр суралцах гэсэн нь ямар утгатай гэж та бодож байна вэ?

Итгэлээр суралцах нь ямар утгатай болохыг харуулахын тулд хөл бөмбөг хэзээ
ч тоглож байгаагүй нэг хүнийг сайн дураараа гарч ирэхэд урь. (Та энэ үйл
ажиллагааг сагс болон хөгжмийн зэмсэг тоглож, жонглёрдож эсвэл зангиа
зангидаж үзээгүй хэн нэгнийг оролцуулан явуулж болно.) Та сайн дураараа
гарч ирсэн хүнд түүнийг хөл бөмбөгийн багт тоглохуйц сайн тоглож сургах

3-Р ХИЧЭЭЛ

14



зорилготой байгаагаа хэл. Түүнээс зааж сургах таны чадварт болон өөрийнхөө
суралцах чадварт итгэлтэй байгаа эсэхийг асуу. Дараа нь хөл бөмбөг хэрхэн
залахыг үзүүлэн тайлбарла, гэхдээ түүгээр хийлгэж болохгүй. Хөл бөмбөг
хэрхэн дамжуулахыг тайлбарлаж өг. Дараа нь түүн рүү бөмбөг дамжуулж
үзүүлэхдээ түүнд тань руу бөмбөгийг эргүүлэн өшиглөх боломж олголгүй
буцааж ав. Түүнчлэн талбайгаас гадагш гарсан хөл бөмбөгийг шидэхдээ мөн
адил түүнд боломж олголгүй буцааж ав. Дараа нь түүнд дараах асуултыг тавь:

• Та өөрийгөө хөл бөмбөгийн багт тоглоход хэр бэлтгэгдсэн гэж бодож
байна вэ? Яагаад?

• Хэдийгээр хөл бөмбөг тоглох талаар сурч, бусдын тоглохыг харах нь тус
болж болох ч шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлж, амжилтад хүрэхийг
хүсэж байвал та юу хийх ёстой вэ?

• Энэ нь итгэлээр суралцахтай хэрхэн холбоотой вэ? (Зөвхөн Сүнс бидэнд
зааж чадна гэж итгэж найдах нь хангалтгүй. Бид Бурханы үнэнүүдийн
талаарх мэдлэгийг олж авахын тулд хичээл зүтгэл гарган суралцаж, сурсан
зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлэх шаардлагатай.)

Нэг суралцагчийг ахлагч Бэднарын дараах мэдэгдлийг уншихад урь. Тэр
итгэлээр суралцах талаар юу заасныг олж сонсохыг ангийнхнаас хүс (та энэ
мэдэгдлийн хувийг суралцагчдад тарааж өгч, тэднийг олж мэдсэн зүйлсээ
тэмдэглэхэд урьж болно):

“Зөв зарчмуудын дагуу өөрийн чөлөөт сонголтыг хийгч суралцагч нь өөрийн
зүрх сэтгэлийг Ариун Сүнсэнд нээж, Түүний сургаал, гэрчлэгч хүч ба батлагч
гэрчийг урьдаг. Итгэлээр суралцахад идэвхгүй хүлээн авах нь биш, харин
сүнслэг байдал, оюун ухаан, бие махбодын хувьд хүчин чармайлт гаргах нь
шаардлагатай. Бид итгэлээр өдөөгдсөн чин сэтгэлийн, тууштай үйлдлээрээ
суралцахыг мөн Ариун Сүнсний удирдамжийг хүлээн авахыг хүсэж

байгаагаа Тэнгэрлэг Эцэгтээ болон Түүний Хүү Есүс Христэд харуулдаг юм. …

“… Итгэлээр суралцах нь лекц уншсанаар болон үзүүлэх сургалт эсвэл туршилтын дадлага
хийснээр ирдэггүй, харин суралцагч өөртөө мэдлэг олж авахын тулд итгэлээ хөгжүүлэн,
үйлдэх ёстой байдаг” (“Seek Learning by Faith,” Ensign, 2007 оны 9-р сар, 64).

• Бид үнэнийг зааж, гэрчлэх Сүнсийг урихын тулд сүнслэг байдал, оюун
ухаан, бие махбодын хувьд хэрхэн хичээж чармайх ёстой вэ?

Анхааруулга: Яг энэ цаг мөч нь Сургаал ба Гэрээ 88:122-ыг уншиж, ангидаа
эмх цэгцтэй, хүндэтгэлтэй хандахын ач холбогдлын талаар ярилцах
тохиромжтой цаг байж болно.

• Семинарын ангид ямар хандлага эсвэл зан чанар үнэнийг заахад Сүнсэнд
саад болдог вэ?

• Итгэлээр суралцахыг эрэлхийлдэг суралцагчийн семинарын туршлага
үүнийг эрэлхийлдэггүй суралцагчийн туршлагаас юугаараа ялгаатай
байх вэ?

Суралцагчдаас Матай 4-ийг нээхийг хүс. Бид итгэлээр суралцахыг эрэлхийлэх
нь Ариун Сүнсийг бидний зүрх сэтгэлд үнэнийг зааж гэрчлэхэд хэрхэн урьдаг
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талаарх жишээг төлөөлөгч Петрийн туршлагаас олж харж болно гэдгийг
тайлбарла. Нэг суралцагчаас Матай 4:18–20-ийг чанга уншихыг хүс.
Ангийнхнаас дагаж уншихыг мөн Петр, Андрей хоёрыг урьсан Аврагчийн
урилгыг олохыг хүс.

• Аврагч Петр, Андрей хоёрыг юу хийхэд урьсан бэ?

• Тэдний хариу үйлдэл хэрхэн итгэлээр суралцахын жишээ болж байна вэ?

Есүс Христийг дагах болсон Петрийн үйлдэл мөнх бус амьдралын
тохинууллынх нь туршид Аврагчтай хамт байх боломжийг түүнд олгосныг
онцол. Намайг дага хэмээх Аврагчийн дуудлагыг хүлээн авснаар Петрт Түүний
зааж байгааг байнга харж, олон гайхамшгийг гэрчлэх ховорхон боломж
олдсон юм. Аврагчийн урьснаар Петр усан дээгүүр хүртэл алхаж байсан
(Maтай 14:28–29-ийг үзнэ үү).

Нэгэн удаа Есүс шавь нараасаа нэг зүйл асуусан тухай тайлбарла. Нэг
суралцагчийг Матай 16:13–14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншихыг мөн Аврагч юу гэж асуусныг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч шавь нараасаа юу гэж асуусан бэ?

• Тэд хэрхэн хариулсан бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 16:15–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншихыг мөн Петр Аврагчийн дараагийн асуултад юу гэж хариулсныг олж
мэдэхийг хүс.

• Петр Аврагчийн асуултад юу гэж хариулсан бэ?

• Петр хэрхэн мэдлэг олж авсан талаар Аврагч юу гэж тайлбарласан бэ?

• Энэ хичээлээр бидний олж тогтоосон үнэнүүдийг Петрийн туршлага
хэрхэн харуулж байна вэ?

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэртээ эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ дараах
асуултад хариулж бичихэд урь (та энэ асуултуудыг самбар дээр бичиж
болно). Үүнд:

• Та хэзээ итгэлээр суралцахыг эрэлхийлж байсан бэ? Таныг үүнийг хийж
байх явцад Ариун Сүнс сайн мэдээнээс суралцахад гүйцэтгэдэг Өөрийн
үүргийг хэрхэн биелүүлсэн бэ? (Та суралцагчдыг Есүс Христийн талаар
илүү ихийг суралцахаар эрэлхийлж байсан өмнөх туршлагынхаа талаар
бодоход урьж болно.)

Хэрэв суралцагчид хуваалцахыг хүсвэл тэдний дундаас хэдэн суралцагчийг
бичсэн зүйлээсээ хуваалцахад урь. Түүнчлэн та өөрийнхөө туршлагаас эсвэл
ярилцсан үнэнүүдийн талаарх гэрчлэлээ хуваалцаж болно.

Суралцагчдаас итгэлээр суралцахын тулд хийх мөн зүрх сэтгэлд нь үнэнийг
зааж гэрчлэх Ариун Сүнсийг урих нэг эсвэл хоёр зүйлийн талаар бодохыг хүс.
Суралцагчдыг хийх зүйлсээ бичихэд урь.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны дараах мэдэгдлийг уншаад, хичээлээ өндөрлө:
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“Залуучууд аа, та бүхнийг семинарт хамрагдаасай хэмээн хүсэж байна.
Судруудаасаа өдөр бүр суралцаж бай. Багш нарыгаа анхааралтай сонс.
Сурсан зүйлсийнхээ талаар залбиран, амьдралдаа хэрэгжүүл” (“Participate
in Seminary,” 2011 оны 8-р сарын 12, seminary.lds.org).
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4-Р ХИЧЭЭЛ

Судраас суралцах нь
Оршил
Энэ хичээл нь суралцагчдад өдөр бүр судруудыг судлахын
мөн энэ хичээлийн жилд Шинэ Гэрээг бүхэлд нь уншихын
ач холбогдлыг ойлгоход тусална. Түүнээс гадна

суралцагчид судруудыг судлах арга барилаа хэрхэн
сайжруулах талаар суралцах болно.

Заах зөвлөмж
Өдөр бүр үр дүнтэй судраас суралцах хэрэгцээ шаардлага

Суралцагчдыг өдөр бүр судруудаас судлахад урамшуулан дэмж
Багш хүнд суралцагчдаа сударт дуртай, өдөр бүр судраас суралцдаг болгож сургахаас илүү
тэдний амьдралд сайнаар нөлөөлөх хүчтэй, удаан үргэлжлэх зүйл ховор юм. Багш нар
өдөр бүр судраас хэрхэн суралцах үлгэр жишээг үзүүлж чадна. Түүнчлэн тэд
суралцагчдадаа өдөр тутмын суралцах үүргээ биелүүлэхэд нь туслахын тулд тууштай
байдал, ахиц дэвшлийг хэмжих зориулалтын хүснэгт хэрэглэхийг сануулж болно.

Суралцагч бүрд дараах судалгааны хувилбарыг тарааж өг.
Суралцагчдыг мэдэгдлүүдийн талаар бодож, өөрсдийн хариултыг

тэмдэглэхэд урь. Суралцагчдаас хариултаа бусдадаа тайлагнахыг шаардахгүй
гэдгээ хэл.

Суралцагчид судалгааг бөглөж дууссаны дараа, хичээлийн туршид судраас
суралцах явцаа хэрхэн сайжруулж болох тухай тунгаан бодоход тэднийг урь.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Дэвид А.Бэднарийн дараах мэдэгдлийг уншихад урь.

“Судрууд нь Христийн үгийг, мөн хүссэн үедээ хүртэн, удаан хугацаанд, гүн
гүнзгий шимтэн залгиж болох амийн усны нөөцийг агуулдаг юм. …

“Бид өдөр бүрийн энгийн үйл хөдлөлөөрөө биеийнхээ ихэнх хэсгийг
бүрдүүлдэг усаа алдаж байдаг. Цангах нь бидний бие дэх эсүүд ус шаардаж
байгаа хэрэг бөгөөд бид биеийнхээ усыг өдөр бүр нөхөж байх ёстой.
Шуудхан хэлэхэд удаан хугацааны туршид усгүй, шингэнээр дутагдаж

байгаад хааяа нэг өөрийгөө усаар ‘дүүргэх’ нь утгагүй юм. Энэ нь сүнслэг байдалд ч мөн
адил хамаатай. Сүнслэг байдлаар цангах нь амийн ус хэрэгтэй байгаа гэсэн үг. Амийн
уснаас тасралтгүй уух нь хааяа хааяа шимж уухаас хамаагүй дээр билээ” (“A Reservoir of
Living Water” [Сүмийн Боловсролын Системийн онцгой цугларалт, 2007 оны 2-р сарын 4],
1, 7, broadcast.lds.org).

• Бид өдөр бүр судраас суралцсанаараа юу хүлээн авч болох тухай ахлагч
Бэднарийн үгээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид Бид өдөр
бүр судраас суралцсанаараа өөрсдөдөө хэрэгтэй “амийн усыг” хүлээн

18



авна гэсэнтэй адил зарчмыг олж тогтоох ёстой. Энэ зарчмыг самбар
дээр бич.)

Бидний энэ үе дэх ариун судрын үнэ цэн
Бидний энэ үе дэх ариун судруудын үнэ цэн, ач холбогдлыг ойлгоход
суралцагчдад туслахын тулд та тэдэнд “The Blessings of Scripture” гэсэн

LDS.org дээрх видео бичлэгийг үзүүлж болно. Энэ видео бичлэгт Арванхоёр
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон илүү олон хүнд Библи
унших боломжийг олгохын тулд хийсэн хэн нэгний золиослолын талаар
дүрсэлдэг. Хэрэв та видео бичлэгийг үзүүлэх гэж байгаа бол ахлагч
Кристоффэрсоны “тэд бидний ойлговол зохих ямар зүйлсийг ойлгосон юм
бол?” гэсэн асуултын дараа, (цагийн код 1:56) энэ асуултад тэднийг хэрхэн
хариулах байсныг асуухын тулд түр зогсоо. Дараа нь видео бичлэгийг
үргэлжлүүлэн үзүүл. Видео бичлэгийн төгсгөлд хичээлийг “Видео бичлэгийг
үзсэний дараа …” гэсэн догол мөрөөс эхлэн цааш үргэлжлүүл.

Хэрэв та видео бичлэгийг үзүүлэхгүй бол дөрвөн суралцагчийг самбарын өмнө
гарч ирэхэд уриад, тэднээс ахлагч Кристоффэрсоны хэлсэн үгийн дараах
хэсгийг уншихыг хүс.

1. “1536 оны 10-р сарын 6-нд нэгэн зүдэрсэн эрийг Бельгийн Брюсселийн
ойролцоох Вилворде цайз доторх гяндангаас гадаа гарган авчирчээ. Тэрээр
бараг жил хагас чийгтэй, харанхуй гяндангийн өрөөнд үйлээ эдэлсэн ажээ.
Сайхь хоригдлыг эдүгээ цайзын хэрмийн гаднах шонд хүлсэн байлаа. Тэрээр
сүүлчийнхээ залбирлыг чангаар ‘Эзэн минь ээ, Англи улсын хааны нүдийг
нээгээч’ гэж хэлээд, дүүжлүүлсэн гэнэ. Тэр даруй түүний цогцсыг шонд

хүлээтэй чигээр нь шатаажээ. Энэ хүн хэн байсан юм бол? … цаазаар авахуулах ямар
хэрэг хийсэн юм бол?” (“Судрын адислал,” Ensign, 2010 оны 5-р сар, 32 эсвэл 2010 оны 4-р
сарын Ерөнхий чуулган, 37).

2. “Түүний нэрийг Виллям Тиндейл гэдэг байсан бөгөөд Библийг англи хэлээр орчуулж,
хэвлэсэн нь түүний үйлдсэн гэмт хэрэг байлаа.

“Тиндейл … судрыг жирийн хүний гарт өгөхийн эсрэг бодолтой нэгэн хувраг хүнтэй ихэд
маргалдах үедээ ‘Бурхан миний амийг хамгаалах юм бол би анжсаа түрэгч тариачин хүүг
судрын тухайд танаас дутуугүй мэдлэгтэй болгоно’ гэж тангарагласан гэдэг. …

“Виллям Тиндейл нь өөр олон оронд Бурханы үгийг харанхуйгаас авчрахын төлөө, бүр амь
насаа алдах хүртлээ золиослол хийсэн хүмүүсийн анхных нь ч мөн сүүлчийнх нь ч биш юм.
… Судруудын ач холбогдлын талаар бидний мөн мэдэх хэрэгтэй ямар зүйлийг тэд мэдэж
байсан юм бол? Англид 16-р зуунд Библийг өөрсдөдөө авахын тулд маш их үнэ төлөөс
төлж, аюул заналыг сөрөн тэмцсэн хүмүүс бидний одоо ойлгох хэрэгтэй ямар зүйлсийг
ойлгосон юм бол?” (“Судруудын адислал,” 32).

Ангийнханд дараах асуултыг тавь:

• Яагаад хүмүүс судартай болохын тулд ийм агуу золиослолыг хийж байсан
гэж та нар бодож байна вэ?

Гурав дахь уншигчаас ахлагч Кристоффэрсоны үгийг үргэлжлүүлэн
уншихыг хүс.
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3. “Тиндейлийн үед хүмүүс Библийг олох боломжгүй, ялангуяа өөрсдийнх
нь ойлгох хэл дээр байгаагүйн улмаас судрыг үл ойлгох нь өргөн дэлгэр
тархсан байжээ. Харин өнөө үед Библи болон бусад судрыг олж авахад
үлэмж хялбар болсон ч судрыг үл ойлгох хүмүүсийн тоо нэмэгдсээр байна.
Учир нь хүмүүс ном уншихаа больжээ. Үүний улмаас тэд өвөө эмээгийнхээ
мэддэг байсан зүйлсийг мартах болжээ” (“Судруудын адислал,” 38).

Ангийнханд дараах асуултыг тавь:

• Өнөө үед зарим хүн судрыг унших ёстой байтлаа яагаад уншихгүй байгаа
гэж та нар бодож байна вэ?

Дөрөв дэх уншигчаас ахлагч Кристоффэрсоны үгийг үргэлжлүүлэн
уншихыг хүс.

4. “Ариун Библийн зэрэгцээ Мормоны Ном, Сургаал ба Гэрээ, Агуу Үнэт
Сувд гэсэн ойролцоогоор 900 хуудас бүхий судартай байгаагаас ирдэг агуу
адислалыг бодоод үз. … Их Эзэн энэхүү адислалаар дамжуулан бидний үед
судруудыг байнга хэрэглэж, судлах нь урьдын ямар ч цаг үеэс илүү чухал
гэж хэлж байна” (“Судруудын адислал,” 40).

Видео бичлэгийг үзүүлсний дараа (эсвэл дөрөв дэх уншигч ахлагч
Кристоффэрсоны мэдэгдлийг уншиж дууссаны дараа), ахлагч Кристоффэрсон
бидний судар судлах хэрэгцээний талаар юу гэж хэлснийг тайлбарлахад
суралцагчдыг урь. Суралцагчдыг хариулсны дараа Бидний үед судруудын
хэрэгцээ өмнөх ямар ч цаг үеэс илүү агуу байна гэсэн үнэнийг самбар
дээр бич.

• Яагаад бидний үед судруудын хэрэгцээ өмнөх ямар ч цаг үеэс илүү агуу
байна гэж та нар бодож байна вэ?

Бидний энэ цаг үед судруудыг судлах нь ямар ач тустай болохыг ойлгоход
суралцагчдад туслахын тулд төлөөлөгч Паул захидалдаа эцсийн өдрүүд дэх
дэлхийн зарим байдлыг дүрсэлсэн гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг
2 Тимот 3:1–5, 13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж уншихыг мөн
бидний үед нийтлэг болох зарим гэм нүгэл, хандлагыг олж мэдэхийг хүс. (Та
суралцагчдад энэ шүлэгт орсон хэцүү үг, хэллэгийн утга агуулгыг
тодорхойлоход нь туслахын тулд зүүлт тайлбараас харахыг санал
болгож болно.)

• Та энэ шүлэгт дурдсан ямар гэм нүгэл, хандлага бидний өнөөгийн нийгэмд
байгааг олж харсан бэ?

Нэг суралцагчийг 2 Тимот 3:14–17-г чанга уншихад урь. Бид энэ үймээн
самуунтай цаг үед хэрхэн хамгаалалт олж авч болох талаар олж мэдэхийг
ангийнхнаас хүс.

• Бид энэ үймээн самуунтай цаг үед хэрхэн хамгаалалт олж авч болох вэ?
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Дараах бүрэн бус мэдэгдлийг самбар дээр бич. Бид судруудыг судалснаар, дараах
зүйлийг хүлээн авна …

• 2 Тимот 3:15–17-д цэдэглэснээр, бид судруудыг судлан, үүнд заасан
сургаалын дагуу амьдрах юм бол ямар адислалуудыг хүртэх боломжтой вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээрх мэдэгдлийг дараах байдлаар
уншигдахаар гүйцээж бич: Бид судруудыг судалснаар, биднийг аврал
руу хөтлөх мэргэн ухаан, сануулга болон заавруудыг хүлээн авах
болно.)

Самбар дээрх мэдэгдэл нь зарчмын нэг жишээ болохыг тайлбарла. Есүс
Христийн сайн мэдээний зарчим, сургаалууд нь нэн чухал бөгөөд
өөрчлөгдөшгүй үнэнүүд нь бидний амьдралд удирдамж болдог. Судруудын нэг
гол зорилго бол сайн мэдээний сургаал, зарчмуудыг заах явдал юм. Сургаал,
зарчмуудыг хайж олон, тэдгээрийн утга учрыг тунгаан бодож, амьдралдаа
хэрэгжүүлснээр хувиараа судраас суралцах үйл явцаа илүү учир утгатай болгох
боломжтой.

Самбар дээр бичсэн зарчмыг дахин дурд.

• Бид судруудыг судалснаар мэргэн ухаан, сануулга, заавруудыг хүлээн авах
болно гэдэг нь ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

• Та судруудаас суралцсанаар мэргэн ухаан, сануулга, заавар хүлээн авч
байгаагаа хэзээ мэдэрсэн бэ? (Та бас өөрийн туршлагаас хуваалцахыг
хүсэж болно.)

Шинэ Гэрээг өдөр бүр унших нь
Энэ жилийн семинарын хичээлд тавигдах нэг шаардлага бол Шинэ Гэрээг
бүхэлд нь уншиж дуусгах явдал юм. Энэ нь семинарын диплом авах шалгуур.

Суралцагчдыг хичээлд зориулсан материалыг уншихад урамшуул
Жишиг бүтээлүүд нь сайн мэдээний сургаал, зарчмуудыг агуулсан, сүнслэгээр өдөөгдсөн
бичвэрүүд юм. Эдгээр нь Бурхан ба хүн төрөлхтний хоорондох харьцааг дүрсэлдэг бөгөөд
Есүс Христийн Цагаатгалын тухай заадаг. Тэд өөрийн гэсэн онцлогтой ч хамтдаа сайн
мэдээний талаар болон Тэнгэр дэх Эцэгийн маань бэлдсэн авралын төлөвлөгөөний талаар
илүү агуу ойлголтыг бидэнд өгдөг. Суралцагчид болон багш нар энэ хичээлийн жилийн
туршид Шинэ Гэрээг бүхэлд нь уншиж дуусгасан байх ёстой.

Шинэ Гэрээг бүхэлд нь уншиж дуусгахад тогтмол хичээл зүтгэл гаргах
шаардлагатай ч үр дүн нь түүнээс ч агуу байна гэдгийг тайлбарла. Үүнийг
үзүүлэхийн тулд усаар (эсвэл хийжүүлсэн ундаагаар) дүүргэсэн хоёр тунгалаг
шилэн аягыг харуул. Хоёр суралцагчаас гарч ирэн аяга бүрийн харалдаа
зогсохыг хүс. Нэг суралцагчид нэг гуурс өг. Нөгөө суралцагчид хамтад нь
багцлан боосон долоон гуурс өг. Тэдэнд бүх усыг нэг юм уу олон гуурс
ашиглан аль болох хурдан ууж дуусгах даалгавар өг. (Нэг гуурс хэрэглэсэн
суралцагч аажим аажмаар ууж, түрүүлж дуусгана. Харин нөгөө суралцагч олон
гуурсаар усыг сорж чадахгүйд хүрнэ.) Хоёр суралцагчийг суухыг уриад,
ангийнхнаас асуу:
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• Бид энэ хичээлийн жилийн туршид Шинэ Гэрээг бүхэлд нь уншиж дуусгах
зорилгодоо энэхүү үйл ажиллагааг хэрхэн холбож болох вэ? (Долоон
гуурстай суралцагч судрын том том хэсгийг нэг дор уншихыг оролддог
хүнтэй адилхан юм. Нэг гуурстай суралцагч өдөр бүр бага багаар уншдаг
хүнтэй адилхан юм.

Тэд хэрхэн Шинэ Гэрээг бүхэлд нь бага багаар тууштай уншиж дуусгаж
болохыг суралцагчдад харуулахын тулд Шинэ Гэрээний хуудсыг (Библийн Хаан
Жеймсийн хувилбарын хожмын үеийн гэгээнтний хэвлэл 404 хуудастай)
хичээлийн жилийн төгсгөл хүртэлх өдрийн тоонд хуваахад тэднийг урь.
Жишээ нь, хичээлийн жилийн 280 хоногт заах бол суралцагчид Шинэ Гэрээг
уншиж дуусгахын тулд өдөр бүр 1,5 хуудсыг унших хэрэгтэй болно.

Та Шинэ Гэрээг хичээнгүйлэн судалснаар хүлээн авах адислалуудыг гэрчил.
Суралцагчид мэргэн ухаан, сануулга, заавар хүлээн авч, Ариун Сүнсний
нөхөрлөлөөр адислагдах болно.

Самбар дээрх зарчмыг дахин уншаад, суралцагчид өдөр бүр судруудыг
судалснаар Паулын 2 Tимот 3:15–17-д дүрсэлсэн адислалуудыг хүлээн авах
боломжтой гэдгийг гэрчил. Өдөр бүр хувиараа судраас суралцах цаг гарган,
Шинэ Гэрээг бүхэлд нь уншиж дуусгах зорилго тавихад суралцагчдыг
урамшуулан дэмж. Суралцагчдыг зорилгоо судрын тэмдэглэл дээрээ
бичихэд урь.

4-Р ХИЧЭЭЛ
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5-Р ХИЧЭЭЛ

Шинэ Гэрээний хам сэдэв
ба тойм

Оршил
Суралцагчид энэ хичээлээр, олон еврей хүн Есүсийг
Аврагч, Мессиа гэдгээр нь хүлээн зөвшөөрөхгүй байхад
нөлөөлсөн хүчин зүйлс зэрэг Шинэ Гэрээний үеийн түүх,

соёлын нөхцөл байдлын талаар суралцах болно.
Түүнчлэн суралцагчид Шинэ Гэрээний бүтцийн талаар
суралцана.

Заах зөвлөмж
Шинэ Гэрээний хам сэдэв

Үзүүлэн ашигла
Газрын зураг, хүснэгт гэх мэт үзүүлэн ба зургууд нь, ялангуяа тэдгээр нь ярилцлагыг
өрнүүлж байгаа тохиолдолд, судруудыг оюун ухаандаа дүрслэн бодож, дүгнэлт хийн,
ойлгоход суралцагчдад тусалдаг. Суралцагчдыг ангид орж ирэхэд үзүүлэн ба зураг
байрлуулсан байх нь суралцах уур амьсгалыг бүрдүүлж, асууж лавлах сонирхлыг
төрүүлдэг.

Стефен-ээс (хөх малгайтай эрэгтэй
хүн) бусад бүх зүйлийг цаас эсвэл өөр
ямар нэг зүйл ашиглан далдалж
байгаад, Стефен Бурханы баруун талд
зогсож буй Есүсийг харсан нь
зураг-ийн хэсгийг үзүүл (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга
[2009], д. 63; мөн LDS.org руу орж
үзнэ үү).

Суралцагчдаас зурган дээрх үйл
явдлыг тайлбарлахыг хүс. Яагаад энэ
эрэгтэй хүн газарт, гараа урагш
сунгасан байгаа талаар юу гэж бодож
байгааг тэднээс асуу. Суралцагчдыг
хариулсны дараа, зургийн бусад
хэсгийг харуул.

• Зургийг бүтнээр харах нь юу болж
байгааг ойлгоход танд хэрхэн
тусалсан бэ?

Энэ зураг нь Есүс Христийн шавь
Стефен чулуугаар шидүүлэн үхэж
байхдаа Есүсийг Бурханы баруун гар
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талд зогсож байхыг харж байгааг
үзүүлсэн болохыг суралцагчдад
ойлгуулахад туслахын тулд Үйлс 7-р
бүлгийн гарчгийг уншихад
тэднийг урь.

• Бид зургийг далдалсан хэсгийг ил
гарган үзүүлсэн энэ үйл
ажиллагааг судруудыг ойлгохтой
хэрхэн адилтгаж болох вэ?

Энэ үйл ажиллагаа нь судруудын хам
сэдвийг ойлгохын ач холбогдлыг
харуулсан болохыг тайлбарла. Хам
сэдэв гэдэг нь судрын эшлэл, үйл
явдал, түүхийн эргэн тойрны нөхцөл
байдлыг танилцуулдаг. Суралцагчид
Шинэ Гэрээний түүх, соёлын хам
сэдэвтэй ойртон танилцсанаар
сургаалыг илүү сайн ойлгож,
амьдралдаа хэрэгжүүлж чадна.

Аврагчийн тохинууллын үеийн Еврейн
шашны удирдагчид
Нэг суралцагчийг 2 Нифай 10:3–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншихыг мөн Аврагчийн тохинууллын үеийн зарим еврейн сүнслэг байдлын
талаар бошиглогч Иаковын дүрслэн хэлсэн үг, хэллэгүүдийг олж мэдэхийг хүс.

• Иаков зарим еврейн сүнслэг байдлыг дүрслэхдээ ямар үг, хэллэг ашигласан
байна вэ? (Тэдэнд 5-р шүлэг дээрх санваараар мэргэших гэдэг нь Бурханы
хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бус харин “дэлхийгээс баялаг, алдрыг
хураахыг” эрэлхийлэн номлохыг хэлсэн болохыг тайлбарла [2 Нифай 26:29].
Санваараар мэргэшсэн гэм буруутнууд нь голдуу хүмүүсийг төөрөлдүүлсэн
еврейн шашны ёс бус удирдагчид байв.)

Нэг суралцагчийг Матай 23:16, 24-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншихыг мөн Аврагч Өөрийн тохинууллын үеийн еврейн шашны эдгээр
удирдагчийг хэрхэн дүрслэн хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч еврейн шашны эдгээр удирдагчийг хэрхэн дүрсэлсэн бэ?

• Аврагч тэднийг “сохор газарчид” хэмээн нэрлэснээр эдгээр удирдагчийн
талаар юу заасан бэ?

Мосегийн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт ба бусад буруу сургаал
Шашны удирдагчид хүмүүсийг хэрхэн улам бүр төөрөлдүүлж байсныг
суралцагчдад ойлгуулахын тулд самбар дээр тойрог зурж, дотор нь Мосегийн
хууль гэж бич. Эхний тойргийн гадуур өөр нэгэн тойрог зурж, үүнийгээ
Бичигдээгүй хууль гэж нэрлэ.

Бошиглогчид байхгүйн улмаас еврейн багш, удирдагчид хуульд өөрсдийн
дүрэм, тайлбарыг нэмж оруулсан болохыг тайлбарла. Бичигдээгүй хууль ба
бичигдээгүй уламжлал эсвэл ахлагчдын уламжлал гэх эдгээр нэмэлт дүрэм,
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тайлбар нь Бурханы хуулийг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх зориулалттай
байв. Эдгээр дүрмээс нэгийг үзүүлэхийн тулд хоёр суралцагчийг ангийн өмнө
гарч ирэхэд урь. Тэдний хүн тус бүрд зангидсан уяа өг. Нэг суралцагчаас
зангилааг нэг гараараа тайлахыг, харин нөгөө суралцагчаас хоёр гараараа
тайлахыг хүс. Тэднийг оролдсоны дараа хоёр суралцагчийг суудалдаа эргэн
суухад урь.

Бичигдээгүй хуулийн дагуу, Ариун өдөр хоёр гараараа зангилааг тайлахыг
хориглодог байв. Ийнхүү хийхийг ажил хэмээн тооцдог байсан тул Ариун
өдрийг ариунаар нь сахих зарлигийг зөрчсөнд тооцдог байсан байна. Гэсэн
мөртлөө зангилааг нэг гараараа тайлахыг зөвшөөрдөг байжээ.

• Бурханы зарлигуудад хүмүүний бий болгосон дүрмүүдийг нэмэхийн аюул
юу вэ?

Нэг суралцагчаас Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Брүс Р.Макконкигийн еврейн удирдагчдын талаарх дараах мэдэгдлийг
уншихыг хүс.

“Тэд цэвэр шашны ойлгомжтой, энгийн зүйлсийг авч, өөрсдийн өчнөөн олон
тайлбарыг нэмсэн. Тэднийг зан үйл, үзүүлбэрээр чимж гоёсон. Тэд аз
жаргал, баяр баясал бүхий шүтлэг бишрэлийг хэт хязгаарлагдмал, цомхон,
уйтгартай зан үйл, үзүүлбэрийн систем болгон өөрчилсөн юм. Их Эзэний
хуулийн амин сүнс тэдний гар дор еврейн зан үйлийн үхмэл бичиг болон
хувирсан билээ” (The Mortal Messiah, 4-р боть. [1979–1981 он], 1:238).

• Ахлагч Макконкигийн хэлснээр, еврейн шашны удирдагчид Бурханы
хуульд өөрсдийн тайлбарыг нэмж оруулснаар уг хуульд хэрхэн
нөлөөлсөн бэ?

Есүсийн үеийн еврейчууд урвалтын байдалд орсон байсан болохыг онцлон хэл.
Хэдийгээр тэдний дунд Аароны санваарын эрх мэдэл, ёслолууд байсан ч
еврейчүүдийн олонх нь Бурханы Мосед илчилсэн шашны жинхэнэ зан үйлээс
холдсон байв (C ба Г 84:25–28-ыг үзнэ үү). Ахлагчдын уламжлал цэвэр шашнаас
болон Бурханы бичигдсэн хуулиас илүү давуу эрхтэй болсон байсан юм.

Нэг суралцагчийг Матай 12:14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншихыг мөн Есүс фарисайчуудын эрх мэдэл ба зарим бичигдээгүй
уламжлалыг үгүйсгэсэн учраас тэд Түүнийг хэрхэхийг хүссэн болохыг
олохыг хүс.

• Эдгээр шашны удирдагч Есүст ямар зүйл хийхээр хуйвалдсан бэ?

Еврейн уламжлал ба бусад хуурамч гүн ухааны ойлголт нь Есүс Христийг
амилсны дараа Түүнийг эсэргүүцэхэд хүмүүст нөлөөлсөн гэдгийг тайлбарла.
Жишээ нь, Грекийн соёл олон хүнийг бие махбодын амилуулалт бодитойг
үгүйсгэхэд хүргэж байв (1 Коринт 15:12-ыг үзнэ үү). Иймээс төлөөлөгчид
Есүсийг цовдлогдсоны дараа, амилсан Аврагчийн талаар тунхаглахад олон хүн
тэдний гэрчлэлийг үгүйсгэсэн юм.
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Харийн эзэгнэл ба Израилийг гадны дарангуйллаас чөлөөлөх Мессиаг
хүлээсэн хүлээлт
Вавилон, Перс, Maкедон (Грек) болон Ром гэсэн үгсийг самбарт бич.

• Эдгээр улсад еврейчүүдтэй холбоотой ямар нийтлэг зүйл байдаг вэ? (Тэд
еврейчүүдийг ялан дийлж, удирдан захирч байсан.)

Суралцагчдыг бүлгүүдэд хувааж, бүлэг бүрд дараах тараах
материалыг өг.

Шинэ Гэрээний үед еврейчүүд нэг л удаа хэсэг хугацаанд тусгаар тогтносон улс байсныг эс
тооцвол 500 гаруй жилийн турш дарангуйлал дор амьдарч байлаа. Христийг төрөхөөс 160
орчим жилийн өмнө еврейн эх орончдын гэр бүл ба маккабичуудаар удирдуулсан бослого
тусгаар тогтнолоо олоход хүргэж байжээ. Гэвч Христийг төрөх үед Ром Израилийг эзэлсэн
байсан байна. Ромчууд маккабичуудын гэр бүлд гэрлэсэн Херод хааныг (Агуу Херод хаан
гэдгээр танигдсан) Израилийг захируулахаар томилжээ. Еврейчүүд Ромын удирдлагыг
эсэргүүцэж байсан бөгөөд тэднийг Ромын дарангуйллаас чөлөөлнө гэж итгэж найдаж байсан
амлагдсан Мессиаг ирэхийг хүлээж байв. Олон еврей хүн тэднийг Мессиа харийн дарлалаас
чөлөөлнө гэж хүсэн хүлээж байсан тул Христийг Аврагчийнх нь хувьд хүлээн зөвшөөрөөгүй юм.

Суралцагчдаас тараах материалыг уншаад, бүлгээрээ дараах асуултуудыг
ярилцахыг хүс (та асуултуудыг самбар дээр бичиж болно). Үүнд:

• Мессиагийн ирэлтээс олон еврей хүн юу хүсэн хүлээж байсан бэ?

• Энэхүү буруу хүлээлт нь яагаад олон еврей хүнийг Есүсийг Мессиагийнх нь
хувьд хүлээн зөвшөөрөхгүй байхад хүргэсэн гэж та нар бодож байна вэ?

Зарим еврей хүн Христийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан ч даруу бөгөөд сүнслэг
байдлын хувьд мэдрэмжтэй зарим нэг нь Түүнийг Мессиа, Аврагч болохыг
таньсан юм.

Хэд хэдэн суралцагчийг Лук 2:25–33-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас дагаж уншихыг мөн Иосеф, Мариа хоёр бяцхан Есүсийг ариун
сүмд авч ирэхэд Симон нэртэй зөв шударга эр юу хийж, хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• 30–32-р шүлэгт цэдэглэснээр, яагаад Есүсийг дэлхий рүү илгээсэн бэ?
Суралцагчид өөр өөр үг ашиглаж болох ч Есүс Христ бүх хүнд авралыг
авчрахаар илгээгдсэн гэсэн үнэнийг олж тогтоох ёстой.)

• Есүс Христ бүх хүнд аврагдах боломж олгохын тулд юу хийсэн бэ?

Хичээл эхлэхээс өмнө үзүүлсэн Стефений зургийг дахин үзүүл. Суралцагчдыг
Шинэ Гэрээнээс суралцаж байхдаа өмнө нь ярилцсан түүх, соёлын нөхцөл
байдлуудын талаар санаж байхад урамшуулан дэмж. Ингэснээр тэд Аврагчийг
болон Түүний төлөөлөгчдийн сургаалыг илүү сайн ойлгох болно. (Шинэ
Гэрээний үеийн түүх, соёлын нөхцөл байдлын талаарх нэмэлт мэдээллийг “The
Intertestamental Period” мөн New Testament Student Manual дээрх ([Church
Educational System manual, 2014], 1–3) “The New Testament Setting”-ийг үзнэ
үү). Уг материалд самаричууд ба фарисайчуудын мөн садукайчууд ба
чуулгынхны тухай болон бичээчдийн тухай товч тайлбар орсон байдаг.
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Шинэ Гэрээний товч танилцуулга
Та нэг зургийг суралцагчдад 10
секунд үзүүлээд, дараа нь тэднээс
харсан зүйлээ тодорхой дүрслэн
бичихийг хүс. Суралцагчдад Христ
Бетзада цөөрөмд өвчтөнг эдгээсэн нь
зургийг үзүүл (Сайн мэдээний уран
зургийн цуглуулга, д. 42; мөн
LDS.org-оос үзнэ үү). 10 секундийн
дараа зургийг холдуулж,
суралцагчдыг дүрслэн бичихэд урь.
Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа
хэдэн суралцагчаас дүрслэн бичсэн
зүйлээ уншихыг хүс.

• Та нар адилхан зураг харсан мөртлөө бичсэн зүйлүүд чинь яагаад өөр өөр
байна вэ?

• Нэг үйл явдлын тухайд нэгээс илүү гэрч байх нь ямар ач тустай вэ?

Maтай, Maрk, Лук, Иохан гэсэн сайн мэдээний дөрвөн бичээчийн нэрийг
самбар дээр бич. Есүс Христийн энэ шавь нар бүгд Аврагчийн амьдралд
болсон үйл явдал, сургаалуудыг цэдэглэсэн гэдгийг тайлбарла. Тэдний цэдгийг
сайн мэдээ хэмээн нэрлэдэг. Сайн мэдээ гэдэг нь “сайхан мэдээ” гэсэн утгатай.
Иосеф Смитийн орчуулгад сайн мэдээ бүрийн гарчгийг “Гэгээн Матайн
гэрчлэл”-тэй адил гэрчлэл болгон өөрчилснийг онцол.

• Есүс Христийн амьдрал, сургаалын талаар нэгээс олон гэрч байх нь яагаад
тустай вэ?

Энэ дөрвөн сайн мэдээнд зарим хэсэг, дүрслэл өөр өөр байдаг ч бүгд
Аврагчийн амьдралд мөн дэлхий дээрх эртний еврейчүүдийн дунд хийсэн
тохинууллын үед болж өнгөрсөн үйл явдлуудыг цэдэглэсэн болохыг тайлбарла.
Дөрвөн сайн мэдээ дөрвүүлээ Есүс Христ бол Бурханы Хүү, дэлхийн Аврагч
гэдгийг гэрчилдэг (Bible Dictionary, “Gospels”-ийг үзнэ үү).

Та энэ хичээлийн төгсгөлд суралцагчдад “Есүс Христийн мөнх бус
амьдралыг цухас харвал” гэх товч хувилбарын хуулбарыг тарааж өгч

болно. Уг хүснэгтийн дэлгэрэнгүй хувилбар энэ гарын авлагын xавсралт-д
байгаа болно. Хүснэгтийг ашиглаад, Аврагчийн мөнх бус амьдрал дахь
тохинууллын үед болсон хэд хэдэн томоохон үйл явдлыг олж тогтооход
суралцагчдыг урь.

• Хүснэгтээс харахад Аврагчийн мөнх бус амьдрал дахь тохинуулал хэр удаан
үргэлжилсэн байна вэ?

• Аврагч тохинууллынхаа ихэнх хугацааг хаана өнгөрүүлсэн бэ?

Шинэ Гэрээг судалж байхдаа дөрвөн сайн мэдээний хам сэдвийг илүү сайн
ойлгохын тулд энэ хүснэгтийг ашиглахад суралцагчдыг урь.

Суралцагчдыг Библийн гарчиг хэсгийг нээхэд урь. Сайн мэдээнүүдэд
Аврагчийн тохинууллын талаар цэдэглэгдсэн байдаг бол, Үйлсээс Илчлэлт
хүртэлх номуудад Христийн цовдлолт, Амилалт, Тэнгэр өөд авагдсаны дараах

5-Р ХИЧЭЭЛ
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Түүний эртний төлөөлөгчдийн тохинууллыг цэдэглэсэн байдгийг тайлбарла.
Эдгээр төлөөлөгч Израилийн нутгаар болон Ромын эзэнт гүрнээр хэрэн явж,
сайн мэдээг тунхаглан, Сүмийн салбаруудыг зохион байгуулж байсан юм. Бид
эдгээр төлөөлөгчийн үйлс ба бичвэрүүдийг судалснаар Аврагчид итгэх итгэлээ
хүчирхэгжүүлэн, Түүний Цагаатгалын адислалуудаас хэрхэн хүртэж болох
талаар суралцах болно. Түүнчлэн бид Есүс Христийн Хожмын Үеийн
Гэгээнтнүүдийн Сүм нь хэрхэн Есүс Христийн эртний сүмтэй адилхан болохыг
олж харах болно.

Шинэ Гэрээнээс суралцсанаар олж мэдсэн үнэнүүдийн тухай гэрчлэх талаар
бодож үз. Энэ жил Шинэ Гэрээнээс суралцсанаар тэднийг адислах үнэнүүдийг
олж мэдэхэд суралцагчдыг урь.

5-Р ХИЧЭЭЛ
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Авралын
төлөвлөгөө–Шинэ
Гэрээний оршил ба хам
сэдэв (1-р бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан хичээлд бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Дараах зүйлс нь суралцагчдын 1-р бүлгийн гэрээр судлах дөрвөн хичээлийг судалж байхдаа мэдэж авсан үйл
явдал, сургаал, зарчмуудын тойм юм. Суралцагчдын юу судалж байгааг мэдэх нь танд хичээлээ бэлдэхэд тусална.
Энэхүү тойм нь хичээлийн нэг хэсэг биш бөгөөд үүнийг суралцагчидтай хуваалцах шаардлагагүй. Таны 1-р бүлэгт
заах хичээл тойм хэсэгт орсон сургаал, зарчмуудын цөөн хэд дээр төвлөрөх учраас зарим тохиолдолд танд
Сүнсний өдөөлт ба суралцагчдынхаа хэрэгцээний дагуу тэдгээрийг эргэн харах эсвэл бусадтай ярилцах хэрэгтэй
гэсэн мэдрэмж төрж болох юм.

Нэг дэх өдөр: (Авралын төлөвлөгөө)
Суралцагчид авралын төлөвлөгөөг судалж байхдаа Есүс Христ мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд байхдаа хүн
төрөлхтний Гэтэлгэгч байхаар сонгогдсон мөн Тэр Тэнгэрлэг Эцэгийн удирдлага дор энэ дэлхийг бүтээсэн
гэдгийг олж мэдсэн. Түүнээс гадна тэд дараах үнэнүүдийг сурсан. Үүнд: Есүс Христ биднийг гэм нүглээс маань
аврахаар ирсэн. Есүс Христийн Амилалтын ачаар бүх хүн амилуулагдана. Есүс Христ бүх хүн төрөлхтнийг шүүнэ.
Хэрэв бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэн, Түүний сайн мэдээний дагуу амьдрах юм бол мөнх амьдралыг
хүлээн авна.

Хоёр дахь өдөр (Суралцагчийн үүрэг)
Суралцагчид Ариун Сүнс үнэнийг заадаг талаар сурсан. Хэрэв бид итгэлээр суралцахыг эрэлхийлэх юм бол
үнэнийг зааж гэрчлэх Ариун Сүнсийг зүрх сэтгэлдээ урьж авчирдаг гэдгийг олж мэдсэн.

Гурав дахь өдөр (Судруудаас суралцах нь)
Суралцагчид Шинэ Гэрээг бүхэлд нь уншиж дуусган, өдөр бүр судруудыг судлахын ач холбогдлын талаар сурсан.
Түүнээс гадна, суралцагчид бидний энэ үед судруудыг судлах нь урьдын ямар ч цаг үеэс илүү чухал гэдгийг мөн
бид судруудыг судалснаар биднийг аврал руу хөтлөх мэргэн ухаан, гэрэл, үнэн, анхааруулга, заавруудыг хүлээн
авах болно гэдгийг мэдэж авсан. Түүнчлэн, хэрэв бид өдөр бүр судруудыг судлах юм бол бидэнд хэрэгтэй
“амийн ус” буюу сүнслэг тэжээлийг хүлээн авдаг болохыг олж мэдсэн.

Дөрөв дэх өдөр (Шинэ Гэрээний оршил ба хам сэдэв)
Суралцагчид Шинэ Гэрээний түүх, соёлын хам сэдэвтэй танилцсанаараа уг номон дахь сургаалыг илүү сайн
ойлгож, амьдралдаа хэрэгжүүлэх боломжтой гэдгийг мэдэж авсан. Мөн тэд Есүс Христ бүх хүнд аврал авчрахаар
илгээгдсэн бөгөөд бид өөрсдөө Есүс Христэд ирснээр бусдыг Түүн рүү ирэхэд урих илүү их хүсэлтэй
болдгийг мэдсэн.

30



Оршил
Энэхүү хичээл нь суралцагчдад Есүс Христийн болон Түүний эртний
төлөөлөгчдийн сургаалаас олж болох гол сэдвүүдийг танилцуулснаар тэднийг
Шинэ Гэрээнээс судлахад бэлтгэн, урамшуулан дэмжих зорилготой.
Суралцагчид Шинэ Гэрээг судалснаар Аврагчийн Өөр дээрээ ирэхийг ахин
дахин урьсан урилгад хэрхэн хариулах мөн Түүний тусламж, удирдамжийг
амьдралдаа хэрхэн хүлээн авах талаар олж мэднэ.

Заах зөвлөмж
Шинэ Гэрээний оршил
Шинэ Гэрээ бидэнд Есүс Христэд ирэхэд тусалдаг.
Хичээл эхлэхээс өмнө Бидний энэ үед өсвөр үеийнхэнд ямар ямар хүнд дарамт
байдаг вэ? гэсэн асуултыг самбар дээр бич.

Хоосон хайрцаг эсвэл үүргэвчийг дотор нь хийх том чулуу, ном гэх мэт хүнд
зүйлсийн хамт ангид авчир. Нэг суралцагчийг ангийн өмнө гарч ирэхэд уриад,
түүнээс хоосон хайрцгийг барихыг эсвэл хоосон үүргэвчийг үүрэхийг хүс.
Ангийнхнаас самбар дээр бичсэн асуултад хариулахыг хүсээд, харин өөр нэг
суралцагчаас тэдний хариултыг самбар дээр жагсаан бичихийг хүс. Хариулах
тоолондоо авчирсан хүнд зүйлсээс хайрцгийг эсвэл үүргэвчийг дүүртэл
хийгээд бай.

• Хэрэв та өдрийн туршид ийм хүнд ачааг тээж явах болбол танд ямар
санагдах байсан бэ?

Суралцагчдаас самбар дээр жагсаан бичсэн зарим дарамтыг буюу хэн нэгэнд
учруулж болох сорилт, бэрхшээлүүдийг тайлбарлахыг хүс.

Шинэ Гэрээ бидэнд Есүс Христийн мөнх бус амьдралын болон Амилалтын
дараах үеийн тохинууллын, тухайлбал Түүний сургаал, гайхамшиг, цагаатгагч
золиослолыг болон эртний сүмийн шавь нар дээрээ айлчлан ирсэн талаар
заадаг болохыг тайлбарла. Түүний сургаалд болон бусадтай харьцах харьцаанд
тээж явдаг ачаагаа хөнгөлөхөд маань бидэнд туслах үнэнүүд олон
давтагдсан байдаг.

Энэ жил Шинэ Гэрээг судалж байхдаа олонтоо олж харах энэхүү гол сэдвийн
жишээ Матай 11-р бүлэгт өгөгдсөн байдгийг суралцагчдад тайлбарла. Нэг
суралцагчийг Матай 11:28-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж уншихыг
мөн хүнд дарамт үүрсэн хүмүүст хандсан Аврагчийн урилгыг олж мэдэхийг хүс.

• Эцэж туйлдан, хүнд дарамт үүрэх гэдэг нь ямар утгатай гэж та нар бодож
байна вэ?

• Бид Түүний амралтыг олж авахын тулд юу хийх ёстой хэмээн Аврагч хэлсэн
бэ? (Суралцагчдын хариултыг ашиглан Бид ачаагаа үүрэн Есүс Христ
дээр ирэх юм бол Тэр бидэнд амралтыг өгөх болно гэсэн зарчмыг
самбар дээр бич:)

• Есүс Христэд ирнэ гэдэг нь ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдад Есүс Христэд ирэх гэдэг нь ямар утгатай болохыг ойлгоход
туслахын тулд нэг суралцагчийг Maтай 11:29–30-ийг чанга уншихад урь.

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  1-Р  БҮЛЭГ
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Ангийнхнаас дагаж уншихыг мөн Түүн рүү ирэхийг хүссэн хүмүүст зориулсан
Аврагчийн зааврыг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ шүлгүүдэд цэдэглэснээр, бид Христэд ирэхийн тулд юу хийх ёстой вэ?

Самбар дээр шарын буулганы зургийг зур эсвэл зургийг үзүүл.

Буулга нь ихэвчлэн хос шар юм уу өөр
хос малыг хооронд нь холбосноор
тэдэнд ачаа чирэх боломж олгодог
модон тэгнээ болохыг тайлбарла.

• Буулганы ашиг тус, зориулалт нь
юу вэ? (Хэдийгээр буулга нь ачаа,
дарамт болдог ч хоёр амьтны хүч
чадлыг нэгтгэн, ажлын бүтээмжийг сайжруулдаг байна.)

• Аврагчийн буулгыг өөр дээрээ авна гэдэг нь ямар утгатай гэж та нар
бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид
А.Бэднарийн дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь. Бид Аврагчийн буулгыг
хэрхэн өөрсөд дээрээ авах, ингэснээр хэрхэн адислагдаж болох талаар олж
сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“Хос малыг хамт зүтгүүлж, ачаа чирүүлэх боломжтой болгохын тулд
буулгыг тэдний чээжинд угладаг.

“‘Буулгыг минь өөр дээрээ ав’ хэмээн хүн бүрд өгсөн Их Эзэний ер бусын
урилгыг бодож үзнэ үү. Ариун гэрээнүүдийг хийж, сахих нь биднийг Их Эзэн
Есүс Христтэй нэг болгон нэгтгэдэг билээ. Чухамдаа бидний хамгийн сайн
хүчин чармайлт Аврагчийнхтай эн зэрэгцэхгүй бөгөөд харьцуулах аргагүй ч

Тэр биднийг Өөрт нь найдлага тавихад болон Өөртэйгөө хамт хөдөлмөрлөхөд урьдаг. Бид
мөнх бус аяллынхаа үедээ Түүнд итгэж, Түүнтэй хамт ачаагаа үүрсэн үед Түүний буулга
үнэхээр амархан, ачаа нь хөнгөн байдаг.

“Бид ганцаархнаа биш бас хэзээ ч ганцаардахгүй. Бид өдөр тутмын амьдралдаа тэнгэрлэг
тусламж авч, урагш тэмүүлж чадна. Аврагчийн Цагаатгалын тусламжтайгаар [бид] ‘өөрсдөө
олж авч чадахаас хавьгүй илүү’ чадвар, хүч чадлыг хүлээн авч чадна (‘Lord, I Would Follow
Thee,’ Hymns, д. 220)” (“Тэд ачаагаа амархан дааж чадахын тулд,” Ensign, 2014 оны 5-р сар,
88 эсвэл 2014 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 106).

• Юу биднийг Аврагч Есүс Христтэй “буулганд” оруулдаг вэ?

• Ахлагч Бэднарийн хэлснээр, бид Аврагчтай хамт буулганд орсноор ямар
адислал хүлээн авах вэ?

Maтай11:28–29 дээрх Аврагчийн “амралтын” амлалт нь Тэр бидний асуудал,
саад бэрхшээлийг байнга шийдвэрлэнэ гэсэн утгатай биш болохыг онцол.
Ихэнхдээ Аврагч бидэнд бэрхшээлээ даван туулж, тэсвэрлэн гарахад хэрэгтэй
амар амгалан, хүч чадлыг өгснөөр бидний ачааг хөнгөлдөг. Хэрэв бид мөнх бус
байдлын саад бэрхшээлүүдийг итгэлээр даван туулах юм бол Бурхантай мөнхөд
хамт байх эцсийн амралтыг олж авах болно (С ба Г 84:23–24-ийг үзнэ үү).

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  1-Р  БҮЛЭГ
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Тэднийг Аврагч руу ирэхэд, Тэр тэдэнд амралт өгч байсан үеийнхээ талаар
тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс. Цөөн суралцагчийг өөрсдийн туршлагаас
ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.

Энэ жилийн туршид Шинэ Гэрээг судалснаар Христэд ирэх арга замын талаар
тодорхой зорилго тавихад суралцагчдыг урь. Тэднийг өдөр бүр судраас
суралцаж, энэ жил Шинэ Гэрээг уншиж дуусгах төлөвлөгөөг зорилгодоо
оруулахад урамшуулан дэмж.

Шинэ Гэрээний товч тойм
Шинэ Гэрээний номууд Есүс Христ бол Бурханы Хүү, бидний Аврагч болохыг
гэрчилдэг.
Дөрвөн сайн мэдээний бичээчдийн Maтай, Maрк, Лук, Иохан гэсэн нэрсийг
самбар дээр бич. Есүс Христийн энэ шавь нар бүгд Аврагчийн амьдралд
болсон үйл явдал, сургаалуудыг цэдэглэсэн гэдгийг тайлбарла. Тэдний цэдгийг
сайн мэдээ хэмээн нэрлэдэг. Сайн мэдээ гэдэг нь “сайхан мэдээ” гэсэн утгатай.
Иосеф Смитийн орчуулгад сайн мэдээ бүрийн гарчгийг “Гэгээн Матайн
гэрчлэл”-ийн адил гэрчлэл болгон өөрчилснийг онцол.

• Есүс Христийн амьдрал, сургаалын талаар нэгээс олон гэрч байх нь яагаад
тустай вэ?

Энэ дөрвөн сайн мэдээн дэх зарим хэсэг, дүрслэл өөр өөр байдаг ч бүгд
Аврагчийн амьдралд мөн дэлхий дээрх эртний еврейчүүдийн дунд хийсэн
тохинууллын үед болж өнгөрсөн үйл явдлуудыг цэдэглэсэн байдаг болохыг
тайлбарла. Дөрвөн сайн мэдээ нь дөрвүүлээ Есүс Христ бол Бурханы Хүү,
дэлхийн Аврагч гэдгийг гэрчилдэг. Та 1-р бүлэг: Дөрөв дэх өдрийн хичээлийн
төгсгөлд суралцагчдын анхаарлыг “Есүс Христийн мөнх бус амьдралыг цухас
харвал” гэсэн хүснэгт рүү хандуул. Хүснэгтийг ашиглаад, Аврагчийн мөнх бус
амьдрал дахь тохинууллын үед болсон томоохон үйл явдлыг олж тогтооход урь.

• Хүснэгтээс харахад, Аврагчийн мөнх бус амьдралын тохинуулал хэр удаан
үргэлжилсэн байна вэ?

• Аврагч тохинууллынхаа ихэнх хугацааг хаана өнгөрүүлсэн бэ?

Суралцагчдыг Шинэ Гэрээг судалж байхдаа дөрвөн сайн мэдээний хам сэдвийг
илүү сайн ойлгохын тулд энэ хүснэгтийг ашиглахад урь.

Суралцагчдыг Библийн гарчиг хэсгийг нээхэд урь. Сайн мэдээнүүдэд
Аврагчийн тохинууллын талаар цэдэглэгдсэн байдаг бол Үйлсээс Илчлэлт
хүртэлх номуудад Түүний цовдлолт, Амилалт ба Тэнгэр өөд авагдсаны дараах
Түүний эртний төлөөлөгчдийн тохинуулал цэдэглэгдсэн байдаг болохыг
тайлбарла. Эдгээр төлөөлөгч Израилийн нутгаар болон Ромын эзэнт гүрнээр
хэрэн явж, сайн мэдээг тунхаглан, Сүмийн салбаруудыг зохион байгуулж
байсан юм. Бид эдгээр төлөөлөгчийн үйлс, бичвэрүүдийг судалснаараа
Аврагчид итгэх итгэлээ хүчирхэгжүүлэн, Түүний Цагаатгалын адислалуудаас
хэрхэн хүртэж болох талаар суралцах болно. Түүнчлэн бид Есүс Христийн
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм нь Есүс Христийн эртний сүмтэй хэрхэн
адилхан болохыг олж харах болно.

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  1-Р  БҮЛЭГ
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Шинэ Гэрээний талаарх өөрийн гэрчлэлийг хуваалцаад, Шинэ Гэрээнээс Есүс
Христийн болон Түүний төлөөлөгчдийн амьдрал, сургаалын талаар
суралцсанаар тэднийг адислах үнэнүүдийг олж мэдэхэд суралцагчдыг урих
тухай бодож үз.

Дараагийн бүлэг (Матай 1–5)
Дараагийн бүлэгт суралцагчид Бурханы Хүүгийн төрөлтийн эргэн тойронд
болсон зарим үйл явдлыг судлах болно гэдгийг тайлбарла. Түүнээс гадна бид
хэрхэн энэ амьдралд үнэхээр аз жаргалтай байж, Тэнгэрлэг Эцэг шигээ төгс
болох талаар суралцах болно.

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  1-Р  БҮЛЭГ
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Гэгээн Матайн Сайн
мэдээний танилцуулга
Энэ номыг яагаад судлах хэрэгтэй вэ?
Библи дээрх хүмүүсийн хамгийн дуртай захиасуудын зарим нь Матайн номд
байдаг бөгөөд үүнд Уулан дээрх номлол, Есүс Христийн сургаалт зүйрлэл,
сургамж, гайхамшгуудын олон нь өгүүлэгдсэн байдаг. Энэ номыг судалснаар
суралцагчид Есүс Христийн тохинуулал, үгстэй танил болж, Есүс Христийг
дэлхийн Аврагч мөн бүх ариун бошиглогчоор яригдсан Амлагдсан Мессиа
гэдэг гэрчлэлээ батжуулж чадна.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ?
Леви гэж мөн нэрлэгддэг байсан, Алфайн хүү Матай энэ номын бичээч юм.
Тэр Есүс Христийн Өөрийг нь дагана уу хэмээх урилгыг хүлээн авч, амьдрал нь
мөнхөд өөрчлөгдөхөөс өмнө татвар хураагч буюу цуглуулагч байжээ. (Maтай
9:9; Maрк 2:14; Лук 5:27–28; Bible Dictionary, “Matthew”-ыг үзнэ үү.) Матай
хөрвүүлэгдсэнийхээ дараа Аврагчийн арванхоёр төлөөлөгчийн нэг нь болжээ
(Maтай 10:2–4-ийг үзнэ үү). Матай төлөөлөгчийн хувьд, өөрийн цэдэгт
дүрслэгдсэн үйл явдлуудаас олныг нь нүдээр үзсэн юм. Энэ нь Иосеф Смитийн
Орчуулгад түүний сайн мэдээнд өгөгдсөн “Гэгээн Матайн гэрчлэл” гэсэн
гарчгаар батлагддаг юм.

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Бид Матайн ном яг хэзээ бичигдсэн гэдгийг мэдэхгүй, гэхдээ МЭӨ нэгдүгээр
зууны хоёр дахь хагаст бичигдсэн байх магадлалтай. Матай энэ номоо хаана
бичсэнийг бид мэдэхгүй.

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Матай Мессиагийн талаарх Хуучин Гэрээний бошиглолуудыг Есүс Христ
биелүүлсэн гэдгийг харуулахын тулд иудей хүмүүст зориулан бичсэн гэж
харагддаг (Bible Dictionary, “Matthew”-ыг үзнэ үү). Матай Есүс Христийн
амьдрал, үгс, үйл явдлын талаар өгүүлсэн бөгөөд “энэ нь биелэгдэж болохын
тулд” гэдэг үгсийг хэрэглэн, Хуучин Гэрээний бошиглолуудыг олонтоо
дурджээ (жишээлбэл, Maтай 4:14; 8:17; 13:35; 21:4-ийг үзнэ үү).

Матай өөрийн сайн мэдээнд Есүс Христ бол Давид хааны эрх бүхий өв
залгамжлагч байсныг мөн мессиагийн бошиглолууд биелснийг гэрчлэн,
“Давидын Хүү” гэдэг үгсийг 12 удаа хэрэглэжээ. Матайн бичсэн Есүс Христийн
удмын бичиг Түүний өвөг дээдсийг Давид, Иуда, Абрахамаар дамжуулдаг
бөгөөд (Maтай 1:1–3-ыг үзнэ үү) энэ нь Бурханы Израильд өгсөн амлалтуудын
биелэлтэд Есүсийн үүрэг ба удирдан засаглах эрх юу болохыг үзүүлдэг.

Энэ номын зарим онцлог тал юу вэ?
Матайн бичсэн материалын ихээхэн хэсэг нь Маркийн болон Лукийн номд
байдаг хэдий ч Матайн сайн мэдээний 42 орчим хувь нь маш өвөрмөц байдаг.
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Матайн номын гол сэдэв нь Есүс Христ дэлхий дээр Өөрийн хаант улсыг
байгуулахаар ирсэн явдал байдаг. Матай “тэнгэрийн хаант улс” гэж маш олон
удаа дурдсан бөгөөд Есүсийн сургаалуудаас “сүм” гэж дурдсан сургамжийг
багтаасан цорын ганц бичээч юм (Maтай 16:18; 18:17-г үзнэ үү).

Матайн сайн мэдээ бидэнд Мосе, Есүс Христ хоёрын тохинууллын харилцаа
холбоог харахад тусалдаг. Жишээлбэл, тэр хоёр хоёулаа нялх байхдаа өөрсдийг
нь алах гэсэн хааны оролдлогоос аврагдсан (Eгипетээс гарсан нь 2:1–10; Maтай
2:13–18-ыг үзнэ үү) мөн хоёулаа Египетээс гарч ирсэн ба хоёулаа уулан дээр
Бурханы хуулийг заадаг (Eгипетээс гарсан нь 19–20; Maтай 5–7-г үзнэ үү) мөн
хоёулаа өөрсдийн хүмүүсийг чөлөөлөхөөр ирсэн.

Тойм
Maтай 1–4-т Матай, Есүс Христийн удмын бичиг ба төрөлтийг дүрсэлдэг.
Мэргэн хүмүүс иудейчүүдийн Хааныг эрэлхийлдэг. Иосеф зүүдээрээ
удирдагдан, Мариа, хүү Есүс хоёроо Египет рүү, хожим нь Назар руу аваачдаг.
Иохан Баптист наманчлалын сайн мэдээг номлож, Есүс Христэд баптисм
хүртээв. Аврагч аглаг буйдад уруу татагдав. Тэр зааж, эдгээснээр Өөрийн мөнх
бус амьдралын тохинууллыг эхлэв.

Maтай 5–7-д Есүс Христ уулан дээр номлодог.

Maтай 8–12-т Аврагч уяман өвчтөнийг эдгээн, шуурга намдааж,
чөтгөрүүдийг зайлуулан, Иайрын охиныг үхлээс босгож, сохор нэгэнд хараа
оруулав. Есүс Христ Өөрийн адил үйлдэх эрх мэдлийг арванхоёр төлөөлөгчдөө
өгч, тэднийг сайн мэдээг номлуулахаар илгээв. Есүс, Иохан Баптистыг
бошиглогчоос илүү нэгэн хэмээн тунхаглав. Аврагч Хүндэтгэлийн өдөр
хүн эдгээв.

Матай 13–15-д Есүс сургаалт зүйрлэлийг ашиглан заав. Иохан Баптист
яллагдав. Таван мянган хүнийг хооллосныхоо дараа Есүс, Петр хоёр Галилын
тэнгисийн усан дээгүүр алхав. Бичээчид болон фарисайчууд Есүсийг шалгаав.

Mатай 16–18-д Петр Есүсийг Мессиа хэмээн гэрчилснийхээ дараа Аврагчийг
Бурханы хаант улсын түлхүүрүүдийг Петрт болон арванхоёрт өгөх болно гэж
хэлдэг. Есүс Христ уулан дээр хувиргагдаж, тэнд Петр, Иаков, Иохан гурав
санваарын түлхүүрүүдийг хүлээн авдаг. Есүс шавь нартаа Сүмийг хэрхэн
удирдах талаар зааврууд өгдөг бөгөөд хэрвээ бид бусдыг уучлахгүй аваас
Бурхан биднийг уучлахгүй хэмээн заадаг.

Maтай 19–23-т Аврагч гэрлэлтийн мөнхийн байдлын талаар заав. Тэр
Иерусалимд ирээд, ариун сүмийг цэвэрлэв. Сургаалт зүйрлэлүүдээр
дамжуулан, Есүс Өөрийг нь эсэргүүцдэг иудей удирдагчдын хилэнцэт санааг
илчлэв. Тэрээр Иерусалимын ирээдүйн устгалын төлөө гашуудав.

Maтай 24–25 дахь Иосеф Смит—Maтай-д Есүс Христ Иерусалимын
устгалын талаар бошиглов. Тэрээр дагагчдадаа хэрхэн Өөрийг нь ирэхэд
бэлтгэлтэй байж чадах талаар заав.

Maтай 26–27-д Есүс шавь нартайгаа Дээгүүр өнгөрөх баярын хоол идэж,
ариун ёслолыг танилцуулав. Тэр Гетсеманий цэцэрлэгт шаналж, дараа нь

МАТАЙ

36



мэхлэгдэн, баривчлагдаж, Иудейн болон Ромын эрх мэдэлтнүүдийн өмнө
шүүгдэж, цовдлогдов. Тэрээр амь тавьж, оршуулагдав.

Maтай 28-д, амилсан Аврагч шавь нартаа үзэгдэв. Есүс төлөөлөгчдөдөө
Өөрийн сайн мэдээг бүх үндэстэнд хүргэхийг даалгав.

МАТАЙ
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6-Р ХИЧЭЭЛ

Maтай 1–2
Оршил
Матай Есүс Христийн удмын бичгийг өгч мөн тэнгэр элч
Есүсийн тэнгэрлэг удмыг Иосефт тунхаглав. Бяцхан
Есүсийг олж, шүтэн бишрэхээр дорно зүгээс мэргэн

хүмүүс ирэв. Бетлехем дэх хүүхдүүдийг алах гэсэн Херод
хааны аллагаас зугтахын тулд Египетээс гэр бүлээ авч
явахыг Иосефын зүүдэнд хэлэв.

Заах зөвлөмж

Сургалтын хөтөлбөрийг ашиглах
Та хичээлдээ бэлтгэхээр судрын хэсгүүдийг судлахдаа сургалтын хөтөлбөр дэх материалыг
залбирч унш. Ариун Сүнс таныг ийн үйлдэх явцад суралцагчдынхаа хэрэгцээнд тохируулан
хичээлээ бэлдэхэд туслах болно. Та судрын хэсэгт зориулсан заах зөвлөмжүүдээс заримыг
эсвэл бүх зөвлөмжийг ашиглаж болно. Эсвэл та зааж байгаа суралцагчдынхаа хэрэгцээ,
нөхцөл байдалд тохируулан санал болгосон санаануудыг өөрчилж болох юм.

Maтай 1:1–17
Есүсийн удмын бичиг
Аав, ээжийнхээ зургийг үзүүлээд, эцэг эхээсээ авсан төрх танд байгаа эсэхийг
суралцагчдаас асуу. Та түүнчлэн цөөн суралцагчийг эцэг эхийнхээ зургийг
авчрахад урьж мөн тэд хэн хэний эцэг эх болохыг ангийнхнаас асууж болно.
Суралцагчдаас тэдний эцэг эхээсээ өвлөж авсан дүр төрхийн талаар (нүдний
болон үсний өнгө, өндөр гэх мэт) бие биетэйгээ ярилцахыг хүс.

Суралцагчдыг Maтай 1–2-ыг судлах явцдаа Аврагчийн эцэг эхийн талаар мөн
Түүний тэднээс өвлөж авсан зан, төрх байдлын талаарх үнэнүүдийг олоход урь.
Энэ үйл ажиллагаа нь Есүс Христ бол Тэнгэрлэг Эцэг, Мариа хоёрын тэнгэрлэг
Хүү бөгөөд Эцэгийн маханбодид төрсөн цорын Ганц Хүү гэдгийг ойлгоход
суралцагчдыг бэлтгэх ёстой.

Maтай 1:1–17-д Аврагчийн өвөг дээдсийг жагсаасан болохыг тайлбарла. 1-р
шүлэг нь Есүс Христ бол Давидын мөн Абрахамын удам гэдгийг дурдаж
байгааг онцлон хэл.

Хуучин Гэрээний бошиглолуудад Мессиаг Давидын удам байх болно,
(2 Самуел 7:12–13; Исаиа 9:6–7; Иеремиа 23:5–6-г үзнэ үү) мөн Абрахамын
удам “дэлхийн бүх үндэстнүүдийг” адислах болно (Эхлэл 22:18; түүнчлэн
Aбрахам 2:11-ийг үзнэ үү) хэмээн тунхагласан болохыг тайлбарла. Maтай
Есүсийг Хуучин Гэрээний Мессиагийн талаарх бошиглолуудыг гүйцэлдүүлсэн
гэж уншигчдад мэдүүлэхийг хүссэн юм (Maтай 1:22–23; 2:5, 15, 23; 26:55–56-г
үзнэ үү). Maтай 1:1–17-д өгөгдсөн удмын бичиг нь Есүс бол амлагдсан Мессиа
бөгөөд Давидын сэнтийн эрх бүхий өв залгамжлагч гэдгийг харуулдаг.

Нэг суралцагчийг Матай 1:16-г чанга уншихад урь. Суралцагчдыг дагаж
уншаад, Есүст өгсөн нэрийг олж мэдэхийг мөн олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

38



Христ гэдэг үг нь Арамейн грек хэлбэр болох Мессиа гэдэг үг бөгөөд
“тослогдсон нэгэн” гэсэн утгатай болохыг тайлбарла.

• Өмнөх амьдралд Есүс Христ юу хийхээр тослогдсон эсвэл сонгогдсон бэ?
(Тэр Тэнгэрлэг Эцэгээр бидний “Бошиглогч, Санваартан, Хаан түүнчлэн
Чөлөөлөгч” байхаар тослогдон томилогдсон юм [Судруудын удирдамж,
“Meссиа,” scriptures.lds.org; мөн Bible Dictionary, “Anointed One”-ыг
үзнэ үү].)

Матай 1:18–25
Тэнгэр элч Есүсийн тэнгэрлэг эцгийг Иосефт тунхаглав
Түүнчлэн Maтай 1:16 дээр Мариаг Иосефын эхнэр байсан хэмээн дурддагийг
онцлон хэл. Maтай 1:18-д цэдэглэснээр Иосеф, Мариа хоёр сүй тавьсан байжээ.
Энэ нь тэд сүй тавьсан буюу бие биетэйгээ хуулиар холбогдсон, гэхдээ эхнэр,
нөхрийн хувьд хамтдаа амьдраагүй гэсэн үг юм. Гэсэн хэдий ч, хуримынхаа
өмнө Иосеф Мариаг хөл хүндтэй болсныг олж мэджээ. Нэг суралцагчийг
Матай 1:19-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, Иосефын юу
хийх гэж байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Иосеф Мариаг хөл хүндтэй болсныг олж мэдээд юу хийх гэж байсан бэ?
(“Түүнээс нууцаар салах” гэдэг нь Иосеф сүйгээ нууцхан цуцалснаар,
Мариаг олон түмний шившиг болгоход эсвэл чулуудан шийтгүүлэх ялыг
эдлэхэд хүргэхгүй байхаар төлөвлөж байсан гэдгийг тайлбарла.)

• Энэ шүлэг Иосефын зан чанарын талаар бидэнд юу зааж байна вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 1:20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Мариатай тавьсан сүйгээ цуцлах талаар бодож байхад нь Иосефт юу
тохиолдсон болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Тэнгэр элч яагаад Иосефт Мариатай гэрлэхээс бүү ай гэж хэлсэн бэ?

Суралцагчдад “Ариун Сүнснийх” гэдэг үгсийн утгыг ойлгоход нь туслахын
тулд (Maтай 1:18, 20) нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын
ахлагч Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь:

“Есүс Мариагийн жинхэнэ хүү гэдэг шиг Бурхан Мөнхийн Эцэгийн жинхэнэ
бодит хүү нь юм. … Матайн ‘хэвлийдээ Ариун Сүнсээр хүүхэдтэй болсон
байлаа’ гэсэн үгс зөвөөр орчуулагдсан үед ‘тэрээр Ариун Сүнсний хүчээр
хүүхэдтэй болсон байлаа’ гэж хэлэгдэх ёстой юм. (Maт. 1:18.) … Алма:
Христ ‘… Мариагаас төрөх болно, тэр нь онгон бүсгүй, Ариун Сүнсний
хүчээр бүрхэгдэж мөн хөл хүнд болгогдож, мөн хүү төрүүлэх, тийм ээ, бүр

Бурханы Хүүг тээгч болж сонгогдсон мөн хонгорхон нэгэн байх болно’ хэмээн
бошиглохдоо Их Эзэний маань бүрэлдэн бий болсныг болон төрөлтийг төгс төгөлдөр
дүрсэлжээ. (Aлма 7:10.)” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть [1965–1973], 1:82).

• Эдгээр үгээс бид Есүсийн эцэг эхийн талаар юуг мэдэж авч байна вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч тэд Есүс Христ бол Тэнгэрлэг
Эцэг болон Мариагийн бурханлаг Хүү юм гэх сургаалыг олж тогтоох
ёстой. Та энэ сургаалыг судартаа Матай 1:18–25-ын хажуу талын зайд
бичихийг суралцагчдадаа санал болгож болно.)
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Аав, ээжийнхээ зургийг дахин харуулж, тэднээс өвлөж авсан шинж
чанарынхаа заримыг давтан хэлж өг. Нэг суралцагчийг Арванхоёр
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэймс Э.Талмэйжийн хэлсэн дараах үгийг
чанга уншихад урь: Есүс бол Тэнгэрлэг Эцэг, Мариа хоёрын бурханлаг Хүү
гэдгийг ойлгох нь яагаад чухал болох талаар сонсохыг суралцагчдаас хүс.

“Мариагаас төрөх байсан хүүхэд нь Элохим, Мөнхийн Эцэгийн төрсөн
хүүхэд юм. … Түүний шинж чанарт Бурхан Тэргүүтэний хүч чадал нь мөнх
бус биеийн чадавх, боломжуудтай нэгдэх байсан. … Хүү Есүс нь Өөрийн
эцэг эхийн—нэг талаас үхэшгүй, алдар суут Бурханы, нөгөө талаас жирийн
хүн болох эмэгтэйн биеийн болон оюун санааны мөн сүнслэг шинж чанар,
хандлага, хүч чадал зэрэг онцлох шинж чанаруудыг нь өвлөх байлаа” (Jesus

the Christ, 3 дахь хэвлэл [1916 он], 81).

• Есүс Христ Өөрийн Эцэгээс ямар ямар шинж чанарыг өвлөж авсан бэ? Тэр
Өөрийн эхээс ямар ямар шинж чанарыг өвлөж авсан бэ?

Есүс үхэшгүй Эцэг ба мөнх бус эхийн Хүү байсан болохоор хэрвээ хүсэх юм бол
мөнхөд амьдрах чадвар мөн үхэх чадавх ч бас байсан гэдгийг тайлбарла. Энэ
бурханлаг шинж чанар нь Түүнийг бидний нүглийн төлөө зовж, загалмай дээр
үхэж мөн амилуулагдахад онцгойлон бэлтгэгджээ.

Матай 2:1–12
Мэргэн хүмүүс Есүс рүү хөтлөгдсөн нь

Самбарын өмнө боолттой 3 бэлэг тавь эсвэл самбар дээр 3 бэлэгний зураг зур.

• Аврагчийг төрсний дараа хэн Түүнд бэлэг авчирсан бэ?

Матайн сайн мэдээ нь мэргэн хүмүүсийн түүхийг агуулдаг цорын ганц
сайн мэдээний ном гэдгийг тайлбарла. Дараах асуултуудыг бичсэн

тараах материалыг тараа эсвэл хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр асуултуудыг
бич: Суралцагчдад асуултуудыг уншин, хариултаа бичих цөөн минут
гаргаж өг.

Мэргэн хүмүүсийн талаар та нар хэр их мэдэх вэ?
1. Мэргэн хүмүүс Мессиа төрсөн байсныг яаж мэдсэн бэ?
2. Мэргэн хүмүүс яагаад Мессиаг олохыг хүссэн бэ?
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3. Ахлах тахилчид болон хуулийн багш нар Мессиа хаана төрсөн байсныг хэрхэн
мэдсэн бэ?

4. Херод Есүсийг олсны дараа юу хийхийг мэргэн хүмүүсээс хүссэн бэ?
5. Мэргэн хүмүүс оронд нь юу хийсэн бэ?

Хангалттай цаг гаргаж өгснийхөө дараа суралцагчдаас Maтай 2:1–12-ыг
дотроо уншаад, дээрх асуултуудын хариултыг олж мэдэхийг хүс.

Цөөн суралцагчийг мэргэн хүмүүсийн талаар шинээр мэдсэн зүйлээ
хуваалцахад урь. 11 ба 16-р шүлгүүд дэх тайлбар нь мэргэн хүмүүс уг ариун гэр
бүл тийш удирдагдах үед Есүсийн төрснөөс хойш хоёр шахам жил өнгөрсөн
байсан байж болзошгүйг сануулдаг. Мэргэн хүмүүс Есүсийг тэвшинд биш,
гэртээ байхад нь олдог бөгөөд Тэр “нялх хүүхэд” биш “жаахан хүүхэд” байсан.)
Мессиаг олсныхоо дараа мэргэн хүмүүсийг ирж мэдэгдэхийг Херодын хүссэн
шалтгаан нь тэрээр Түүнийг алж болохын тулд байсан гэдгийг онцлон хэл
(Матай 2:13-ыг үзнэ үү).

• Мэргэн хүмүүс Мессиаг хаанаас олохоо хэрхэн мэдсэн бэ?

• Бид Аврагчийг хайж байгаа мэргэн хүмүүсийн жишээнээс юу мэдэж авч
болох вэ? (Суралцагчдын хариулт янз бүр байж болох ч тэднийг Бид
Аврагчийг чин сэтгэлээсээ шаргуу хайх юм бол Түүн рүү удирдагдах
болно гэсэн зарчмыг тодорхойлоход тусал.)

• Бид Аврагчийг хэрхэн шаргуу хайж болох вэ?

• Мэргэн хүмүүс Аврагчийг олоод, юу хийсэн бэ? Яагаад? (Аврагчид бэлэг
өгсний нэг шалтгаан нь Түүнийг шүтэн биширснийх юм.)

• Бид Аврагчид бэлэг өгч байгаа мэргэн хүмүүсийн жишээнээс юу мэдэж авч
чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Аврагчид утга
учиртай бэлгүүдийг өгснөөр Түүнийг шүтэн биширч чадна гэсэн
үнэнийг тогтоох ёстой.)

Бид Аврагчид хэрхэн утга учиртай бэлгүүдийг өгч болох талаар ойлгоход нь
суралцагчдад туслахын тулд нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн
Чуулгын ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсоны хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь:

“Эрт үед хүмүүс Их Эзэнийг шүтэн биширч, түүнээс адислал авахыг хүсэхдээ
ихэвчлэн бэлэг авчирдаг байжээ. …

“Та нарт болон та нарын амьдралд бохир юм уу зохисгүй зүйл байна уу? Та
нар үүнээсээ салбал энэ нь Аврагчид барих бэлэг юм. Амьдралд тань
дутагдаад байгаа сайн дадал хэвшил юм уу шинж чанар байна уу? Та нар
түүнийг хэвшүүлэн, зан чанарынхаа нэг хэсэг болгох үедээ Их Эзэнд бэлэг

барьж байдаг. Заримдаа энэ нь хийхэд хэцүү, гэхдээ та нарын наманчлалын болон
дуулгавартай байдлын бэлэг нь чамаас ямар ч үнэ цэнтэй зүйл гараагүй байхад зохистой
бэлэг байж чадах уу?” (“When Thou Art Converted,” Ensign эсвэл Liahona, 2004 оны 5-р
сар, 12).
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• Бид утга учиртай бэлэг болгон Аврагчид юу өргөж болох вэ?

Суралцагчдыг ахлагч Кристоффэрсоны үгийг тунгаан бодоод, Аврагчид ямар
бэлэг өргөх хэрэгтэй гэж бодож байгаа талаараа тунгаан бодоход урь.
Санаагаа бичих жижиг цаасыг тэдэнд тарааж өг. Тэднийг эдгээр бэлгээ Есүс
Христэд хэрхэн өгөх талаар төлөвлөхөд урь.

Матай 2:13–23
Иосеф, Мариа хоёр Есүстэй хамт Египет рүү зугтсан нь
Maтай 2:13–23-т цэдэглэснээр, Херод мэргэн хүмүүс Мессиа хаана байгааг
хэлэлгүй “нутгийн зүг одсоныг” мэдээд уурласан болохыг тайлбарла (Maтай
2:12). Тэр Мессиаг алах болно гэж найдан, Бетлехем дэх болон эргэн тойрны
нутгуудын хоёр хүртэлх насны хүүхдүүдийг алахыг тушаав.

Матай 2:13–14-ийг чанга унш. Суралцагчдыг дагаж уншаад, Иосеф өөрийн гэр
бүлийг аюулгүй байлгахын тулд юу хийхээ хэрхэн мэдсэн болохыг олж
мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Иосеф, Мариа хоёр Есүсийг хаашаа авч явсан бэ?

Матай 2:15–23-ыг дүгнэн, Иосеф, Мариа, Есүс гурав Херодыг үхэх хүртэл
Египетэд үлдсэн болохыг тайлбарла. Бурхан Иосефын зүүдэнд гэр бүлээ
Израиль руу буцаан аваачихыг зааварчилсан ба тэд Назар хотод суурьшжээ.

• Иосефын сүнслэг байдлын мэдрэмж бусдын амьдралыг хэрхэн
адисалсан бэ?

• Бид Иосефоос ямар зарчим сурч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч тэд Хэрвээ бид Сүнсэнд мэдрэмтгий байх аваас илчлэлт ба
удирдамж хүлээн авч чадна гэсэн зарчмыг тогтоох ёстой.)

Тэд сүнсэнд илүү мэдрэмтгий болохын тулд юу хийж чадах талаар тунгаан
бодоход суралцагчдыг урь. Тэднийг хүлээн авсан сүнсний өдөөлт бүрийнхээ
дагуу үйлдэх зорилго тавихад урамшуулан дэмж.
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7-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 3
Оршил
Иохан Баптист Иудейд номлож мөн баптисм хүртээв. Есүс
Христ Галилаас Иордан гол хүртэл аялж, тэнд Иоханаар

баптисм хүртжээ. Бурхан Эцэг Есүсийг Өөрийн Хайрт Хүү
хэмээн гэрчилсэн.

Заах зөвлөмж

Семинарын зорилго
Семинарын зорилго нь “өсвөр үеийнхэнд Есүс Христийн сургаалууд болон Цагаатгалыг …
ойлгон, үүнд найдаж, ариун сүмийн адислалуудыг хүлээн авахад зохистой байж,
өөрсдийгөө болон гэр бүлээ мөн бусдыг Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ хамт байх мөнх амьдралд
бэлтгэхэд нь туслахад оршдог билээ (“The Objective of Seminaries and Institutes of Religion”
[2012], si.lds.org). Та хичээлээ бэлтгэхдээ өдөр бүр энэ зорилгод хүрэхэд хэрхэн туслах
талаар залбирч шийдээрэй.

Maтай 3:1–12
Иохан Баптист Иудейд номлов
Хэрвээ ангид байгаа суралцагчдын нэг нь босоод, бусад суралцагчийн хувийн
эд зүйлсийг авч эхлэх юм бол тэдэнд ямар санагдах талаар ангийнхныг
төсөөлөхийг хүс. Тэгээд уг суралцагч тэднээс нэг зүйлийг авах тутамдаа
уучлалт гуйх мөртлөө бусад суралцагчаас эд юмсыг нь аваад байдаг гэж
төсөөлөхийг хүс. Асуу:

• Та нар энэ суралцагчийн уучлалт хүсэж байгааг юу гэж бодож болох вэ?

• Энэ суралцагчийн үйлдэл нь чин сэтгэлээсээ бус наманчлахаар хичээж
байгаатай хэрхэн адилхан байж болох вэ?

Суралцагчдыг Maтай 3-аас суралцах явцдаа чин үнэнээсээ наманчлахын тулд
юу хийх ёстойг ойлгоход бидэнд туслах үнэнүүдийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Матай 3:1–4-ийг чанга уншихад урь. Хүмүүсийг Аврагчийн
тохинуулалд бэлтгэхэд нь туслах чухам юу тохиолдсон болохыг олж мэдэхийг
ангийнхнаас хүс.

• Иохан Баптист хэн байсан бэ? (Тэр бол Мариагийн хамаатан болох
Елизабет, Захариа хоёрын хүү байв. Тэр Аароны санваарын түлхүүрүүдийг
атгадаг байсан [С ба Г 13; 84:27–28-ыг үзнэ үү].)

• Иохан юу хийж байсан бэ?

• Иохан өөрийг нь сонсогчдод юу хийхийг ухуулсан бэ?

Иоханы томилгоо нь Исаиагаар (Эсаиа) болон бусад бошиглогчоор урьдаас
зөгнөн хэлэгдсэн гэдгийг тайлбарла (Исаиа 40:3; Maлахи 3:1; 1 Нифай
10:7–10-ыг үзнэ үү). Иохан наманчлалыг тунхаглан, усаар баптисм
хүртээснээрээ Мессиагийн (Есүс Христийн) замыг бэлтгэх ёстой байсан.
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Хорт могой
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• Наманчлалыг тунхаглан, усаар баптисм хүртээх нь Их Эзэний замыг
бэлтгэхэд хэрхэн тусалсан гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 3:5–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, хүмүүс Иоханы захиаст хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Хүмүүс Иоханы захиасыг хэрхэн хүлээж авсан бэ? (Тэд нүглээ хүлээн
зөвшөөрч, баптисм хүртсэн. Тэнгэрлэг Эцэгт, шаардлагатай бол
хуваарилагдсан санваарын удирдагчдад өөрийн нүглийг хүлээхэд бэлэн
байх нь наманчлахад маш чухал гэдгийг тайлбарла [Итгэлдээ үнэнч байх нь:
Судрын заалт (2004), 136-г үзнэ үү].)

Нэг суралцагчийг Матай 3:7-г чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад,
Иохан хэнд ярьж байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ шүлэгт цэдэглэснээр, Иохан хэнд хандан ярьж байсан бэ?

Фарисайчууд бол иудейчүүдийн шашны бүлэг бөгөөд тэдний нэр нь тусдаа
тусгаар байх гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла. Тэд Мосегийн хуулийг чанд
сахидгаараа бахархдаг байсан бөгөөд хүмүүний санал болгосон нэмэлт хуулиуд
буюу амаар өгөгдсөн хуулиуд нь Мосегийн хуультай адилхан чухал гэдэгт
итгэдэг байжээ (Bible Dictionary, “Pharisees” үзнэ үү). Садукайчууд нь
Мосегийн хуулийн үгсийг дагахад итгэдэг жижигхэн, гэхдээ улс төрийн хувьд
хүчирхэг бүлэг байв. Тэд амилуулалтын юм уу мөнх амьдралын сургаалд
итгэдэггүй байсан (Bible Dictionary, “Sadducees”-ыг үзнэ үү).

• Иохан фарисайчуудыг болон садукайчуудыг юу гэж нэрлэсэн бэ?

Хэрэв боломжтой бол хорт могойн
зураг үзүүлэн, энэ нь Израильд ихэд
түгээмэл байдаг хорт могой гэдгийг
тайлбарла. Хорт могойнууд шөнөөр
ангаа хийдэг бөгөөд ихэнхдээ
нуугдаж байгаад, идэш рүүгээ
чимээгүй дайрдаг. Хорт могойнууд
сүрдсэн үедээ биеэ цагираглан
бөөгнөрүүлж, исгэрэн, дайсан руугаа
дайрдаг.

• Иохан яагаад фарисайчуудыг
болон садукайчуудыг хорт могой
гэж нэрлэсэн гэж та нар бодож байна вэ? (Иохан тэдний хилэнцэт нөлөө,
хуурамч сургаалаас олон хүнийг холдуулж байсан болохоор фарисайчууд
болон садукайчууд Иоханаас сүрдэж байсан гэдгийг та онцлон хэлж
болох юм.)

Иосеф Смитийн Орчуулга нь Иоханы фарисайчуудад болон садукайчуудад
ярьсан нэмэлт үгсийг агуулдаг гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг Иосеф
Смитийн Орчуулга, Матай 3:34–36-г (Bible appendix) гаргахад урь. (Эдгээр
шүлэг нь Maтай 3:8–9-ийн орчуулга гэдгийг та тайлбарлахыг хүсэж болох юм.)
Нэг суралцагчаас эдгээр шүлгийг чанга уншихыг хүс.

• Иоханы өгүүлснээр, фарисайчууд болон садукайчууд түүний заасныг
эсэргүүцэх юм бол тэд бас өөр хэнийг эсэргүүцэх вэ?
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• Та нар Иоханы тэдэнд өгсөн захиасыг хэрхэн дүгнэх вэ?

Самбар дээр Наманчлалд хүргэх жимсийг авчир гэж бич.

Суралцагчдад энэ үгсийг ойлгоход нь туслахын тулд заримдаа судруудад
хүмүүсийг сайн эсвэл муу жимсийг гаргадаг модтой зүйрлүүлдэг болохыг
онцолж хэл. Нэг жимсийг үзүүлж эсвэл зураад, энэ нь бидний хүсэл ба
үйлдлийг төлөөлж байгаа хэмээн тайлбарла. Та “хүргэх” гэдэг үг нь “зохистой”
гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарлаж болно (Maтай 3:8, зүүлт тайлбар б-г
үзнэ үү).

Хичээлийн эхэнд тэднээс төсөөлөхийг хүссэн үйлдлийн талаар ангийнханд
сануул (нэг суралцагч өөр бусад суралцагчаас уучлалт гуйсныхаа дараа,
үргэлжлүүлэн хувийн эд зүйлсийг нь авч байсан).

• Уг суралцагч өөрийн хүсэл ба үйлдлээр наманчлалын зарчмыг зөв зохистой
харуулсан уу? Яагаад үгүй гэж? (Уг суралцагч уучлалт гуйсныхаа дараа ч
бусад суралцагчаас эд зүйлсийг нь үргэлжлүүлэн авсаар байсан.)

• Та нар “Наманчлалд зохистой жимсийг авчрах” гэдэг нь ямар утгатай
болохыг хэрхэн нэгтгэн дүгнэх вэ? (Матай 3:8). (Суралцагчид өөр өөрөөр
хэлж болох ч Бид Их Эзэний сургаалыг дагахын тулд өөрсдийн хүсэл
ба үйлдлийг өөрчилснөөр Түүнд үнэн наманчлалыг харуулдаг гэсэн
үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Ямар хүсэл ба үйлдлүүд биднийг нүглээ үнэхээр наманчилсан гэдгийг
харуулдаг вэ?

Суралцагчдад энэ үнэнийг ойлгоход туслахын тулд самбар дээр сургууль дээрээ
худал хэлэх ба ах, эгч, дүү нартайгаа муухай харьцах, бусад суралцагчийг
дээрэлхэх, доромжлох, муу үгс хэрэглэх болон порнограф үзэх гэсэн
жишээнүүдийг жагсааж бич. Эдгээр нүглээ наманчилсан хүн хэрхэн бодож,
үйлдэж болох талаар тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс.

Матай 3:10-ыг чанга унш. Суралцагчдыг дагаж уншаад, жинхэнээсээ
наманчлахгүй байхын үр дагаврыг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахыг хүс. “Цавчуулан, галд хаягдах” гэдэг нь наманчлаагүй
хүмүүс Бурханы Сүнсний нөлөөг алдаж, яваандаа селестиел хаант улсын
адислалуудыг авах эрхээ хасуулдаг гэдэг утгатай болохыг тайлбарла.

Суралцагчдыг жинхэнээсээ наманчлахын тулд өөрчлөх хэрэгтэй байж болох
хүсэл эсвэл үйлдлүүдийнхээ талаар тунгаан бодоход урь. Бурханы
сургаалуудтай нийцэхгүй хүсэл, үйлдлүүдээ өөрчилснөөр үнэнээсээ наманчилж
байгаагаа харуулахыг тэдэнд урамшуул.

Суралцагчдыг Maтай 3:11-ийг дотроо уншиж, Иохан Аврагчийг юу хийнэ гэж
хэлснийг олж мэдэхэд урь.

• 11-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Иоханы хийж чадахгүй юуг хийх вэ? (Есүс
“Ариун Сүнсээр мөн галаар” баптисм хүртээнэ. Иохан Ариун Сүнсний
бэлгийг хүлээж авах талаар ярьж байсан бөгөөд энэ нь баптисмын ёслол ба
гэрээний хоёр дахь хэсэг гэдгийг тайлбарла. Ариун Сүнс бидний бодгалийг
галаар лугаа адил ариусган цэвэршүүлдэг [2 Нифай 31:13–14, 17-г үзнэ үү].)
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12-р шүлгийг дүгнэн, Есүс Христийг хүлээн авах зөв шударга хүмүүст (улаан
буудай) мөн Түүнийг эсэргүүцдэг ёсон бус хүмүүст (хивэг хальс) юу тохиохыг
бэлгэ тэмдгээр дүрсэлдэг гэдгийг тайлбарлан хэлж өг.

Матай 3:13–17
Есүс Христ баптисм хүртэж мөн Эцэг Түүнийг Өөрийн Хайрт Хүү хэмээн зарлав
Баптисм хүртсэн суралцагчдыг өөрсдийн баптисмын талаар дурсан бодохыг
хүс. Санаж байгаа зүйлсээ хуваалцахад хэдэн суралцагчийг урь.

Maтай 3:13–17-д Аврагчийн баптисм хүртсэн тухай өгүүлдэг гэдгийг
тайлбарла. Суралцагчдыг эдгээр шүлгээс суралцах явцдаа, тэдний баптисм
болон Аврагчийн баптисм хоёрын хоорондох адил төстэй зүйлсийг олж
мэдэхэд урь.

Дараах асуултуудыг самбар дээр бич.

Хэнээр?

Хэрхэн?

Яагаад?

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хос бүрийг Матай 3:13–17-г ээлжлэн чанга
уншиж, энэ гурван асуултын хариултуудыг олж мэдэхэд урь. Хангалттай
хугацаа өнгөрсний дараа асуу.

• Хэн Есүст баптисм хүртээсэн бэ? (Самбар дээр Хэнээр? гэдгийн хажууд
Иохан Баптист гэж бич).

• Есүс Иохан Баптистаар баптисм хүртээлгэхийн тулд яагаад Галилаас
Иорданы гол хүртэл аялсан бэ? (Иохан Аароны санваарын түлхүүрийг
атгадаг байсан ба тэр үед баптисмын ёслолыг гүйцэтгэх эрх мэдэлтэй
цорын ганц хүн байсан гэдгийг суралцагчдад сануул. Самбар дээр Иохан
Баптист гэсний хажууд Зөв эрх мэдэл гэж бич).

• 16-р шүлгэн дээрх ямар үгс Есүсийн яаж баптисм хүртсэн болохыг харуулж
байна вэ? (Есүс тэр даруй “уснаас гарч ирсэн” гэдэг нь Тэр усанд
умбуулалтаар буюу бүх бие нь усанд бүрхэгдэн баптисм хүртсэнийг
харуулж байгаа гэдгийг суралцагчид ойлгож байгаа эсэхийг бататга.
Самбар дээр Яаж? гэсэн асуултын хажууд Усанд умбуулалтаар гэж бич).

Суралцагчдыг өөрсдийгөө Есүсийн баптисм хүртэхээр ирсэн Иордан голын
дэргэд байна гэж төсөөлөхөд урь.

• Иохан эхэндээ Аврагчид баптисм хүртээхдээ яагаад эргэлзэж байсан бэ?
(Тэр Есүсийн байр суурь, эрх мэдэл өөрийнхөөс нь илүү гэдгийг мэдэж
байсан.)

• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс яагаад баптисм хүртэх хэрэгтэй хэмээн
хэлсэн бэ? (”Аливаа зөвт байдлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд.” (Яагаад? гэсэн
асуултын хажууд эдгээр үгийг бич.)
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• Эдгээр үг ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

“Аливаа зөвт байдлыг гүйцэлдүүлэх” гэдэг нь бид Тэнгэрлэг Эцэгтэй хамт
дахин амьдрахын тулд Түүний биднээс хүсэх бүх зүйлийг хийнэ гэсэн утгатай
гэдгийг тайлбарла. Энэ нь Бурханы бүх хүүхдээсээ бүр Есүсээс хүртэл хүсдэг
тэрхүү авралын ёслолуудыг хүлээн авахыг багтаана. Есүс баптисм хүртсэнээрээ
бидний дагах төгс жишээг үзүүлж, даруу байдлыг харуулан, Эцэгийнхээ
зарлигуудыг сахиж мөн мөнх амьдралыг олж авахад шаардлагатай ёслолыг
хүлээн авчээ (2 Нифай 31:4–11-ийг үзнэ үү).

Суралцагчдыг самбар дээрх гурван асуултыг ашиглан Матай 3:13–17 дээрээс
бидний сурч болох сургаалыг олж тодорхойлохыг хүс. Суралцагчид өөр өөрөөр
хэлж болох ч тэд Эрх мэдэлтэй нэгнээр усанд умбуулан баптисм хүртэх
нь авралд зайлшгүй шаардлагатай гэсэн сургаалыг олж тогтоосон эсэхийг
бататга.

• Та нарын баптисм Аврагчийн өгсөн жишээтэй хэрхэн харьцуулагдах вэ?

Матай 3:16–17 нь түүнчлэн бидэнд Бурхан Тэргүүтэний тухай сургаалыг
судлахад тусалдаг гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг эдгээр шүлгийг дахин
дотроо уншиж, эдгээр нь Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний талаар юу зааж байгааг
олж мэдэхэд урь.

• Христийн баптисмын үеэр Бурхан Тэргүүтэний гишүүн бүр хаана байсан
бэ? (Есүс Христ Иордан голд байсан ба Ариун Сүнс Түүн дээр тагтаа адил
бууж ирсэн мөн Тэнгэрлэг Эцэг тэнгэрээс ярьсан. Ариун Сүнс үнэндээ
тагтаа болж хувираагүй гэдгийг та тайлбарлаж болох юм. Харин тагтаа нь
Ариун Сүнс Есүс дээр ирсний бэлгэ тэмдэг байсан.)

• Эдгээр шүлэг нь Бурхан Тэргүүтэний талаар бидэнд юу зааж байна вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч тэд Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс бол
гурван тусгай, бие даасан биес юм гэсэн сургаалыг олж тогтоосон
эсэхийг бататга.)

Олон хүн Бурхан Тэргүүтэний талаар бүрэн дүүрэн эсвэл зөв мэдлэгтэй
байдаггүй гэдгийг онцлон хэл. Бид Бурхан Тэргүүтэний үнэн мөн чанарыг илүү
их ойлгох тусам Тэдний төлөө илүү их хайрыг мэдэрч, Тэдний талаар бусдад
зааж, гэрчлэхэд илүү бэлтгэлтэй байх болно.

Суралцагчдад Бурхан Тэргүүтэний гишүүн тус бүрийн хувийн шинж чанарыг
илүү сайн ойлгоход туслахын тулд тэднийг гурав гурваар нь бүлгүүдэд хувааж
мөн тэднийг Bible Dictionary дээрээс “God” гэдэг үгийг үзэхийг хүс. Бүлэг
бүрийн гишүүн бүрд Бурхан Тэргүүтэний нэг гишүүнийг хуваарил.
Тодорхойлолтыг уншин, өөрсдөд нь хуваарилагдсан гишүүний талаарх
мэдээллийг олоход суралцагчдыг урь. Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа
суралцагчдыг өөрсдийн сурсан зүйлийг бүлгийнхэндээ зааж, тэдгээр үнэн нь
бидний хувьд мэдэхэд яагаад чухал болохыг тайлбарлахыг хүс.

Хичээлээ төгсгөхдөө, суралцагчдыг Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний талаарх
гэрчлэлээ ангийнхантайгаа хуваалцахад урих талаар бодно уу.
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8-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 4
Оршил
Есүс баптисмынхаа дараа аглаг буйдад мацаг барин,
Тэнгэрлэг Эцэгтэй ярьж, 40 хоногийг өнгөрөөжээ. Энэ үйл
явдлын дараа чөтгөр Есүсийг уруу татав. Есүс судар
ашиглан, уруу таталт бүрийг эсэргүүцсэн. Аврагч Галил

руу явж, тэнд Тэрээр Петрийг болон бусдыг Өөрийг нь
дагахад дуудаж мөн олны дунд зааж, номлон,
эдгээн явжээ.

Заах зөвлөмж

Хэр зэрэг хурдтай заахаа шийдэх нь
Хичээлийн эхний хэсэгт ихэнх цагаа зарцуулаад, сүүлийн хэсгийг нь хурдхан заагаад
өнгөрөх алдаанаас зайлсхий. Бэлтгэх явцдаа сонгосон заах аргаа ашиглан хичээлийн хэсэг
бүрд хэр их хугацаа хэрэгтэйг багцаал. Ер нь танд ихэнхдээ заах хугацаанаас тань
хамаагүй илүү гарах заах материал байх учраас судрын аль хэсгийг онцлон заах, алийг нь
дүгнэн ярихаа шийд.

Maтай 4:1–11
Есүс чөтгөрийн уруу таталтуудыг эсэргүүцсэн нь
Самбарын өмнө нэг суралцагчийг гарч ирэхийг хүс. Уг суралцагчийг өөр
тийш харалгүй, ангид байгаа нэг зүйл рүү 30 секунд ширтэхийг хүс. Уг
суралцагчийг ширтэж эхлэхэд нь түүний харцыг уг зүйлээс салгахын тулд
сатааруулахыг хичээ. Жишээлбэл, та тод өнгөтэй зүйлийг ил тавьж, чанга
чимээ гарган эсвэл уг суралцагчид идэх юм өгч болох юм. 30 секундын дараа,
уг суралцагчаас асуу:

• Чи үүнийг хэр зэрэг хийсэн бэ? Чи яагаад анхаарлаа төвлөрүүлж чадсан/
чадаагүй вэ?

• Чи энэ 30 секундын турш юуны талаар бодсон бэ?

Ангийнхнаас асуу:

• Энэ туршилт нь Тэнгэрлэг Эцэгийн зарлигуудыг дагахдаа анхаарлаа
төвлөрүүлэх бидний хичээл зүтгэлтэй хэрхэн адил байж болох вэ?
Суралцагчийг сатааруулах гэсэн оролдлогууд нь юуг төлөөлж болох вэ?
(Биднийг нүгэл үйлдэхэд уруу татах хүчин чармайлт.)

• Яагаад Сатан биднийг нүгэл хийхэд уруу татдаг вэ? (2 Нифай 2:17–18, 27-г
үзнэ үү.)

Сатаны тэднийг нүгэлд уруу татдаг арга замуудын талаар бодохыг
суралцагчдаас хүс. Тэднийг Матай 4-ийг судалж, уруу таталтыг эсэргүүцэхэд нь
тэдэнд туслах, хэрэгжүүлэх зарчмыг олж мэдэхэд урь.

Аврагч баптисмынхаа дараа дэлхий дээрх тохинуулалд Өөрийг нь бэлтгэхэд
тусалсан туршлагыг туулсан гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Иосеф
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Смитийн Орчуулгын засварласан хоёр шүлгийн зүүлт тайлбарыг ашиглан
Матай 4:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, Есүс цөлд юу
туулсныг олж мэдэхийг хүс. (Уг нөхцөл байдалд харилцах гэдэг үг нь “хамт
байх” эсвэл ойр, сүнслэг харилцаатай байх гэсэн утгатай гэдгийг
тайлбарлаж болно.)

• Мацаг барьж, Тэнгэрлэг Эцэгтэй харилцах нь Есүст Өөрийн дэлхий дээрх
тохинуулалд бэлтгэхэд хэрхэн тусалсан байж болох вэ?

• Есүсийг энэ хугацааг мацаг барьж, Эцэгтэйгээ ярьж өнгөрөөсний дараа
Сатан юу хийхийг хичээсэн бэ?

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хос бүрд дараах хүснэгтийн
хуулбарыг өг эсвэл тэднийг хичээлийн дэвтэртээ эсвэл судрын

тэмдэглэл дээрээ үүнийг хуулж авахыг хүс:

Maтай 4:1–11

Сатан Есүсийг юу хийхэд уруу
татсан бэ?

Уруу таталтад Есүс хэрхэн
хариулсан бэ?

Maтай
4:3–4

Матай
4:5–7

Матай
4:8–11

Суралцагчдыг өөрсдийн хос болгонд оногдсон шүлгүүдийг уншиж, хүснэгтийг
бөглөхийг хүс. Тэд энэ үйл ажиллагааг эхлэхээс өмнө Иосеф Смитийн
Орчуулга нь Матай 4:5, 8 дахь хэсгийг өөрчилж, эдгээр шүлэгт дүрслэгдсэн өөр
өөр газар руу Аврагчийг чөтгөр биш, харин Сүнс аваачсан гэдгийг харуулан
зассан гэдгийг тайлбарла (мөн Иосеф Смитийн Орчуулга, Лук 4:5 [Лук 4:5,
зүүлт тайлбар a-г үзнэ үү]; Лук 4:9 [Лук 4:9, зүүлт тайлбар a]).

Суралцагчдыг хүснэгтийг бөглөсний дараа хэд хэдэн хосыг хүснэгт бүрд юу
гэж бөглөж бичсэнээ ярихад урь. Та дараах асуултуудыг тавьж болно. Үүнд:

• Сатан мацаг барьж байсан Есүсийг чулууг талх болгож өөрчлүүлэхээр уруу
татахдаа ямар хүслийг нь өдөөсөн бэ? (Тэр бие махбодын хүслээ хангах
хүслийг нь өдөөхийг хичээсэн.)

• Есүст дэлхийн хаант улсуудыг өгөх Сатаны саналын тухайд юу нь худал
байсан бэ? (Сатан өөрийнх нь биш байсан зүйлсийг мөн өөрийн өгч
чадахгүй зүйлсийг шагнал болгож өгөхөөр амласан.)

• Энэ түүх нь биднийг нүгэл үйлдэхэд уруу татдаг чөтгөрийн арга замуудын
талаар өөр юу харуулж байна вэ? (Сатан бидний хамгийн сул дорой, хүч
муутай хэсгүүд рүү дайрдаг бөгөөд биднийг ахин дахин уруу татдаг.)

8-Р ХИЧЭЭЛ
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Есүс эцэст нь Өөрийн өлсгөлөн байдлыг дарж, тэр байтугай дэлхийн зүйлсийг
хоол болгож өөрчилдөг гэдгийг онцлон хэл (Иохан 2:1–11-ийг үзнэ үү). Тэр бас
Өөрийн тохинууллын талаар (Maтай 17:1–5; Лук 22:41–44-ийг үзнэ үү) мөн Тэр
нэгэн өдөр дэлхийг захирах болно гэсэн бурханлаг баталгаа, тусламж хүлээж
авдаг (Зехариа 14:9; Илчлэлт 11:15). Гэсэн хэдий ч, Есүс Сатаны уруу татсан
арга замаар зохих цаг болон зөв замыг хүлээлгүйгээр эдгээр хүссэн зорилгоо
олж авсан бол энэ нь Аврагчийн хүч чадлыг буруугаар, амин хувиа бодон
ашигласан явдал болох байсан. Есүс Бурханы Хүүгийн хувьд Өөрийн бурханлаг
шинж чанарыг бий болгодог ба энэ нь Сатаны саналтай биш, харин Тэнгэрлэг
Эцэгийн хүсэлтэй нийцдэг. (Жэффри Р.Холланд, “The Inconvenient Messiah,”
Ensign, 1984 оны 2-р сар, 68–73.)

• Уруу таталт бүрд Аврагчийн хариулсан нь юугаараа адил төстэй байсан бэ?
(Есүс Сатаны уруу таталт болгонд судруудаас эш татаж хариулсан.)

Чөтгөрийн уруу таталтыг сөрөн зогсох талаарх Аврагчийн жишээнээс
суралцаж чадах зарчмыг бичиж авахаар хосоороо ажиллахад суралцагчдыг урь.
Хэд хэдэн суралцагчаас өөрсдийн тодорхойлсон зарчмуудыг самбар дээр
бичихийг хүс. Суралцагчид өөрсдийн тодорхойлсон зарчмуудыг хуваалцах үед
Бид судруудад заагддаг үнэнүүдийг санаж, хэрэгжүүлэх үедээ
чөтгөрийн уруу таталтуудыг сөрөн зогсож чадна гэсэн зарчмыг онцлон
тодорхойл. Суралцагчдын гаргасан зарчмуудад энэхүү үнэн тодорхой
хэлэгдээгүй бол үүнийг самбар дээр байгаа зарчмууд дээр нэмж бич.

Аврагч уруу татагдах болгонд хариуд нь ямар зөв үйлдэл хийхийг тайлбарласан
судруудыг эш татаад зогсохгүй, бас тэдгээр сударт заагдсан үнэнүүдийг
хэрэгжүүлсэн гэдгийг онцлон хэл.

• Судруудад заагддаг үнэнүүдийг санаж, хэрэгжүүлэх хүч чадлын талаар
бидний тодорхойлсон зарчмыг бодож үзвэл, судруудаас тогтмол суралцаж
байх нь яагаад чухал вэ?

Суралцагчдын хос бүрд нэг нэг хуудас цаас тарааж өгөөд, үүн дээр гурван
багана гаргахыг хүс. Эхний багананд тэдний насны өсвөр үеийнхний үйлдэхэд
уруу татагдаж болох гурван нүглийг бичихийг зааварла. Хоёр дахь багананд,
нэгдүгээр багананд бичсэн нүгэл бүрийг үйлдэхэд хүнийг өдөөдөг Сатаны арга
замыг бичихийг хүс. Суралцагчдыг өөр хостой цаасаа солилцоход урь. Тэгээд
тэдний авсан цаасан дээр жагсаасан нүгэл бүрийг үйлдэхээр уруу татагдах үед
хүний санаж мөн хэрэгжүүлж болох үнэнийг заадаг судрын тодорхой эшлэлийг
олохыг тэдэнд зааварла. (Та суралцагчдыг Эхлэл 39:9; Иохан 14:15; эсвэл
Сургаал ба Гэрээ 10:5 гэх зэрэг төгс эзэмших судрын эшлэлүүдийг давтан
үзэхэд урьж болно.) Суралцагчдаас судрын эшлэлийг гурав дахь багананд
бичихийг хүс.

Цөөн минутын дараа хос бүрээс нэг суралцагчийг цаасан дээрх уруу
таталтуудын нэгийн хариуд олсон судрын эшлэлээ хуваалцахад урь. Бид тэрхүү
уруу таталтыг даван туулах үед тэр судар бидэнд яаж тусалж чадах талаар
тайлбарлахыг тэднээс хүс.

• Судруудад заагддаг үнэнүүдийг санаж, хэрэгжүүлсэн учраас хүчирхэгжин,
уруу таталтыг эсэргүүцэж чадсан удаа та нарт бий юү? (Хэт хувийн
шинжтэй буюу нууц зүйлээ хуваалцах хэрэггүйг суралцагчдад сануул.)

8-Р ХИЧЭЭЛ
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Суралцагчдыг дараагийн удаа нүгэл үйлдэхэд уруу татагдахдаа санаж,
хэрэгжүүлж болох судрын нэг эшлэлийг хичээлийн дэвтэртээ эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Тэднийг сонгосон судраа чээжлэхэд урамшуул.

Матай 4:12–17
Есүс Галилд амьдарсан нь
Матай 4:12–15-ыг дүгнэн, Аврагч аглаг цөл дэх туршлагынхаа дараа Галил руу
явж, Капернаум хотод амьдарч байсныг тайлбарлан ярьж өг. Аврагчийн Галил
дахь тохинуулал нь Исаиагаар өгөгдсөн бошиглолыг гүйцэлдүүлсэн хэмээн
Матай тэмдэглэжээ (Исаиа 9:1–2-ыг үзнэ үү). Суралцагчдыг Mатай 4:16-г
дотроо уншихад урь. Та тэдэнд Исаиагийн тохионо гэж бошиглосон зүйлсийг
тэмдэглэхийг санал болгож болно. Бид энэ бошиглолоос Есүс Христ
харанхуйд байгаа хүмүүсийн амьдралд гэрэл гэгээ авчирдаг гэдэгт
суралцдаг гэдгийг онцлон хэл. Аврагч Өөрийн тохинууллын туршид үүнийг
хэрхэн хийснийг олж мэдэхэд суралцагчдыг урамшуулан дэмж.

Матай 4:17-г дүгнэн, Аврагч хүмүүсийн дунд байгуулагдаж эхэлж байгаа
тэнгэрийн хаант улсын бэлтгэл болгож наманчлалыг номлож эхэлсэн гэдгийг
тайлбарлан хэлж өг.

Maтай 4:18–22
Есүс Өөрийг нь дагахад Петрийг болон бусдыг дуудав
Загасчдыг дуудсан нь зургийг үзүүл
(Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга [2009], д. 37; түүнчлэн
LDS.org руу орж үзнэ үү). Завины
өмнө байгаа хоёр хүн бол Петр ба
түүний дүү Андрей хоёр болохыг
онцлон хэл.

• Тэд загасны тороор юу хийж
байна вэ?

Бусад хүн Петр, Андрей хоёрыг
жирийн загасчид гэж үзэх байсан хэдий ч Есүс тэдний агуу чадавхыг харж мөн
тэдний хэн болж чадахыг мэдэж байсан гэдгийг тайлбарла.

• Бид ямар талаараа Петр, Андрей хоёртой адилхан бэ?

Суралцагчдыг Матай 4-өөс үргэлжлүүлэн суралцах явцдаа, Их Эзэний биднээс
хүсэж байгаа тэр бүх чадварыг эзэмшсэн хүн болохын тулд бид юу хийх ёстойг
олж мэдэхэд тэднийг урь.

Хэд хэдэн суралцагчийг Матай 4:18–22-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, Аврагч ба хэдэн загасчдын хоорондох яриаг олж
мэдэхийг хүс.

• Петр, Андрей, Иаков, Иохан нарыг Аврагч юу хийлгэхээр дуудсан бэ?
“Хүмүүсийн [загасчид]” гэж хэн бэ? (19-р шүлэг).

• Энэ эрчүүд Аврагчийг дагаж мөн Түүний ажилд туслахын тулд юугаа
золиослох байсан бэ? Энэ нь тэдний хувьд яагаад хэцүү байж болох вэ?

8-Р ХИЧЭЭЛ
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Суралцагчдыг хэрэв тэд энэ эрчүүдийн нэг байсан бол юу гэж хариулах байсан
тухай тунгаан бодоход урь.

• Та нар энэ эрчүүдийн хариултаас юу ажигласан бэ? Аврагчийн урилгад
даруй хариулсан нь тэдний зан чанарын талаар юу харуулж байна вэ?

• Энэ эрчүүд загасчид буюу ”хүмүүсийн загасчдын” хувьд амьдралдаа илүү
сайныг үйлдэх үү? Яагаад?

• Энэ түүхэнд үзүүлснээр, бид Аврагчийн Өөрийг нь дагах урилгад тэр даруй
хариулах юм бол юу тохиолдож болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Хэрвээ бид Аврагчийн Өөрийг нь дагах урилгад даруй
хариулах юм бол Тэр бидний өөрсдөө бие даан хийж чадахаас ч
илүүгээр бидний амьдралыг үр бүтээлтэй болгож чадна гэсэн
зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Нэг суралцагчаас ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны хэлсэн дараах үгсийг чанга
уншихад урь. Хэрэв бид Түүнийг дагах юм бол Их Эзэн бидний амьдралыг
хэрхэн илүү үр бүтээлтэй болгож чадах талаар сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“Амьдралаа Бурханд зориулдаг эрэгтэй, эмэгтэйчүүд Тэр тэдний амьдралыг
өөрсдөө бие дааж хийхээс хамаагүй илүү үр бүтээлтэй болгож чаддаг
гэдгийг олж мэддэг. Тэр тэдний баяр хөөрийг гүнзгийрүүлж, харааг
өргөтгөн, оюуныг хурцалж, булчинг чангаруулан, сүнсийг өргөж мөн
адислалуудыг нь олшруулж, боломжуудыг нэмэгдүүлэн, бодгалиудыг
тайвшруулж, найзуудыг өсгөж мөн амар амгаланг цутгадаг. Бурханы

үйлчлэлд амьдралаа өгөх хэн боловч мөнх амьдралыг олох болно” (“Jesus Christ—Gifts
and Expectations,” Ensign, 1988 оны 12-р сар, 4).

• Та нар болон та нарын таньдаг хэн нэгэн Аврагчийг дагахаар дэлхийн
зовнилуудаа ардаа орхисноор үүнтэй адил адислалуудыг хэзээ мэдэрсэн бэ?

• Та нар Аврагчийг дагаснаар бидний хүлээн авах адислалуудыг бодож үзвэл,
Аврагчийн Өөрийг нь дагах урилгад даруй хариулах нь яагаад чухал гэж
бодож байна вэ?

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэртээ эсвэл судрын тэмдэглэлдээ дараах
асуултын хариултыг бичихэд урь.

• Чи Аврагчийн Өөрийг нь дага гэсэн урилгад хэрхэн илүү сайнаар хариулж
болох вэ?

Суралцагчдыг бичсэн зүйлээ хэрэгжүүлэхэд урамшуулан дэмж.

Матай 4:23–25
Есүс Галил даяар зааж, номлон, эдгээж явав
Суралцагчдыг Maтай 4:23–25-ыг дотроо уншиж, Аврагчийн үйлдлүүдийн
талаар олж мэдэхийг хүс. Та суралцагчдад олж мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхийг
зөвлөж болно. Сайн мэдээнүүдийн туршид, Аврагчийн заасан зүйлс, номлол
болон эдгээлтийн тодорхой жишээнүүдээс суралцах болно гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдын олж тогтоосон үнэнүүдийн талаар гэрчилснээр хичээлээ дуусга.

8-Р ХИЧЭЭЛ
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9-Р ХИЧЭЭЛ

Maтай 5:1–16
Оршил
Maтай 5–7 нь Аврагчийн тохинууллынхаа эхэн үеэр өгсөн
номлолыг цэдэглэсэн байдаг. Үүнийг Уулан дээрх
номлол гэж нэрлэдэг. Матай 5:1–16 нь аз жаргалд

хөтөлдөг зарчмуудын талаарх Аврагчийн сургаалуудыг
цэдэглэсэн. Түүнчлэн Аврагч шавь нартаа зөв шударга
жишээ үзүүлэхийг зарлиг болгожээ.

Заах зөвлөмж

Сайн мэдээнээс зааж, судлахад хэрэгтэй үндсэн зүйлс
Сударт үндэслэсэн семинарын хичээл болгон нь тодорхой сэдэв, утга, сургаал эсвэл зарчим
дээр биш, харин судрын тодорхой бүлэглэлд төвлөрдөг. Багш, суралцагчид судрын
бүлэглэлүүдийг дэс дараалан судлах явцад судрын нөхцөл байдал, агуулгыг ойлгож мөн
сайн мэдээний сургаал, зарчмуудын ач холбогдол, үнэнийг ойлгон мэдэрч, сургаал,
зарчмуудыг хэрэгжүүлэх зэрэг Сайн мэдээний үндсийг зааж, судлах олон аргыг ашиглаж
чадах юм.

Maтай 5:1–12
Аврагч ерөөл айлдан, Уулан дээрх номлолоо эхлэв
Самбар дээр дараах асуултуудыг бич: Чи аз жаргалтай байна уу? Яагаад тийм
эсвэл яагаад үгүй гэж?

Суралцагчдыг эдгээр асуултад хэрхэн хариулах талаараа тунгаан бодоход
(эсвэл хичээлийн дэвтэртээ юм уу судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд) урь (Та
суралцагчдад хариултуудаа ангийнхантайгаа хуваалцах хэрэггүй гэдгийг хэлж
болох юм.)

Нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын дараах
мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

“Гэр бүлийн сайн сайхан байдал, хангалттай орлого, асуудлын маань
төгсгөл нэг үгээр хэлэхэд биднийг аз жаргалтай болгох бүхэн энүүхэнд,
булан тойроод л байгаа юм шиг санасаар хамаг амьдралаа өнгөрүүлдэг.

… Гаднах нөхцөл байдлууд тийм ч чухал бус бөгөөд бидний жаргах эсэхэд
огт нөлөөлдөггүй юм байна гэдгийг ухаардаг.

… Бид өөрсдийн аз жаргалтай байдлыг шийдвэрлэдэг” (“Харуусал ба
шийдвэрүүдийн талаар,” Ensign эсвэл 2012 оны 10 сарын Ерөнхий чуулган, 25).

• “Бид өөрсдийн аз жаргалтай байдлыг шийдвэрлэдэг” гэдэг үгс нь ямар
утгатай гэж та нар бодож байна вэ? Үүнийг мэдэх нь яагаад чухал вэ?

Аврагч Өөрийн тохинууллыг эхлэх үедээ Галилын тэнгисийн ойролцоо
номлосон хэмээн тайлбарла. Энэ номлолыг Матай 5–7-д цэдэглэснээр, Уулан
дээрх номлол хэмээн олонтоо нэрлэдэг. Аврагч энэ номлолдоо бид гадаад
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нөхцөл байдлаасаа үл хамаараад үнэхээр аз жаргалтай байхын тулд юу хийж
болохыг тайлбарлажээ.

Суралцагчдыг Maтай 5:3–11-ийг дотроо гүйлгэн уншиж, шүлэг бүрд
давтагдсан үгсийг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

Нэг суралцагчийг Maтай 5:3, зүүлт тайлбар a-г чанга уншихад урьж,
ангийнхнаас ерөөлтэй гэдэг үг ямар утгатай болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Ерөөлтэй гэдэг үг юу гэсэн утгатай вэ?

Ерөөлтэй гэдэг үг нь аз жаргал гэдэг латин үгнээс хөрвүүлэгдсэн бөгөөд азтай
эсвээс баяр хөөртэй гэсэн утгатай учир эдгээр шүлгийг ерөөлүүд гэж нэрлэх нь
нийтлэг болохыг тайлбарла.

Суралцагч бүрд дараах хүснэгтийн хуулбарыг өг. Матай 5 дахь ерөөл
бүхий шүлгүүдээс гадна уг хүснэгт нь 3 Нифай-аас 2 эшлэл агуулсан

байгааг онцлон хэл. Эдгээр эшлэл нь Есүс Христийн нифайчуудын дундах
тохинууллын туршид өгсөн номлолын нэг хэсэг бөгөөд энэ нь Уулан дээрх
номлолтой төстэй юм. 3 Нифай дахь эшлэлүүд нь холбогдох Матай 5-д буй
судрын хэсгүүдийн талаар илүү сайн ойлголт өгдөг.

Ерөөлийн үгс

Матай 5:3;
3 Нифай 12:3

Сүнсээр ядуу байх гэдэг нь “[бидэнд] Түүний дэмжлэг байнга хэрэгтэй байдгийг
ойлгоход буюу Их Эзэнд хамааралтай гэдгээ мэдэхэд оршдог юм. Даруу байдал
гэдэг нь [бидний] авьяас билэг хийгээд ур чадварыг Бурханаас ирсэн бэлэг гэж
ойлгож ухаарах явдал юм” (Итгэлдээ үнэнч байх нь: Судрын заалт [2004], 83).

Maтай 5:4 Гашуудах гэдэг нь шаналал мэдрэхийг эсвэл түүнийг харуулахыг хэлдэг. Хүн
зуурдын амьдралын саад бэрхшээлээс болж юм уу хайртай хүн нь нас эцэслэснээс
болж гашуудаж байж болно. Үүнтэй адил, хүн нүглийн шаналлаас болж гашуудаж
бас болно.

Матай 5:5 “Webster-ийн толь бичигт номхон даруу байна гэдгийг ‘тэсвэр тэвчээртэй, өс
санахгүйгээр тэвчин өнгөрөөх’ хэмээн тайлбарлажээ [Webster’ s Third New
International Dictionary (1976) ‘meek,’ 1403]. Номхон даруу байна гэдэг нь сул
дорой байна гэсэн үг биш юм. Энэ нь Христэд итгэгчийн эр зоригийн илрэл мөн”
(Робэрт Д.Хэйлс, “Христэд итгэгчийн зориг: Шавь нь байхын үнэ цэнэ,” Ensign
эсвэл 2008 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 82).

Матай 5:6;
3 Нифай 12:6

Зөв шударга байдлын төлөө өлсөж цангах гэдэг нь Бурханы хүслийг мэдэж, хийх
агуу хүсэлтэй байхыг хэлдэг.

Матай 5:7 “Нигүүлсэл нь хүнд байвал зохихоос илүүгээр өрөвч нинжин сэтгэлээр хандахыг
хэлдэг” (“Mercy,” Gospel Topics, lds.org/topics). Бид Есүс Христийн Цагаатгалын
улмаас Тэнгэрлэг Эцэгийн нигүүлслийг хүлээн авах боломжтой юм (Aлмa
33:11-ийг үзнэ үү).

Maтай 5:8 “Зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун хүмүүс нь Их Эзэнийг хайрладаг, Түүнийг дагахыг
эрэлхийлдэг мөн Түүний зарлигуудыг дагадаг, журамт амьдралаар амьдрахыг
хичээн мөн эцсээ хүртэл үнэнч туулдаг хүмүүс юм. Зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун
хүмүүс нь ёс суртахуунгүй мөрөөдөл, үйлсээс өөрсдийгөө хол байлгахаар
өөрсдийн бодлыг хянадаг хүмүүс юм” (Шэлдон Ф.Чайлд, “Words of Jesus:
Chastity,” Ensign, 2003 оны 1-р сар, 44).

9-Р ХИЧЭЭЛ
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Maтай 5:9 “[Амар тайвныг тогтоогч] гэдэг нь хүмүүс ялгаатай талыг нь олж хараад байдаг бол
нийтлэг зүйлийг нь олоход тэдэнд туслах бэлэг юм” (Хэнри Б.Айринг, “Санваарт
суралцахуй,” Ensign эсвэл 2011 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 67).

Матай
5:10–12

“Зөв байдлын төлөө хавчигдах” гэдэг нь Есүс Христийг болон Түүний сургаалуудыг
дагаж мөн хамгаалахад бэлэн байхыг, бүр бид тийн үйлдсэнээрээ шоглуулж мөн
буруутгагдахыг хэлдэг.

Суралцагчдыг найман бүлэгт хуваарилж, бүлэг бүрд хүснэгтэд жагсаасан
ерөөлүүдээс нэгийг оноо (танд найман бүлэг болгох хангалттай тооны
суралцагч байхгүй бол нэг бүлэгт нэгээс илүү ерөөл оноож болно).
Суралцагчдыг өөрсдөд нь оноосон ерөөл[үүд]ийн талаар богино танилцуулга
бэлтгэхэд урь. Тэд дараах үйл ажиллагааг өөрсдийн танилцуулгад багтаах
ёстой (та самбар дээр эдгээр зааврыг бичиж эсвэл лавлаж үзэхэд зориулан
тараах материалыг хийж өгч болно). Тухайлбал:

1. Шүлгүүдийг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс мөн тэрхүү ерөөлийн
дагуу амьдарснаар бидэнд амлагдсан адислалыг олж тогтооход урь.

2. Хүснэгтэн дэх шүлэг, мэдээллийг ашиглан, тэрхүү амлагдсан
адислалыг хүлээн авахын тулд бид юу хийх ёстойг тайлбарла.

3. Энэ ерөөлийн дагуу бидний амьдарч чадах тодорхой арга замуудыг
санал болгоход ангийнхныг урь.

4. Энэ ерөөлийн дагуу амьдрах нь бидэнд хэрхэн аз жаргал авчирч болохыг
тайлбарла. Та заасан үнэнийг тань харуулах туршлагаа мөн уг үнэний
талаарх гэрчлэлээ хуваалцахыг хүсэж болох юм.

Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа бүлэг бүрийг өөрсдөд нь хуваарилагдсан
ерөөлийг ангийнхандаа танилцуулахад урь.

Суралцагчдыг танилцуулгаа хийж дууссаны дараа ерөөлүүд нь Есүс Христийн
шинж чанаруудын талаар зааж байгааг мөн бид тэдгээрийн дагуу амьдарснаар
Түүнтэй илүү адил болж чадахыг онцлон хэл.

• Maтай 5-аас сурсан зүйл дээрээ үндэслэхэд, бид эдгээр болон өөр бусад
Христийн шинж чанарыг хөгжүүлэх юм бол бидэнд юу тохиолдох вэ? (Tэд
өөр өөрөөр хэлж болох ч суралцагчид Бид Христийнхтэй адил шинж
чанаруудыг хөгжүүлэх явцдаа аз жаргалыг илүү их эдлэх болно гэсэн
зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Энэ зарчмын талаарх гэрчлэлээ хуваалцах талаар бодож үз. Хичээлийн эхэнд
тунгаан бодсон аз жаргалын талаарх асуултуудыг суралцагчдад сануул.
Ерөөлүүдэд жагсаасан шинж чанаруудын нэгийг сонгосноор мөн тэр шинж
чанарыг хөгжүүлэх зорилго тавьснаар илүү их аз жаргал эрэлхийлэхэд
суралцагчдыг урь.

9-Р ХИЧЭЭЛ
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Матай 5:13–16
Есүс Христ шавь нартаа зөв шударга жишээ үзүүлэхийг зааварчлав
Тэнгэрлэг Эцэгт илүү их ойртсоноор адислал хүртэх боломжтой байж болох,
өөрсдийн мэддэг хэн нэгний талаар, гэр бүлийн гишүүн эсвэл нэг найзынхаа
талаар бодохыг суралцагчдаас хүс. Maтай 5-аас үргэлжлүүлэн суралцах явцдаа
уг хүнд туслахаар хичээхэд нь тэдэнд тусалж болох зарчмуудыг олж мэдэхэд
суралцагчдыг урь.

Савтай давс үзүүлэн, нэг саванд жаахныг хий.

• Давс ямар арга замаар ашиг тустай байж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Далын ахлагч Карлос И.Эсэйгийн дараах мэдэгдлийг чанга
уншихад урь. Ангийнхныг давс хэрэглэж болох арга замуудын заримыг
сонсохыг хүс.

[Сайн давс] … нь цэвэр, бохирдоогүй мөн ашиг тустай. Энэ нөхцөл байдалд
давс нь хадгалж, амталж, эдгээж мөн өөр бусад тустай зүйлсэд
хэрэглэгддэг” (“Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men,” Ensign,
1980 оны 5-р сар, 42).

Суралцагчдыг Maтай 5:13-ыг дотроо уншиж, Аврагч хэнийг давстай
адилтгасныг олж мэдэхэд урь.

• Аврагч хэнийг давстай адилтгасан бэ? (Өөрийн шавь нарыг)

• Есүс Христийн шавь нар давстай адил шинж чанаруудыг ямар ямар арга
замаар харуулдаг вэ?

• 13-р шүлэгт цэдэглэснээр, давс амтаа алдах үед юу болдог вэ?

Амт гэдэг үг нь давсны амтыг төдийгүй үүний эдгээж, хадгалах онцгой
чанаруудыг хэлдэг.

• Давс юунаас болж амтаа алддаг вэ? (Давс өөр бодистой холилдож, бохирдох
үедээ амтаа алддаг.)

Шороо гэх мэт өөр бодисыг сав руу хий мөн давсыг бусад бодистой
хольж хутга.

• Давсыг өөр бодистой хольсон үед давсны ашиг тус хэрхэн өөрчлөгддөг вэ?

• Есүс Христийн шавь нарын хувьд, биднийг бусдад адислал болоход хүргэдэг
Христийнхтэй адил шинж чанаруудаа буюу амтаа алдахад юу хүргэж болох
вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч тэд Дэлхийн нүглээр
бохирдох нь бусдад адислал болоход маань бидэнд саад болдог гэсэн
зарчмыг тодорхойлж байгаа эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар
дээр бич.)

• Бид амтаа дахин олж авч эсвэл хадгалахын тулд юу хийж чадах вэ?
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Нэг лаа үзүүл (лааг асааж болохгүй). Нэг суралцагчийг Матай 5:14–16-г чанга
уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, Аврагч Өөрийн шавь нарыг хэрхэн
лаатай харьцуулсныг олж мэдэхийг хүс.

Матай 5:14–16 нь төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших судрын
шүлгүүдийг судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо

нэмэгдүүлж, тэдгээрийг бусдад заахаар бэлтгэгдэхэд туслах болно. Та суралцагчдад төгс
эзэмших судрын шүлгүүдийг тусгай аргаар тэмдэглэхийг санал болгож болно. Ингэснээр
тэд эдгээр судрыг амархан олох боломжтой байх болно. Суралцагчдад төгс эзэмших
судрын энэ хэсгийг илүү сайн эзэмшихэд нь туслахын тулд хичээлийн төгсгөлд буй заах
санаануудыг үзнэ үү.

Төгс эзэмших судрын тайлбарыг болон сонгосон эдгээр шүлгийг төгс эзэмшихэд нь
суралцагчдад туслах нэмэлт үйл ажиллагаануудыг энэ гарын авлагын төгсгөлд байгаа
хавсралтаас үзнэ үү.

• Христийн шавь нараас өөрсдөдөө буй гэрлийг яахыг хүссэн бэ?

• Гэрлээ гэрэлтүүлэх гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (3 Нифай 18:24-ийг
үзнэ үү.)

• Бидний сайн үйлс бусдыг юу хийхэд хөтлөх вэ?

“Тэнгэр дэх Эцэгийг алдаршуулах” (16-р шүлэг) гэдэг үгс нь өөрсдийн үг,
үйлдлээр дамжуулан Бурханыг хүндэтгэн, магтах гэсэн утгатай байж бас болно
гэдгийг тайлбарла.

• Бидний зөв шударга жишээ бусдад хэрхэн нөлөөлдөг талаар 14–16-р
шүлгээс ямар зарчим сурч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Бидний зөв шударга жишээ бусдыг Тэнгэрлэг Эцэгт илүү ойртоход
урамшуулж чадна гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ
зарчмыг самбар дээр бич.)

• Та нарын Тэнгэрлэг Эцэгт ойртоход тусалсан зөв шударга жишээг хэн
нэгэн хэзээ үзүүлсэн бэ?

Гэр бүлдээ болон найзууддаа илүү сайн үлгэр жишээ үзүүлэхийн тулд тэд юу
хийж чадах талаар тунгаан бодоход суралцагчдыг урамшуулан дэмж.

Энэ хичээлээр олж тогтоон, самбар дээр бичсэн зарчмуудыг давтан үз. Самбар
дээр эхэл, зогс ба үргэлжлүүл гэдэг үгсийг бич. Суралцагчдыг өөрсдийн
амьдралыг хянаж, эдгээр зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхийн тулд хийж
эхэлж болох нэг зүйлийг мөн хийхээ болих өөр нэг зүйлийг түүнчлэн
үргэлжлүүлэн хийж болох бас нэг зүйлийг сонгоход урь.

Төгс эзэмших судар—Матай 5:14–16
Жилийн туршид суралцагчид Матай 5:14–16-г оруулан, 25 төгс эзэмших
судрын шүлэгт анхаарлаа хандуулах болно гэдгийг тайлбарла. Эдгээр шүлэг нь
сайн мэдээний үндсэн сургаалуудыг ойлгож мөн тайлбарлахад тэдэнд туслах
болно. 25 төгс эзэмших судрыг Шинэ Гэрээний семинарын номын
хавчуурганы ар талд жагсаасан байгаа. Судрын шүлгүүдийг “төгс эзэмших”
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гэдэг нь тэдгээрийг олж, ойлгож, хэрэгжүүлж чаддагийг мөн чээжилсэн
байхыг хэлдэг гэдгийг тайлбарла.

Энэ шүлгийг чээжлэхэд туслахын тулд тэдгээрийг дотроо хэд хэд чээжээр
давтан хэлээд, дараа нь ангийнхандаа чанга хэлэхэд суралцагчдыг урь. Дараа
долоо хоногийн турш хичээлийн эхэнд юм уу төгсгөлд энэ шүлгийг чээжээр
чанга хэлэхийг ангийнхнаас хүсэж болох юм.

9-Р ХИЧЭЭЛ
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10-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 5:17–48
Оршил
Аврагч Галил дахь Уулан дээрх номлолоо
үргэлжлүүлэхдээ Мосегийн хуулийг устгахаар биш, харин
биелүүлэхээр ирсэн гэдгээ тайлбарласан. Аврагч шавь

нартаа Тэнгэрлэг Эцэгтэй адил төгс болохын тулд дагавал
зохих зарлигуудыг өгсөн юм.

Заах зөвлөмж

Хам сэдэв, агуулгыг ойлгох
Сайн мэдээг зааж мөн судлах нэг үндсэн хэсэг нь хам сэдэв, агуулгыг ойлгох явдал юм.
Хам сэдэв нь судрын тодорхой шүлэг, үйл явдал юм уу түүхийн эргэн тойрон дахь нөхцөл
байдлуудыг танилцуулдаг. Агуулга гэдэг нь түүхийн хэсэг, үйл явдал, ёслолуудыг болон
судрын бичвэрийг бүрдүүлдэг, сүнслэгээр өдөөгдөн бичигдсэн тайлбарууд юм. Та
суралцагчдад судрын хам сэдэв, агуулгыг ойлгоход тусалснаараа тэднийг сүнслэгээр
өдөөгдсөн бичээчдийн далд захиасуудыг ойлгох бэлтгэлтэй болгох юм.

Матай 5:17–48
Есүс Христ шавь нартаа хэрхэн Тэнгэрлэг Эцэгтэй адил төгс болохыг заав
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах асуултыг самбар дээр бич. Аль нь хүмүүст дагахад
хамгийн хэцүү зарлиг гэж та нар бодож байна вэ? Хичээл эхлэхэд суралцагчдыг
уг асуултад хариулахыг хүс. Хариултуудыг самбар дээр бич.

Нэг суралцагчийг Матай 5:48-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, дагахад хэцүү нэг зарлигийг олж мэдэхийг хүс. Та суралцагчдад Maтай
5:48, зүүлт тайлбар a дахь Иосеф Смитийн Орчуулгыг тэмдэглэхийг санал
болгож болно.

• Төгс болох зарлиг нь та нарт ямар санагдаж байна вэ?

• Төгс байх гэдэг нь юу гэсэн үг гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдыг Maтай 5:48, зүүлт тайлбар б-г дотроо уншиж, төгс гэдэг үгийн
утгыг олж мөн тэднийг олж мэдсэн зүйлээ хэлэхэд урь. Бүрэн дүүрэн хөгжинө
гэдэг нь Тэнгэрлэг Эцэгтэй адилхан болох гэсэн утгатай болохыг тайлбарла.

Суралцагчдыг Матай 5 дахь Уулан дээрх Аврагчийн номлолоос үргэлжлүүлэн
суралцах явцад Тэнгэр дэх Эцэгтэй адил төгс болохоор хөгжин дээшлэхийн
тулд тэдний дагах хэрэгтэй зарчмуудыг олж мэдэхийг урь.

Матай 5:17–20-ийг дүгнэн, Аврагч Мосегийн хуулийг устгахаар биш, харин
биелүүлэхээр буюу Мосегийн хуулин дахь мөнхийн үнэнүүдийг гүйцэтгэхээр
ирсэн хэмээн заасан гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Есүс Христ ёсон бусаас болон
урвалтаас болж алдагдсан сайн мэдээг бүрэн дүүрэн сэргээж, буруу заалтуудыг
засаж залруулан, Хуучин Гэрээний бошиглогчдын хэлсэн бошиглолуудыг
биелүүлсэн юм. Яваандаа, сайн мэдээний бүрэн байдлын Сэргээлтийн нэг
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хэсэг болгон Мосегийн хуулийн зарим заалтыг буюу хөвч хөндөх, амьтан
золиослох зэргийг зогсоожээ.

Матай 5:21–48 нь иудейчүүдийн Мосегийн хуульд нэмж, өөрчилсөн мөн
тэдний янз бүрийн хууль, уламжлалуудын талаар заасан Аврагчийн
сургаалуудыг багтаадаг гэдгийг тайлбарла. Есүс Христ уг хуулиудын үнэн
утгыг тайлбарлахдаа зөв шударгын илүү дээд замыг заажээ. Түүний хаант
улсын гишүүд энэ дээд хуулийн дагуу амьдрах ёстой. Эдгээр дээд хууль нь Есүс
Христийн шавь нарыг Бурханы зарлигуудыг зөрчихөөс зайлсхийхэд туслах
удирдамжаар хангажээ.

Суралцагчдыг уур хилэнгийн талаар заасан Аврагчийн сургаалаас суралцахад
бэлтгэхийн тулд тэднийг хэн нэгэнд уурласан үеийнхээ талаар бодоход урь.

• Уур хилэнгээ хянахгүй байхын зарим аюул нь юу байж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 5:21–22-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Мосегийн хууль хэрцгий байдал ба уур хилэнгийн тухай юу заасныг
мөн Их Эзэн дээд хуулийн нэг хэсэг болгож уур хилэнгийн талаар ямар ямар
нэмэлт үнэнийг заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч хэрцгий байдал ба уур хилэнгийн талаар юу гэж заасан бэ? (22-р
шүлэг дэх хоосон толгой гэдэг үг нь тэнэг, мунхаг, бодолгүй хүнийг хэлдэг
гэдгийг тайлбарла.)

• Эдгээр шүлэгт цэдэглэснээр, хэрвээ бид уур хилэнгээ хянаж сурахгүй бол
юу тохиолдох вэ?

Нэг суралцагчийг Maтай 5:22, зүүлт тайлбар б дэх Иосеф Смитийн Орчуулгын
өөрчлөлтийн тухай уншихад урь.

• Энэ шүлгээс “шалтгаангүйгээр” гэдэг үгсийг хасах нь яагаад чухал вэ?

• Уур хилэнгээ хянах нь биднийг төгс болох замд урагшлахад хэрхэн
тусалдаг вэ?

Тиймийн тул, хэрэв та нар надад ирэх аваас, өөрөөр хэлбэл надад ирэхийг хүсэх
аваас … гэсэн өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Иосеф Смитийн Орчуулга нь 23-р шүлгийн эхэнд “хэрэв та нар надад ирэх
аваас, өөрөөр хэлбэл надад ирэхийг хүсэх аваас” гэдэг үгсийг нэмснээр, энэ нь
“Тиймийн тул, хэрвээ та нар надад ирэх аваас, өөрөөр хэлбэл надад ирэхийг
хүсэх аваас, иймээс хэрэв чи тахилын ширээнд өргөл өргөх гэж байхдаа чиний
эсрэг ямар нэг юм ах дүүд чинь байгааг санавал” гэж уншигдана (Иосеф
Смитийн Орчуулга, Maтай 5:25).

Нэг суралцагчийг Maтай 5:23–24-ийг Иосеф Смитийн Орчуулгаас нэмэгдсэн
үгстэй хамт чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, хэрвээ бид Түүнд
ирэхийг хүсэж байгаа бол биднийг бусдад уурласан уураа яах ёстой хэмээн
Аврагч заасныг олж мэдэхийг хүс.

• “Өргөлөө тахилын ширээний өмнө орхиод, замаараа буц” гэдэг нь ямар
утгатай вэ? (Хүмүүс Их Эзэнд өргөл өргөхөөсөө өмнө, эхлээд бусад хүнтэй
харилцах харилцаагаа засах хэрэгтэй байсан.)
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• 24-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэрвээ бид Христэд ирэхийг хүсэх аваас юу хийх
ёстой вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Есүс Христэд
ирэхийг хүсэх аваас эхлээд бусадтай харилцах харилцаагаа засах
ёстой гэсэн үнэнийг тодорхойлж байгаа эсэхийг бататга.

• Хэн нэгэнтэй харилцах харилцаагаа засна гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?
(Энэ нь харилцаан дахь маргааныг намдаах эсвэл эв нэгдэлтэй байдлыг
сэргээхийг хэлнэ. Энэ нь бидэнд найрсаг бус ханддаг хүмүүсийг болон
бидний өөрсдийн найрсаг бус бодож явдаг хүмүүсийг багтаана.)

• Яагаад та нар Христэд ирэхийн тулд бусадтай маргаанаа шийдэх ёстой гэж
бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 5:25–26-г чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, бид бусадтай эвлэрэхийн тулд юу хийж чадна гэж Аврагч хэлснийг
олж мэдэхийг хүс.

• Өстөнтэйгөө хурдхан эвлэрэх гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож
байна вэ? (Хэрэв суралцагчдад тусламж хэрэгтэй бол тэднийг Maтай 5:25,
зүүлт тайлбар a -г үзэхэд урь.

• Хэн нэгний талаар найрсаг бодолтой байх нь маргааныг шийдэхэд эсвэл
түүнтэй эвдэрсэн харилцаагаа сэргээхэд бидэнд хэрхэн тусалж болох вэ?

Суралцагчдаас аюулгүй байдалдаа санаа зовж байсан болон Их Эзэний
хамгаалалтыг мэдэрсэн үеийнхээ талаар бодохыг хүс. Та нэг юм уу хоёр
суралцагчаас дэндүү хувийн шинжтэй биш бол, туршлагаасаа хуваалцахыг
хүсэж болно. Суралцагчдыг бусадтай маргаанаа шийдвэрлэснээрээ Тэнгэр дэх
Эцэгтэй адил төгс болох замд урагшилна гэдгийг урамшуулан дэмж.

Суралцагчдад зэрлэг ургамлыг (эсвэл
зэрлэг ургамлын зургийг) үзүүл.

• Хэрэв цэцэрлэгээс зэрлэг
ургамлыг нь зулгаахгүй бол юу
тохиолдож болох вэ?

• Зэрлэг ургамал юугаараа нүгэлтэй
адил байж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 5:27–28-ыг
чанга уншихад урь. Ангийнхныг
дагаж уншаад, Аврагчийн
сэрэмжлүүлсэн нүглийг болон Түүний шавь нараасаа дагахыг хүсдэг дээд
хуулийг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч тачаангуй бодол, хүсэл хадгалж явдаг хүмүүсийн талаар юу гэж
заасан бэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч энэ нь хэрвээ бид
тачаангуй бодол, хүслийг хадгалахаар сонгох юм бол энэ нь зүрх
сэтгэлдээ садар самууныг үйлдэхтэй адил гэдгийг тодорхой харуулж
байгаа эсэхийг анхаар.)

Бид оюун санаандаа цэвэр бус зүйл бодогдоход дандаа саад болж чадахгүй ч
тэдгээрийг оюун санаандаа үлдэхэд нь саад болж чадна гэдгийг тайлбарла.
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Нэг суралцагчийг Матай 5:29–30-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Аврагч цэвэр бус бодлын талаар юу гэж заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Бид цэвэр бус бодлыг холдуулахын тулд юу хийх ёстой гэж Аврагч
хэлсэн бэ?

• Эдгээр шүлэгт нүдээ ухаж хая мөн гараа тасдаж хая гэж байгаа нь ямар
утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Maтай 5:30, зүүлт тайлбар б-г чанга уншихад урь. Нүдээ
ухаж, гараа тасдаж хая гэдгийн утгыг ойлгоход Иосеф Смитийн Орчуулга
бидэнд хэрхэн тусалдгийг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс. Суралцагчдаас олж
мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Бид Их Эзэний Maтай 5:29–30-д заасан дээр үндэслэн, амьдралаасаа
нүглүүдийг холдуулахгүй аваас юу тохиолдож болох вэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа, самбар дээр Хэрэв бид амьдралаасаа нүглээ
холдуулахгүй байхаар сонговол энэ нь биднийг сүнслэг байдлын
хувьд устгах болно гэсэн зарчмыг бич.)

• Бид амьдралаасаа нүглийг холдуулахын тулд юу хийж чадах вэ?

• Бид амьдралаасаа нүглийг холдуулахын тулд мөн тэдгээр нүглийг дахин
үйлдэхгүй байхаа бататгахын тулд юу хийх ёстой вэ?

Суралцагчдыг амьдралаасаа зайлуулмаар байгаа нэг нүглийг бодоход мөн
тэгээд наманчилж, үүнийг зөв шударга үйлсээр орлуулах зорилго тавихад
урамшуулан дэмж.

Их Эзэн салах, гэрлэх, тангараг өргөх талаар Матай 5:31–37-д заасан гэдгийг
тайлбарлан, дүгнэн хэлж өг.

Сургууль дээр нэг найз нь тэдний талаар муухай, найрсаг бус зүйлсийг хэлж
байгаагаар төсөөлөн бодоход суралцагчдыг урь. Суралцагчдаас тэд хэрхэн
хандахыг нь асуу.

Нэг суралцагчийг Матай 5:38-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, хүмүүсийг тэдний нүгэл, буруу үйлдлийнх нь төлөө шийтгэх талаар
Мосегийн хууль юу гэж заасныг олж мэдэхийг хүс. Тэднээс олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс. “Нүдийг нүдээр, шүдийг шүдээр” гэдэг нь Мосегийн хуулийн
дагуу шийтгэл нь гэмт хэргийнхээ ноцтой байдалтай тэнцэх ёстой байсан
гэдэг утгатай гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хосуудын нэгийг Maтай 5:39–42-ыг,
нөгөөг нь Maтай 5:43–47-г уншихад урь. Тэднээс дээд хуулийг олж мэдэхийг
хүс. Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа, суралцагчдыг бүлгийнхээ нөгөө
гишүүнтэй дараах асуултуудыг ярилцахыг хүс (та эдгээр асуултыг самбар дээр
бичиж эсвэл тараах материал болгон өгч болно):

Аврагчийн өгүүлснээр, дээд хууль гэж юу вэ?

Биднийг гомдоосон хүмүүст бид хэрхэн хандах ёстой талаар энэ дээд хууль
юу зааж байна вэ?

10-Р ХИЧЭЭЛ
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Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа, хэдэн суралцагчийг ангийнхантайгаа
хариултаа хуваалцахад урь.

Нэг суралцагчийг Матай 5:45-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, хэрвээ бид дайснуудаа хайрлан, биднийг үзэн яддаг хүмүүст сайныг
үйлдвэл юу тохиолдохыг олж мэдэхийг хүс.

• Хэрэв бид дайснуудаа хайрлан, биднийг үзэн яддаг хүмүүст сайныг үйлдвэл
юу тохиолдох вэ?

• Бид бүгдээрээ Бурханы сүнсэн хүүхдүүд гэдгийг мэддэг болохоор энэ шүлэгт
Тэнгэр дэх Эцэгийн хүүхдүүд байна гэдэг нь ямар утгатай гэж та нар бодож
байна вэ? (Энэ нь Түүнтэй адил байж, Түүний хаант улсад өв залгамжлагч
болно гэсэн үг.)

• Аврагч амьдралынхаа туршид Өөрийн дайснуудыг хайрлан, бусдад сайныг
үйлдэх жишээг хэрхэн харуулсан бэ?

Суралцагчдыг Maтай 5 дээрээс Тэнгэрлэг Эцэгтэй адилхан төгс болохын тулд
бид юу хийх ёстой талаар мөн юуг мэдэж авсан тухайгаа бодоход урь.

• Бидний Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ адил төгс болохын тулд хийх ёстой зарим
зүйл юу вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Аврагчийн
сургаал, зарлигуудыг дагах үед Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ адил төгс
болж чадна гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.

Бид зөвхөн Есүс Христээр болон Түүний ач ивээлээр дамжуулан төгс
болгогдож чадна гэдгийг суралцагчдад сануул (Moронай 10:32-ыг үзнэ үү).

Суралцагчдад төгс болох үйл явцыг ойлгоход нь туслахын тулд нэг
суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Рассэлл М.Нэлсоний
дараах үгсийг чанга уншихад урь.

“Хэрэв бидний төгс төгөлдөр болох гэсэн хичээнгүй чармайлт одоогоор
давагдашгүй [хэцүү] бөгөөд дуусашгүй мэт санагдаж байгаа бол бид
шантрах хэрэггүй. Төгс байдал хүлээж байгаа. Энэ нь зөвхөн амилуулалтын
дараа мөн зөвхөн Их Эзэнээр дамжуулан бүхлээрээ ирнэ. Энэ нь түүнийг
хайрлаж, зарлигуудыг нь дагах тэдгээр бүх хүнийг хүлээдэг” (“Perfection
Pending,” Ensign, 1995 оны 11-р сар, 88).

• Ахлагч Нэлсоний өгүүлснээр, бид хэзээ төгс төгөлдөр байдалд хүрэх вэ?

• Энэ мэдэгдэл нь өөрийн төгс бус байдалд урам хугарч, зүрхшээж байгаа хэн
нэгэнд хэрхэн тусалж болох вэ?

Суралцагчдад Бурханы зарлигуудыг дагахаа үргэлжлүүлснээр эцэст нь
Тэнгэрлэг Эцэгтэй адил болж чадна хэмээн урамшуул.

10-Р ХИЧЭЭЛ
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Maтай 1–5 (2-р бүлэг)
Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Матай 1–5-аас (2-р бүлэг) судлахдаа олж мэдсэн үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах дүгнэлт нь
таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн
цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Maтай 1–2)
Суралцагчид Аврагчийн удмын бичгийн талаар суралцаж байхдаа Есүс Христ бол Тэнгэрлэг Эцэг, Мариа хоёрын
Бурханлаг Хүү гэдгийг мэдэж авсан. Суралцагчид Есүсийг шүтэн бишрэхээр эрж хайсан мэргэн хүмүүсийн
жишээнээс, хэрэв бид Аврагчийг чин сэтгэлээсээ, хичээнгүйлэн эрэлхийлэх аваас Түүн рүү хөтлөгдөх болно
гэдгийг мэдэж авсан. Суралцагчид Иосефыг өөрийн гэр бүлийг аван, аюулгүй байхын тулд Египетээс зугтан
гарахаар сүнслэгээр өдөөгдсөн тухай уншихдаа хэрэв бид Сүнсэнд мэдрэмтгий байвал илчлэлт ба удирдамж
хүлээн авч чадна гэдгийг олж мэдсэн.

2 дахь өдөр (Maтай 3)
Суралцагчид Иохан Баптист ба Есүс Христийн баптисмын талаар уншихдаа дараах үнэнүүдийг ойлгосон. Үүнд:
Бид Их Эзэний сургаалыг дагахын тулд өөрсдийн хүсэл, үйлдлийг өөрчилснөөрөө Түүнд үнэн наманчилж
байгаагаа харуулдаг. Эрх мэдэлтэй нэгнээр усанд умбуулан баптисм хүртэх нь аврагдахад зайлшгүй хэрэгтэй.
Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс нь гурван тусгай, ангид бие билээ.

3 дахь өдөр (Maтай 4)
Суралцагчид Аврагчийг чөтгөрийн уруу таталтад хэрхэн хариулсан талаар уншихдаа бид судруудад заагдсан
үнэнүүдийг санаж, хэрэгжүүлэх аваас, чөтгөрийн уруу таталтуудыг эсэргүүцэж чадна гэдгийг мэдэж авсан юм. Есүс
Христ харанхуйд байгаа хүмүүсийн амьдралд гэрэл авчирдаг гэдгийг ч тэд бас ойлгосон. Суралцагчид Петр,
Андрей, Иаков, Иохан нарын талаар уншихдаа хэрвээ бид Аврагчийн Өөрийг нь дагах урилгад даруй хариулах
юм бол Тэр бидний өөрсдөө бие даан хийж чадахаас илүүгээр бидний амьдралыг үр бүтээлтэй болгож өгч чадна
гэсэн үнэнийг олж мэдсэн.

4 дэх өдөр (Maтай 5)
Энэ хичээлээр суралцагчид Аврагчийн Уулан дээрх номлолын нэг хэсгийг уншдаг. Энэ номлолоос тэд дараах
үнэнүүдийг ойлгосон. Үүнд: Бид Христийнхтэй адил зан чанаруудыг хөгжүүлэх явцад илүү их аз жаргалыг эдлэх
болно. Дэлхийн нүглээр бохирдох нь биднийг бусдын адислал болоход саад болдог. Бидний зөв шударга жишээ
бусдыг Тэнгэрлэг Эцэгт илүү ойртоход урамшуулж чадна. Түүнчлэн суралцагчид Есүс Христийн шавь нартаа заасан
дээд хуулийн талаар мэдсэн.

Оршил
Энэ хичээл нь бид Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ адил төгс болохын тулд юу хийх
ёстойгоо ойлгоход суралцагчдад тусалж чадна. Үүнээс гадна, суралцагчид Их
Эзэний дээд хуулиудыг давтахдаа, Их Эзэний зарлигуудыг хэрхэн илүү сайн
дагах арга замуудын талаар бодож үзэх болно.
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Заах зөвлөмж
Матай 5:17–48
Есүс Христ шавь нартаа хэрхэн Тэнгэрлэг Эцэгтэй адил төгс болохыг заав
Хичээл эхлэхээс өмнө Дагахад хүмүүст хамгийн хэцүү зарлиг аль нь гэж та нар
бодож байна вэ? гэсэн асуултыг самбар дээр бич. Хичээл эхлэхэд суралцагчдыг
уг асуултад хариулахыг хүс. Хариултуудыг самбар дээр бич.

Нэг суралцагчийг Матай 5:48-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, дагахад хэцүү нэг зарлигийг олж мэдэхийг хүс. Та суралцагчдад Maтай
5:48, зүүлт тайлбар a дахь Иосеф Смитийн Орчуулгыг тэмдэглэхийг санал
болгож болно.

• Төгс болох зарлиг та нарт ямар санагдаж байна вэ?

• Та нар төгс байх гэдгийг ямар утгатай гэж бодож байна вэ?

Суралцагчдыг Maтай 5:48, зүүлт тайлбар б-г дотроо уншиж, төгс гэдэг үгийн
утгыг олж мэдэхэд мөн тэднийг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь. Бүрэн
дүүрэн хөгжинө гэдэг нь Тэнгэрлэг Эцэгтэй адилхан болох гэсэн утгатай
болохыг тайлбарла.

Суралцагчдыг Матай 5 дахь Аврагчийн Уулан дээрх номлолоос үргэлжлүүлэн
суралцах явцад, Тэнгэр дэх Эцэгтэй адил төгс болохоор хөгжин дээшлэхийн
тулд тэдний дагах хэрэгтэй зарчмуудыг олж мэдэхэд урь.

Матай 5:17–20-ийг дүгнэн, Аврагч Мосегийн хуулийг устгахаар биш, харин
биелүүлэхээр буюу Мосегийн хууль дахь мөнхийн үнэнүүдийг гүйцэтгэхээр
ирсэн хэмээн заасан гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Есүс Христ ёсон бусаас болон
урвалтаас болж алдагдсан сайн мэдээг бүрэн дүүрэн сэргээж, буруу заалтуудыг
засаж залруулан, Хуучин Гэрээний бошиглогчдын хэлсэн бошиглолуудыг
гүйцэлдүүлсэн юм. Яваандаа, сайн мэдээний бүрэн байдлын Сэргээлтийн нэг
хэсэг болгон Мосегийн хуулийн зарим заалт болох хөвч хөндөх, амьтан
золиослох зэргийг зогсоожээ.

Матай 5:21–48 нь иудейчүүдийн Мосегийн хуулинд нэмж, өөрчилсөн болон
тэдний янз бүрийн хууль, уламжлалын талаар заасан Аврагчийн сургаалуудыг
багтаадаг гэдгийг тайлбарла. Есүс Христ уг хуулиудын үнэн утгыг
тайлбарлахдаа, зөв шударгын илүү дээд замыг заажээ. Түүний хаант улсын
гишүүд энэ дээд хуулийн дагуу амьдрах ёстой. Эдгээр дээд хууль нь Есүс
Христийн шавь нарт Бурханы зарлигуудыг зөрчихөөс зайлсхийхэд туслах
удирдамжаар хангаж өгчээ.

Та суралцагчдад гэрээр суралцах хичээл дээр дээд хуулийн талаар сурсан
зүйлсийнхээ заримыг санахад нь туслахын тулд самбар дээр дараах
өгүүлбэрүүдийг бичиж болох юм. Үүнд: Чи алах ёсгүй. Чи садар самууныг
үйлдэх ёсгүй.

Есүс Христ Өөрийн шавь нарт эдгээр хуулийн талаар юу гэж заасныг
тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс. (Хэрэв суралцагчид санахгүй байвал, тэднийг
Матай 5:21–26 болон Матай 5:27–30-ийг эргэж харахад урь.

• Уур хилэнгээ хянахгүй байхын зарим аюул юу байж болох вэ?

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  2-Р  БҮЛЭГ
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• Бодол санаагаа хянах нь яагаад чухал байдаг вэ?

Матай 5:31–37-г дүгнэн, Их Эзэн салах, гэрлэх, тангараг өргөх талаар заасан
гэдгийг тайлбарлан ярьж өг.

Сургууль дээр нэг найз нь тэдний талаар муухай, найрсаг бус зүйлсийг хэлж
байгаагаар төсөөлөн бодоход суралцагчдыг урь. Тэд юу гэж хариулахыг
суралцагчдаас асуу.

Нэг суралцагчийг Матай 5:38-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, хүмүүсийг тэдний нүгэл, буруу үйлдлийнх нь төлөө шийтгэх талаар
Мосегийн хууль юу гэж заасныг олж мэдэхийг хүс. Тэднээс олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс. “Нүдийг нүдээр, шүдийг шүдээр” гэдэг нь Мосегийн хуулийн
дагуу шийтгэл нь гэмт хэргийнхээ ноцтой байдалтай тэнцэх ёстой байсан
гэдэг утгатайг тайлбарла.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хосуудын нэгийг Maтай 5:39–42-ыг, харин
нөгөөг Maтай 5:43–47-г уншихад урь. Тэднээс дээд хуулийг олж мэдэхийг хүс.
Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа суралцагчдыг бүлгийнхээ нөгөө
гишүүнтэй дараах асуултуудыг ярилцахыг хүс (та эдгээр асуултыг самбар дээр
бичиж эсвэл тараах материал болгон өгч болно):

Аврагчийн өгүүлснээр, дээд хууль гэж юу вэ?

Биднийг гомдоосон хүмүүст бид хэрхэн хандах ёстой талаар энэ дээд хууль
бидэнд юу гэж зааж байна вэ?

Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа хэдэн суралцагчийг хариултаа
ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.

Нэг суралцагчийг Матай 5:45-ыг дахин чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, хэрвээ бид дайснуудаа хайрлан, биднийг үзэн яддаг хүмүүст сайныг
үйлдвэл юу тохиолдохыг олж мэдэхийг хүс.

• Хэрэв бид дайснуудаа хайрлан, биднийг үзэн яддаг хүмүүст сайныг үйлдвэл
юу тохиолдох вэ?

• Бид бүгдээрээ Бурханы сүнсэн хүүхдүүд гэдгийг мэддэг учраас энэ шүлэгт
Тэнгэр дэх Эцэгийн хүүхдүүд байна гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар
бодож байна вэ? (Энэ нь Түүнтэй адил байж мөн Түүний хаант улсад өв
залгамжлагч болно гэсэн үг.)

• Аврагч амьдралынхаа туршид Өөрийн дайснуудыг хайрлан, бусдад сайныг
үйлдэх жишээг хэрхэн харуулсан бэ?

Суралцагчдыг Maтай 5 дээрээс бид Тэнгэрлэг Эцэгтэй адилхан төгс болохын
тулд юу хийх ёстой тухай сурсан зүйлээ тунгаан бодоход урь.

• Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ адилхан төгс болохын тулд бидний хийх ёстой зарим
зүйл юу вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Аврагчийн
сургаал, зарлигуудыг дагаснаараа Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ адил төгс
болж чадна гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  2-Р  БҮЛЭГ
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Бид зөвхөн Есүс Христээр болон Түүний ач ивээлээр дамжуулан төгс
болгогдож чадна гэдгийг суралцагчдад сануул (Moронай 10:32-ыг үзнэ үү).

Суралцагчдад төгс болох үйл явцыг ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Рассэлл М.Нэлсоний хэлсэн дараах
мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

“Хэрэв бидний төгс төгөлдөр болох гэсэн хичээнгүй чармайлт одоогоор
давагдашгүй [хэцүү] бөгөөд дуусашгүй мэт санагдаж байгаа бол бид санаа
зовох шаардлагагүй. Төгс байдал хүлээгдэж байна. Энэ нь бүрэн
байдлаараа зөвхөн Амилуулалтын дараа, гагцхүү Их Эзэнээр дамжин ирэх
болно. Энэ нь Түүнийг хайрлаж, зарлигуудыг нь дагах бүх хүнийг хүлээдэг
(“Perfection Pending,” Ensign, 1995 оны 11-р сар, 88).

• Ахлагч Нэлсоний өгүүлснээр, бид хэзээ төгс төгөлдөр байдалд хүрэх вэ?

• Энэ мэдэгдэл нь өөрийн төгс бус байдалд урам хугарч, зүрхшээж байгаа хэн
нэгэнд хэрхэн тус болох вэ?

Бурханы зарлигуудыг дагахаа үргэлжлүүлснээрээ эцэст нь Тэнгэрлэг Эцэгтэй
адил болж чадна хэмээн суралцагчдад урам өг.

Дараагийн бүлэг (Maтай 6:1–13:23)
Суралцагчдыг дараагийн бүлэг хичээлд бэлдэхэд туслахын тулд тэднийг дараах
асуултуудыг бодож үзэхэд урь. Үүнд: Алтан дүрэм гэж юу вэ? Их Эзэн бусдыг
шүүх талаар юу гэж заасан бэ? Хоёр эзэнд үйлчилдэг хүмүүст юу тохиолддог
вэ? Хүмүүс Аврагчаар эдгээгдэхийн тулд юу хийх ёстой байсан бэ?
Суралцагчид дараагийн хэсгээр эдгээр асуултын хариултуудыг мэдэж аван,
Аврагчийн төлөөлөгчдөдөө өгсөн үүргийн талаар суралцах боломжтой байх
болно хэмээн тайлбарла.

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  2-Р  БҮЛЭГ

67



11-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 6
Оршил
Есүс Уулан дээрх номлолоо үргэлжлүүлэв. Тэрээр сүсэг
бишрэлийн зөв шударга үйлдэл нь зөв шалтгаанаар
хийгдсэн байх ёстой хэмээн зааж мөн тэдгээр нь

Тэнгэрлэг Эцэгийг баярлуулахаар хийгдсэн байх ёстойг
онцолжээ. Тэр бас шавь нартаа эхлээд Бурханы хаант
улсыг байгуулахаар эрэлхийлэхийг зааварлав.

Заах зөвлөмж
Maтай 6:1–18
Аврагч шавь нартаа зөв шударга үйл үйлдэхийг заав
Шагнал болгож өгөх жижиг зүйлсийг (чихэр гэх мэт) ангидаа авчир. Та
суралцагчдыг ирэхэд тэднийг ямар нэг сайн зүйл (судруудаа гаргаж ирэх, хэн
нэгэнтэй найрсгаар мэндлэх эсвэл сүнслэг хэсгийг төлөвлөхөд туслах гэх мэт)
хийж байхыг нь хараад, тэдэнд шагнал өгөн, хийсэн сайн үйлийг нь
ангийнханд зарла. Зарим суралцагч шагнал авахын тулд ангийнхныхаа сайн
үйлсийг давтан хийж болно. Хичээл эхлэх цаг болтол суралцагчдыг шагнахаа
үргэлжлүүл.

Хичээлээ эхлэхдээ шагнал авсан сайн үйлийг яагаад хийснийг нь суралцагчдаас
асуу. Матай 6-д цэдэглэгдсэнээр, Аврагч Уулан дээрх номлолоо үргэлжлүүлж,
хүн зөв шударга үйлийг үйлдэхдээ өөр өөр шалтгаанаар хийж болох талаар
заасан гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг Матай 6-аас суралцах явцдаа зөв
шалтгаанаар шударга үйл үйлдэхэд туслах зарчмуудыг олж мэдэхэд
тэднийг урь.

Нэг суралцагчаас Матай 6:1–2-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг дагаж
уншаад, зөв шударга үйл үйлдэх буруу шалтгааныг Аврагч юу гэж хэлснийг
олж мэдэхийг хүс. (Өглөг нь ядууст өгөх гэх мэт шашны үйлдэл болохыг
онцлон хэл [1-р шүлэг, зүүлт тайлбар б-г үзнэ үү].)

• Эдгээр шүлэгт цэдэглэснээр, зарим хүн яагаад өглөг өгдөг вэ?

• Аврагч энэ хүмүүсийг хэн гэж нэрлэсэн бэ? (Та “хоёр нүүрт” гэж
орчуулагдсан грек үг нь дүр үзүүлэгч хүмүүсийг хэлдэг гэдгийг онцлон хэлж
болно [2-р шүлэг, зүүлт тайлбар a-г үзнэ үү].)

• “Тэд шагналаа авсан байна” гэсэн өгүүлбэр юу гэсэн утгатай гэж та нар
бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 6:3–4-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Аврагч шавь нартаа зөв шударга үйлийг хэрхэн үйлдэх талаар юу гэж
заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн яагаад Өөрийн шавь нараас “нууцаар” үйлчлэхийг хүсдэг гэж та
нар бодож байна вэ?

• Зөв шударга үйлийг нууцаар үйлдэх нь уг хүний тэдгээрийг үйлдэж байгаа
шалтгааны талаар юуг харуулж байна вэ? (Тэр хүн бусдын анхаарлыг татах
гэхээсээ Тэнгэрлэг Эцэгийг баярлуулж, бусдад үйлчлэхийг хүсэж байна.)
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• Аврагч зөв шалтгаанаар зөв шударга үйл үйлдсэн хүмүүст юу амласан бэ?

Суралцагчдад сургаал, зарчмуудыг олж тогтооход туслах
Судруудаас суралцах нэг гол зорилго бол сайн мэдээний сургаал, зарчмуудыг сурах явдал
юм. Судруудаас сургаал, зарчмуудыг олж тогтоох нь сайн мэдээг зааж, сурах үндэс юм.
Тэдгээрийг хэрхэн олж тогтоохыг сурах нь бодлоготой хичээл зүтгэл, дадлагыг шаарддаг.
Та суралцагчдад сургаал, зарчмуудыг олж тогтооход туслахдаа тэдний ойлгож байгаа
эсэхийг бататгахын тулд эдгээр үнэнийг тодорхой болон энгийн байдлаар хэлж байгаа
эсэхэд анхаар.

• Бид бишрэл шүтлэгийн үйл үйлдэх талаар Аврагчийн зааснаас ямар
зарчмыг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчдад Бид бусдын анхаарлыг
татахыг хичээхийн оронд Тэнгэрлэг Эцэгийг баярлуулах
бишрэлийн үйл үйлдэх юм бол Тэрээр биднийг ил шагнах болно
гэсэн зарчмыг олж тогтооход тусал. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

• Тэнгэрлэг Эцэг биднийг ил шагнана гэдэг нь та нарт ямар санагдаж
байна вэ?

Суралцагчдыг хос хосоороо ажиллахаар хуваарил. Хосуудын нэгийг Maтай
6:5–6-г, нөгөөг нь Maтай 6:16–18-ыг уншихад урь. Тэнгэрлэг Эцэгийг
баярлуулахын тулд зөв шударга үйл үйлдэх зарчмыг харуулахаар Аврагчийн
ашигласан жишээг олж мэдэхэд суралцагч бүрийг урь. Тэднийг олж мэдсэн
зүйлээ нөгөө суралцагчтайгаа хуваалцахад урь. Дараа нь ангийнхнаас асуу:

• Энэ хоёр шүлэгт, Есүс шашны ямар дадлыг нууцаар үйлдэж байх хэрэгтэй
хэмээн хэлсэн бэ?

Нийтийн дунд залбирах нууцаар хийгээгүй болохоор буруу болно гэсэн үг биш
гэдгийг суралцагчид ойлгож байгаа эсэхийг бататга. Залбирлыг болон шашны
бусад зан үйлийг чин сэтгэлээсээ, бүхнээ зориулан үйлдэж байгаа бол олон
нийтийн дунд үйлдэж болдог.

• Та нарын судалсан шүлгүүдэд цэдэглэснээр, хоёр нүүртнүүд яагаад залбирч,
мацаг барьдаг вэ?

Та 16-р шүлгэн дээрх “баргар царай” мөн “нүүр царайгаа барайлгах” гэдэг үгс
нь өөрсөд рүүгээ анхаарал татахын тулд мацаг барьж байгаагаа гадаад
төрхөөрөө харуулсан хүмүүсийг хэлж байгааг тайлбарлаж болох юм.

Самбар дээр бичсэн зарчмыг дахин дурд. Тэнгэрлэг Эцэгийг баярлуулахаар
залбирах, мацаг барих гэх мэт сүсэг бишрэлийн үйлийг үйлдсэн үеийнхээ
талаар бодоход суралцагчдыг урь. Тэднийг чин сэтгэлээсээ шүтэн
биширснээрээ адислал мэдэрсэн арга замуудаа тунгаан бодохыг хүс. Хэрэв
хүсэж байвал хүлээн авсан адислалуудынхаа талаар хуваалцахыг цөөн
суралцагчаас хүс.

Матай 6:7–15-ыг дүгнэн, Аврагч залбирах зөв арга замыг зааж, удирдамж
өгсөн гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Түүний Өөрийнх нь залбирлын жишээг Их
Эзэний Залбирал хэмээн нэрлэдэг. Бид Их Эзэний жишээнээс залбирлын
талаар юу сурч болохыг олж мэдэхийн тулд эдгээр шүлгийг товч нягтлахыг хүс.
Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь. (Энэ ярилцлагын нэг хэсэг
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болгож, та Их Эзэний “хоосон үг бүү давт” гэсэн сэрэмжлүүлэг нь адил төстэй
үгийг залбирах болгондоо зайлшгүй хэрэглэж болохгүй гэсэн үг биш гэдгийг
тайлбарлаж болох юм. Их Эзэн бас бодох юмгүй шууд урсган, утгагүй, хоосон
залбирахгүй байхыг сэрэмжлүүлж байгаа юм. Бидний залбирлууд даруухан,
чин сэтгэлийн мөн итгэлээр хэлэгдэх ёстой.)

Матай 6:19–24
Есүс Христ цугласан олонд тэнгэрт баялаг хураах талаар заадаг
Эрдэнэсийн авдрын зургийг үзүүл.
Эрдэнэс гэдэг нь бидний ихэд үнэлж
цэгнэдэг зүйл гэдгийг тайлбарла.

• Та нар юуг эрдэнэс гэж үздэг вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 6:19–21-ийг
чанга уншихад урь. Ангийнхныг
дагаж уншаад, Их Эзэн эрдэнэсийн
талаар юу гэж заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагч шавь нараа ямар төрлийн эрдэнэсийг эрж хай хэмээн заасан бэ?

• Дэлхийд нөөцөлсөн болон тэнгэрт нөөцөлсөн эрдэнэсийн хоорондох ялгааг
Аврагч юу гэж хэлсэн бэ?

Дараахыг самбар дээр бич:

Дэлхий дээрх эрдэнэс Тэнгэр дэх эрдэнэс

Суралцагчдыг гарч ирж, самбарт дэлхий дээрх болон тэнгэр дэх эрдэнэсийн
жишээнүүдийг жагсаан бичихэд урь.

Нэг суралцагчийг Матай 6:22–24-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхныг
бидэнд тэнгэрт эрдэнэс нөөцлөхөд юу тус болж чадна гэж Аврагч заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• Бидэнд тэнгэрт эрдэнэс хураахад туслах юуг Аврагч 22–23-р шүлэгт заасан
бэ? (22-р шүлгийн Иосеф Смитийн Орчуулга нь “тиймийн тул чиний нүд
Бурханы алдар суунд чин үнэнч байх аваас” гэж хэлдгийг онцолж хэл
[Maтай 6:22, зүүлт тайлбар б]. Та суралцагчдад “үхэшгүй байдал хийгээд
мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах нь” Бурханы ажил мөн алдар суу
гэдгийг сануулж болох юм [Мосе 1:39].

• Бид Бурханы алдар суунд чин үнэнч байхын тулд юу хийж чадах вэ?

• Аврагч 24-р шүлгийн төгсгөлд тэнгэрт эрдэнэс хураахаа санахад маань
бидэнд туслах ямар үнэнийг заасан бэ? (Суралцагчид Бид Бурхан, эд
баялаг хоёрт зэрэг үйлчилж чадахгүй гэсэн үнэнийг тодорхойлох ёстой.
Эд баялаг гэж эд хөрөнгийг хэлж байгааг тайлбарла.)
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• Эд баялагт “үйлчилнэ” гэдэг нь юу гэсэн үг гэж та нар бодож байна вэ?
(Өөрсдийн зүрх сэтгэлийг Бурханаас холдуулах байдлаар дэлхийн зүйлс
дээр тавих.)

Суралцагчдын Матай 6:24-т олж тогтоосон үнэнийг харуулахын тулд хоёр
гуурсны дээд талыг скочдож холбо. Талд нь хүртэл усаар дүүргэсэн аяга тавиад,
нэг гуурсыг устай аяганд, нөгөө гуурсыг аяганы гадна талд байхаар байрлуул.
Нэг суралцагчийг гуурснуудыг хэрэглэн, аягатай усыг уухаар хичээхэд урь.
(Энэ үзүүлэнт хичээлийг үр дүнтэй болгохын тулд уг суралцагч хоёр гуурснаас
зэрэг ууж байгаад анхаар.) Дараа нь суралцагчаас асуу:

• Чи уснаас яагаад сайн ууж чадахгүй байсан бэ?

Ангийнхнаас асуу:

• Хэрвээ гуурснууд биднийг төлөөлж байгаа юм бол ус юуг төлөөлж болох
вэ? (Бидний Бурханд үйлчлэх хичээл зүтгэлийг)

• Яагаад бид Бурхан, эд баялаг хоёрт зэрэг үйлчилж чадахгүй гэж та нар
бодож байна вэ? (Мөн Иаков 1:8-ыг үзнэ үү.)

• Бид усыг нь уухын тулд гуурснуудыг яах ёстой вэ? Энэ нь бидний Бурханд
үйлчлэх хичээл зүтгэлтэй ямар хамааралтай вэ?

Суралцагчдыг дараах асуултын хариултыг тунгаан бодоход урь. Та
суралцагчдыг хариултаа хичээлийн дэвтэртээ эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
бичиж авахад урьж болно.

• Өөрсдийн зүрх сэтгэлийг дэлхийн зүйлс дээр тавьснаар Бурханд үйлчилж
мөн тэнгэрт эрдэнэс нөөцлөхөд саад болж болох ямар жишээ та нарын
амьдралд байна вэ?

Матай 6:25–34
Аврагч шавь нартаа эхлээд Бурханы хаант улсыг эрэлхийлэхийг зааварчлав
Матай 6:25–34-ийг дүгнэн, Аврагч шавь нартаа өөрсдийн үндсэн хэрэгцээг
хангахдаа хэт их санаа зовохгүй байхад сургасан гэдгийг тайлбарлан ярьж өг.
Матай 6:25–27-ийн Иосеф Смитийн Орчуулга нь Аврагч Өөрийнх нь сайн
мэдээг тунхаглахаар явах хүмүүст голчлон хандаж, ярьж байсан гэдгийг
ойлгоход бидэнд тусалдаг.

Нэг суралцагчийг Матай 6:31–34-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Аврагч амьдралдаа эхлээд юуг эрж хай гэж шавь нартаа заасныг олж
мэдэхийг хүс. (33-р шүлгийн зүүлт тайлбар a-аас Иосеф Смитийн Орчуулга
дахь үгсийг онцлон хэл.)

• Аврагч амьдралдаа эхлээд юуг эрж хай гэж шавь нартаа заасан бэ?

• Дэлхийн зүйлсийг олж авахаар эрэлхийлэхийн оронд Бурханы хаант улсыг
(эсвэл Түүний Сүмийг) байгуулахыг эрэлхийлж байгаа хүмүүст Есүс Христ
юу амласан бэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Хэрвээ бид эхлээд
Бурханы хаант улсыг байгуулахыг эрэлхийлэх аваас Тэр Өөрийн
мэддэг, бидэнд хэрэгцээтэй байгаа тэр зүйлсээр биднийг адислах
болно гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)
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Суралцагчдад энэ зарчмыг ойлгоход нь туслахын тулд нэг суралцагчийг
ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоний дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

“Бид Бурханыг амьдралынхаа бусад юм бүхний өмнө тавих ёстой. …

“Бид Бурханыг нэгдүгээрт тавьсан үед бусад бүх зүйл зохих байрандаа орох
буюу эсвэл бидний амьдралаас гээгдэж алга болдог. Их Эзэнийг хайрлах
бидний хайр нь бусдыг энэрэх, цаг хугацаагаа зохицуулах, өөрсдийн
сонирхдог зүйлсийг хөөцөлдөх болон эн тэргүүнд анхаарах ёстой зүйлсийн
маань дэс дарааг тогтоон өгч, удирдан чиглүүлж, туслах болно.

“Бид Бурханыг өөрсдийн амьдрал дахь хэний ч өмнө тавих ёстой” (“The Great
Commandment—Love the Lord,” Ensign, 1988 оны 5-р сар, 4).

• Та нар өөрсдийн амьдралд Тэнгэрлэг Эцэгийг эн тэргүүнд тавихыг
хичээснээр хэзээ Түүний адислалуудыг мэдэрч байсан бэ?

Тэнгэрлэг Эцэгийг өөрсдийн амьдралд эн тэргүүнд тавьснаас ирэх
адислалуудын талаар гэрчлэлээ хуваалцахыг бодно уу.

Суралцагчдыг дэлхийн зүйлс дээр зүрх сэтгэлээ тавихдаа хэрхэн уруу татагдаж
болох тухай түр зуур дахин бодоход урь. Тэднийг хичээлийн дэвтэр юм уу
судрын тэмдэглэл дээрээ, Тэнгэрлэг Эцэгийг өөрсдийн амьдралд эн тэргүүнд
тавихыг эрэлхийлэх нэг арга замыг бичсэнээр энэ уруу таталтыг ялан дийлэх
зорилго тавихад урамшуулан дэмж.
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Карл Хэйнрик Блокийн Уулан дээрх номлол зураг. Дани улсын
Хиллерод дахь Фредериксбург шилтгээний Үндэсний түүхийн
музейн зөвшөөрлөөр ашиглав. Хуулбарлаж болохгүй.

12-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 7
Оршил
Есүс Христ шавь нартаа зөв шударга шүүхийг зааснаар
Уулан дээрх номлолоо үргэлжлүүлэв. Тэр бас хувийн

илчлэлт хүлээн авах ба Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийн дагуу
үйлдэх талаар заасан юм.

Заах зөвлөмж
Матай 7:1–5
Есүс Христ Уулан дээрх номлолынхоо үеэр хавчлага дарамт үзэх үедээ хэрхэн
хандах талаар шавь нартаа зөвлөсөн гэдгийг суралцагчдад хэл.
Хичээл эхлэхээс өмнө Бид бусдыг шүүх ёстой юу эсвэл шүүх ёсгүй юу? гэсэн
асуултыг самбар дээр бич. Хичээл эхлэхэд суралцагчдыг асуултад
хариулахад урь.

Уулан дээрх номлол зургийг үзүүл
(Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга [2009], д. 39; түүнчлэн
LDS.org-оос үзнэ үү). Есүс Уулан
дээрх номлолоо үргэлжлүүлэхдээ
шавь нартаа бусдыг шүүх талаар
заасан гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Матай 7:1-ийг
чанга уншихад урь. Ангийнхныг
дагаж уншаад, Аврагч бусдыг шүүх
талаар юу гэж заасныг олж мэдэхийг
хүс. 1-р шүлгийг бид хэзээ ч шүүх
ёсгүй гэж буруугаар ойлгох нь
олонтоо байдаг гэдгийг онцлон хэл.
Нэг суралцагчийг Maтай 7:1, зүүлт
тайлбар a-г уншихыг хүс.

• Аврагч бусдыг шүүх талаар юу
гэж заасан бэ?

• Зөв шударга шүүх гэдэг нь ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 7:2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, бидний бусдыг шүүдэг арга зам дээр үндэслэн бидэнд юу тохиолдохыг
олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Хэрэв бид бусдыг зөв шударга шүүх юм бол юу тохиолдох вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа тэдэнд Хэрэв бид бусдыг зөв шударга
шүүх юм бол Бурхан бидэнд үүний адил нигүүлсэл, шударга ёсыг
үзүүлэх болно гэсэн зарчмыг тодорхойлоход тусал.

Хэрэв боломжтой бол суралцагч бүрд Итгэлдээ үнэнч байх нь
товхимлоос дараах өгүүлбэрийг хуулбарлан тарааж өг. Нэг
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суралцагчийг үүнийг чанга уншихад урь. Ангийн нэг хагасаас дагаж уншаад,
бидний хийх ёстой, ёсгүй шүүлтийн хэв маягуудыг олж мэдэхийг хүс. Ангийн
нөгөө хагасаас бид хэрхэн зөв шударга шүүж болохыг олж мэдэхийг хүс.

“Бусдыг ямар нэг байдлаар шүүх нь буруу гэж зарим хүн үздэг. Бусдыг шударга
бусаар шүүх буюу зэмлэх нь буруу байдаг ч танд амьдралынхаа турш бодол санаа,
нөхцөл байдал, хүмүүсийн талаар шүүн үзэж байх нь хэрэгтэй байдаг. …

Шүүлт нь сонголтын чухал хэрэглээ бөгөөд ялангуяа таныг бусад хүний тухай шүүлт
хийхэд маш их анхаарал шаарддаг. Таны бүхий л шүүлт шударга жишгээр удирдагдах
ёстой. Хүн бүрийн зүрх сэтгэлийг мэддэг зөвхөн Бурхан л хувь хүмүүсийн хамгийн
эцсийн шүүлтийг хийж чадна гэдгийг сана” (Илчлэлт 20:12; 3 Нифай 27:14; C ба Г
137:9-ийг үзнэ үү). …

“… Чадах чинээгээрээ хүмүүсийг шүүхээс илүүтэйгээр хүмүүсийн нөхцөл байдлыг
шүү. Боломжтой бол, хангалттай баримт нотолгоотой болохоос нааш шүүлт бүү
гарга. Шийдвэрүүдийг тань удирдаж чадах Ариун Сүнсэнд үргэлж мэдрэмжтэй бай”
(Итгэлдээ үнэнч байх нь: Судрын заалтууд [2004], 62–63).

• Бид ямар төрлийн шүүлтүүд хийж байх ёстой вэ?

• Бид хэрхэн зөв шударга шүүж чадах вэ?

Модны жижиг нарийхан зомгол ба урт, өргөн мод үзүүл. Аврагч шавь нартаа
бусдыг шүүх талаар заахдаа жижиг нарийхан зомголыг үртэс мөн урт, өргөн
модыг дүнз гэж нэрлэсэн болохыг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Матай 7:3-ыг
чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Аврагч бусдыг шүүх талаар юу заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагчийн зүйрлэлд үртэс, дүнз хоёр юуг төлөөлж байж болох вэ?

• Та нар 3-р шүлэгт хэлсэн Их Эзэний сургамжийг өөрийн үгээр юу гэж
хэлэх вэ?

Хоёр суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхэд урь. Нэг суралцагчийг
нүднийхээ харалдаа дүнз барихыг хүс. Нөгөө суралцагчаас ийн асуу:

• Чи нүдэндээ дүнзтэй ангийнхаа хүүхдээр нүдэндээ байгаа үртсийг
авахуулмаар байна уу? Яагаад үгүй гэж?

Дүнзтэй суралцагчаас ийн асуу:

• Чи ангийнхаа хүүхдийн нүдэнд байгаа үртсийг авч чадахуйц тод сайн харж
чадахын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дүнзтэй суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын
дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь:
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“Энэхүү дүнз ба үртэсний үлгэр нь биднийг өөрсдийгөө сайн харж
чаддаггүйг илэрхийлдэг. Бид бусдын болохгүй байгаа зүйлсийг онцгой сайн
олж харж, тэдэнд зөвлөгөө өгч чаддаг мөртлөө яагаад өөрсдийнхөө
асуудлыг харж чаддаггүйг би сайн ойлгодоггүй юм” (Би биш биз дээ, Эзэн
минь Ensign эсвэл 2014 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 67–70).

Хоёр суралцагчийг суухыг урь. Нэг суралцагчаас Матай 7:4–5-ыг чанга
уншихыг хүсээд, ангийнхныг Аврагч хэний буруутайд илүү санаа зовох ёстой
гэж бидэнд хэлснийг олж мэдэхэд урь.

• Бид санаа зовниж, залруулахдаа бусдын буруу дээр төвлөрөх ёстой юу эсвэл
өөрсдийнх дээрээ төвлөрөх ёстой юу? Яагаад?

• Бид бусдыг шударга бус шүүхээс зайлсхийхэд туслах ямар зарчмыг эдгээр
шүлгээс мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв
бид өөрсдийн нүгэл, сул талуудаас салахад төвлөрөх юм бол бусдыг
шударга бусаар шүүх тохиолдол маань багасах болно гэсэн зарчмыг
олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Биднийг бусдын дутагдлыг харах үед энэ зарчим хэрхэн тусалж чадах вэ?

Та энэ зарчмыг сануулахын тулд суралцагчдад жижигхэн мод өгч болно.
Суралцагчдыг амьдралаасаа холдуулж болох нүгэл, сул талуудын талаар
тунгаан бодоход урь. Бусдыг шударга бус шүүлгүй, өөрсдийн дутагдлаас
салахад Их Эзэнээс тусламж гуйхад тэднийг урамшуулан дэмж.

Maтай 7:6–14
Аврагч хувийн илчлэлт эрэлхийлэх талаар заав
Матай 7:6-г дүгнэн, энэ шүлгийн Иосеф Смитийн Орчуулга нь Есүс Христ
Өөрийн шавь нарыг дэлхий даяар номлохоор явахад дуудсан гэдгийг ойлгоход
бидэнд тусалдаг гэдгийг тайлбарлаж өг. Тэд наманчлалыг зааж, гэхдээ хаант
улсын нууцуудыг өөрсдөдөө хадгалах ёстой байв. Өөрөөр хэлбэл, тэд ариун
сэдвийн талаар хүлээн авахад бэлэн биш хүмүүстэй үүнийг хуваалцах ёсгүй
байв. (Иосеф Смитийн Орчуулга, Матай 7:9–11-ийг үзнэ үү [the Bible
appendix].)

Иосеф Смитийн Орчуулгад өгүүлснээр, Maтай 7:7 (Иосеф Смитийн Орчуулга,
Maтай 7:12-ыг [the Bible appendix] үзнэ үү) нь “Тэдэнд хэл, Бурханаас гуй” гэдэг
үгсээр эхэлдэг гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг 7-р шүлгийг энэ үгсээр
эхлүүлэн, чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, Аврагч шавь нартаа
юуг заа гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Бурханаас мэдлэг авахыг хүссэн хүмүүст шавь нар нь юу гэж хэлэх ёстой
байсан бэ?

• Бид 7-р шүлгээс Бурханаас ирэх ариун мэдлэгийг хэрхэн ойлгох талаар
ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Бид
үнэнийг мэдэхээр гуйж, хайж, тогших үед Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд
хувийн илчлэлтийг хариулт болгон өгч мөн адислах болно гэсэн
зарчмыг тодорхойлоход тэдэнд тусал.)
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• Гуйх, хайх мөн тогших гэдэг үгс нь бид хувийн илчлэлт хүлээн авахын тулд
юу хийх ёстойг харуулж байна вэ?

Цөөн суралцагчийг гуйж, хайж, тогшсоноор хувийн илчлэлт авсан үеийнхээ
талаар хуваалцахад урь.

Матай 7:9–11-ийг дүгнэн, хүүгээ талх эсвэл загас гуйхад хайртай эцэг нь чулуу
юм уу могой өгдөггүй шиг Тэнгэрлэг Эцэг хувийн илчлэлт гуйж байгаа
хүүхдүүддээ энэ бэлгийг өгөхгүй байдаггүй хэмээн Аврагч заасан гэдгийг
тайлбарлан хэлж өг.

Хувийн илчлэлт авч, сайн мэдээг ойлгохын тулд асуух, хайх, тогших зэргээр
итгэлээ хэрэгжүүлэхэд нь суралцагчдыг урамшуулан дэмж. Тэднийг ийнхүү
итгэлтэй мөн тэвчээртэй үйлдэх үед Тэнгэрлэг Эцэг хариулах болно
хэмээн гэрчил.

Нэг суралцагчийг Матай 7:12–14-ийг чанга уншихад урь. Суралцагчдыг дагаж
уншаад, Аврагч шавь нартаа өөр ямар нэмэлт үнэнүүдийг заа гэж хэлснийг
олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Матай 7:15–27
Эцэгийн хүслийг үйлддэг хүмүүст Аврагч аврал амласан
Дэлхийд нийтлэг хүлээн зөвшөөрдөг боловч Тэнгэрлэг Эцэгийн
төлөвлөгөөний эсрэг байдаг зарим санааг самбар дээр жагсаан бичихэд
суралцагчдыг урь.

• Ямар нэгэн хүн эсвэл бүлэг Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөний эсрэг
саналыг сурталчилж байгааг ялган таньж чаддаг байх нь яагаад чухал вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 7:15-ыг чанга уншихад урь. Тэгээд асуу:

• Их Эзэн шавь нартаа юуны талаар сэрэмжлүүлсэн бэ? Тэр эдгээр хуурамч
бошиглогч дүрээ хэрхэн хувиргасан байж болно гэж хэлсэн бэ?

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч М.Рассэлл Баллард манай үеийн
хуурамч бошиглогчид ба хуурамч багш нарын дотор “Сүмийн сургаалыг
тунхаглагч хэмээн өөрсдийгөө томилох эрэгтэй, эмэгтэйчүүд” мөн
“Бурханы үнэн бошиглогчдыг эсэргүүцсэн үг хэлж, хэвлэлд нийтлүүлэн,
төөрөгдүүлж урхидсан хүмүүсийнхээ мөнхийн сайн сайхан байдлыг үл
хайхран, тэднийг өөрсдийн итгэл бишрэл, нөлөөнд оруулахыг идэвхтэй

эрэлхийлдэг хүмүүс” багтдаг хэмээн сэрэмжлүүлсэн болохыг тайлбарла (“Beware of False
Prophets and False Teachers,” Ensign, 1999 оны 11-р сар, 63).

Нэг суралцагчийг Матай 7:16–20-ийг чанга уншихад урь. Суралцагчдыг дагаж
уншаад, хэн нэгэн хүн хуурамч бошиглогч юм уу хуурамч багш болохыг бид
ялган таньж чадах нэг арга замыг олж мэдэхийг хүс.

• Бид хэн нэгэн хүнийг хуурамч бошиглогч юм уу хуурамч багш болохыг
ялган таньж чадах нэг арга зам юу вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа
дараах үнэнийг самбар дээр бич: Бид хуурамч бошиглогчдыг тэдний
үр жимсээр нь ялган таньж чадна.)

12-Р ХИЧЭЭЛ
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Сургаал, зарчмуудын утга санааг ойлгох
Суралцагчид судраас сургаал, зарчмуудыг олж тогтоох хооронд та эдгээр үнэний утга учрыг
илүү сайн ойлгож, задлан шинжилж үзэхэд нь туслах ярилцлагаар дамжуулан тэднийг
удирдаж чадна. Суралцагчид сайн мэдээний сургаал, зарчмуудыг ойлгох гэдэг нь
суралцагчид олж тогтоосон үнэнийг болон Их Эзэний төлөвлөгөөн дэх бусад сургаал,
зарчимтай энэ нь ямар хамааралтайг мөн тэд амьдралдаа ямар нөхцөлд үүнийг
хэрэгжүүлж болохыг ойлгохыг хэлнэ.

Суралцагчдад хоёр төрлийн жимс үзүүл. Суралцагчдаас ямар ургамал эдгээр
жимсийг ургуулдгийг асуу. Бид жимсийг нь хараад, ямар ургамлаас ургадгийг
нь тодорхойлдогтой адил, хуурамч бошиглогч, багш нарыг тэдний заавар,
үйлдэл, санаануудаар тодорхойлж чадна гэдгийг тайлбарла.

• Энэ үнэнээс харахад бид болгоомжлох хэрэгтэй хүмүүс ба бүлгүүдийг
хэрхэн таньж мэдэх вэ?

• Самбар дээрх санаанууд нь энэ үнэнтэй ямар холбоотой вэ?

Матай 7:21–23-ыг дүгнэн, Есүс Христэд итгэдэг гэж зарладаг хүн болгон
Түүний хаант улсад орж чадахгүй, харин Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг үйлдэж,
Түүнийг мэддэг хүмүүс тэнгэр дэх хаант улсад орох болно гэдгийг
тайлбарлаж өг.

Нэг чулуу ба савтай элс үзүүл. Суралцагчдаас гэр орноо чулуун дээр барихыг
хүсэх үү эсвэл элсэн дээр барихыг хүсэх үү гэдгийг асуу. Суралцагчдыг
шалтгаанаа тайлбарлахад урь.

Нэг суралцагчаас Матай 7:24–27-г чанга уншихыг хүс.

• 24-р шүлэгт цэдэглэснээр, ямар ямар үйлдэл хүнийг чулуун дээр барьсан
мэргэн хүнтэй адил болгодог гэж Аврагч хэлсэн бэ?

• 26-р шүлэгт цэдэглэснээр, ямар ямар үйлдэл хүнийг элсэн дээр барьсан
мунхаг хүнтэй адил болгодог гэж Аврагч хэлсэн бэ?

• Эдгээр зүйрлэл дэх бороо, үер, салхи нь юуг төлөөлдөг гэж та нар бодож
байна вэ (27-р шүлэг; түүнчлэн Хиламан 5:12-ыг үзнэ үү)?

• Бид эдгээр зүйрлэлээс Их Эзэний сургамжийн дагуу үйлдэх талаар ямар
зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч дараах
зарчмуудыг олж тогтоосон эсэхийг бататга: Хэрэв бид Их Эзэний
сургаалуудыг сонсож мөн үйлдэх аваас Тэр биднийг бэрхшээлээ
тэвчин гарахад хүчирхэгжүүлэх болно. Хэрвээ бид Их Эзэний
сургаалуудыг сонсчхоод дагахгүй байвал бэрхшээл тулгарахад
бидэнд хэрэгтэй тусламж дэмжлэг бас байхгүй байх болно.

Их Эзэн Уулан дээрх номлолдоо юу гэж заасныг бодоход суралцагчдыг урь
(Maтай 5–7-г үзнэ үү). Аврагчийн заасан зарчмуудын дагуу үйлдэхээр шийдэж,
мэргэн хүнтэй адил байхад тэднийг урь. Та суралцагчдад энэ хичээлээс эсвэл
өмнөх гурван хичээлээс сурсан зарчмуудын нэгийг эсвэл нэгээс илүүг тэд
хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар бичих цагийг гаргаж өгч болох юм.

12-Р ХИЧЭЭЛ
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13-Р ХИЧЭЭЛ

Maтай 8–10
Оршил
Есүс Христ Галилаар аялахдаа олон гайхамшиг үйлдсэн
юм. Түүнчлэн Тэрээр Арванхоёр төлөөлөгчийг дуудан,

тэднийг зааварлан, хүчирхэгжүүлж мөн хүмүүст
тохинуулахаар гадагш илгээжээ.

Заах зөвлөмж
Матай 8:1–9:34
Есүс Христ олон гайхамшиг үйлдэв
Хичээлийн эхэнд суралцагчдаас дараах асуултад хариулахыг хүс.

• Хэрвээ та нар Аврагчийг танай хотод өнөөдөр айлчилж ирэхийг мэдсэн
бол Түүн дээр хэнийг эдгээлгэхээр авчрах вэ? Яагаад?

Судрын дараах эшлэлүүдийг самбар дээр хуулж бич: Maтай 8:1–4; Maтай
8:5–13; Maтай 8:14–15; Maтай 8:23–27; Maтай 8:28–32; Maтай 9:1–8; Maтай
9:18–19, 23–26; Maтай 9:20–22; Maтай 9:27–31; болон Maтай 9:32–33.
Суралцагч бүрд судрын нэг эшлэл хуваарилж өг. (Хэрэв танай анги цөөн
суралцагчтай бол зарим суралцагч нэгээс илүү судрын шүлгийг унших
хэрэгтэй байж болно.)

Суралцагчдыг өөрсдөд нь хуваарилагдсан шүлгүүдийг уншиж, Есүсийн үйлдсэн
гайхамшгийг олж мэдэхэд урь. Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа тэднээс
олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. (Тэмдэглэл: Суралцагчид эдгээр
гайхамшгийн талаар Maрк 1–5-аас илүү дэлгэрэнгүй суралцах болно.)

Сайн мэдээнүүдээс дарааллын дагуу суралцах нь
Матай, Марк, Лук, Иохан нар тус бүрдээ Аврагчийн амьдралын талаар өөр өөрсдийн
цэдэгт онцгой үйл явдлуудыг болон тодорхой зүйлсийг цэдэглэжээ. Гэхдээ Матай, Марк,
Лукийн сайн мэдээнүүд адил төстэй олон зүйлийг агуулдаг. Тодорхой үйл явдлуудын
талаар хаана илүү их тодорхой заахыг мэдэхэд тань туслахын тулд гарын авлагын олон
хэсэгт багш нарт зориулан тэмдэглэл өгөгдсөн байгаа. Жишээлбэл, Maтай 8 ба 9-д
цэдэглэгдсэн гайхамшгууд нь Maрк 1–5-ыг заах хичээлүүд дээр илүү тодорхой
яригдах болно.

Нэг суралцагчийг Матай 8:16–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Есүс Христ эдгээр гайхамшгийг үйлдэхдээ гүйцэлдүүлсэн бошиглолыг
олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Бид эдгээр гайхамшгийн тухай түүхүүдээс Есүс Христийн талаар ямар
үнэнийг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Есүс
бидний сул дорой, зовлон зүдгүүрт байдлыг эдгээж чадна гэсэн
үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Та сул дорой байдал гэдэг нь өвчин,
уйтгар гуниг, зориггүй аймхай байдал гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй
байж болно.)
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• Хэрэв Аврагч өнөөдөр бидний дунд алхахгүй байгаа бол биднийг хэрхэн
эдгээж эсвэл бидний сул дорой талыг хүчирхэгжүүлж чадах вэ?
(Цагаатгалаараа дамжуулан хийж чадна. Aлмa 7:11–13-ыг үзнэ үү.)

Матай 9:35–10:8
Есүс Арванхоёр төлөөлөгчийг дуудсан нь
Сүмийн одоогийн Тэргүүн Зөвлөлийн болон Сүмийн төлөөлөгчдийн зургийг
үзүүл. (Ийм зургууд LDS.org [Meet Today’s Prophets and Apostles] болон Ensign
эсвэл Лиахона дээрх ерөнхий чуулганы дугаараас олдоно.)

• Энэ хүмүүс өнөөгийн дэлхий дээрх бүх хүнээс юугаараа онцгой вэ?

Суралцагчдыг Maтай 9–10-аас суралцахдаа төлөөлөгчдийн үүргийг болон
бидний амьдралд авчирч чадах тэдний адислалын талаарх үнэнийг олж
мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Матай 9:35-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Есүс бусдыг эдгээхээс гадна өөр юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс тохинууллынхаа туршид бусдыг эдгээхээс гадна өөр юу хийсэн бэ?

Есүс Иуда даяар сайн мэдээг номлож, гайхамшгуудыг үйлдэхэд Түүнийг дагаж
байсан болон хайсан хүмүүсийн тоо нэмэгдсэн гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Матай 9:36–38-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Аврагч Өөрийг нь дагаж байсан бүх хүнд тохинуулахад Өөрт нь хэн
туслах хэрэгтэй гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• 37–38-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Өөрийг нь дагаж байсан хүмүүсийг
халамжлахад Өөрт нь туслах хэрэгтэй гэж хэнийг хэлсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 10:1–4-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Есүс хүмүүсийн хэрэгцээг хангахад туслахын тулд юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Есүс Өөрийг нь дагаж байсан олон хүнд туслах юуг хийсэн бэ?

• Бид эдгээр шүлгээс Есүс Христийн дэлхий дээрх хүмүүст тохинуулдаг нэг
арга замын талаар ямар сургаалыг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Есүс Христ төлөөлөгчдийг дуудаж, Өөрийн эрх
мэдлийг тэдэнд өгдөг гэсэн сургаалыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Та
энэ сургаалыг Maтай 10:1–4-ийн дэргэд бичихийг суралцагчдад санал
болгож болно.)

Нэг суралцагчийг Матай 10:5–8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Есүс Өөрийн төлөөлөгчдөд юуг хий гэж зарлигласныг олж
мэдэхийг хүс.

• Есүс Өөрийн төлөөлөгчдөд юуг хий гэж зарлигласан бэ?

Төлөөлөгч гэдэг үг нь “илгээгдсэн нэгэн” гэсэн утгатай грек үгнээс гаралтайг
тайлбарла. Эхлээд төлөөлөгчид зөвхөн Израилийн угсааныхны дунд илгээгддэг
байв. Хожим нь, амилсан Аврагч сайн мэдээ Харийнхны дунд буюу Израилийн
угсааных бус тэдний дунд номлогдох ёстой хэмээн зарлигласан юм.

13-Р ХИЧЭЭЛ
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• Есүсийн хийсэн ажлууд ба төлөөлөгчдөдөө хий хэмээн зарлигласан
ажлуудын хооронд ямар адил төстэй зүйл байгааг та нар ажигласан бэ?

• Бид эдгээр шүлгээс Есүс Христ төлөөлөгчдөөр юу хийлгэхээр дуудсан тухай
ямар үнэнийг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид Их Эзэн Өөрийнх нь
сайн мэдээг номлож мөн Өөрийнх нь ажлыг хийх төлөөлөгчдийг
дууддаг гэсэнтэй төстэй үнэнийг тодорхойлох ёстой. Энэ үнэнийг самбар
дээр бичих талаар бодож үзээрэй.)

Өнөө үеийн төлөөлөгчдийн зурагт дахин анхаарлаа хандуул. Есүс Христ энд
байсан бол бусдад хэрхэн номлож, үйлчлэх байсан мөн үүнтэй адил өнөөгийн
төлөөлөгчид хэрхэн номлож, үйлчилдэг жишээнүүдийг өгөхийг
суралцагчдаас хүс.

Суралцагчдад сургаал, зарчмуудын үнэн ба ач холбогдлыг
мэдрэхэд туслах
Суралцагчид судруудад буй сайн мэдээний сургаал, зарчмуудыг тодорхойлж, ойлгосныхоо
дараа тэдгээрийн үнэн ба ач холбогдлыг Сүнсээр дамжуулан мэдрэх хүртлээ мөн уг
зарчмуудыг өөрсдийн амьдралд хэрэгжүүлэх хойшлуулшгүй байдлыг тодорхой хэмжээгээр
мэдрэх хүртлээ тэдгээрийг хэрэгжүүлэхгүй байж магадгүй. Суралцагчдад үүнийг хийхэд
туслах хамгийн үр дүнтэй арга замын нэг нь тэдгээр үнэнтэй холбоотой хувийн туршлагаа
бодож мөн хуваалцахад урамшуулан дэмжих явдал юм.

Суралцагчдад дээр тодорхойлсон үнэний ач холбогдлыг мэдрэхэд туслахын
тулд орчин үеийн бошиглогчийн өсвөр үеийнхэнд хандан хэлсэн үгийг унш
эсвэл хэсгээс нь үзүүл. Хэлсэн үгийг уншсаны дараа эсвэл видео бичлэгийг
үзүүлсний дараа асуу.

• Төлөөлөгчид нь Есүс Христээр Өөрийнх нь ажлыг хийхээр дуудагдсан
гэдгийг ойлгох нь тэдний бидэнд зааж байгаа болон хий хэмээн зөвлөж
байгаа зүйлсэд хэрхэн хандахад бидэнд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

• Өнөө үеийн төлөөлөгчдийн тохинуулал, захиасууд та нарын амьдралд ямар
замаар нөлөөлсөн бэ?

Суралцагчдыг Их Эзэний сонгогдсон төлөөлөгчдийн үгсийг сонсож,
тэдгээрээс суралцаж, хэрэгжүүлэх боломжуудыг итгэлтэй эрэлхийлэхэд урь.

Maтай 10:9–42
Есүс Арванхоёр төлөөлөгчөө номлож, тохинуулахаар явахаас нь өмнө
зааварчилгаа өгөв
Maтай 10:9–16-г дүгнэн, Их Эзэн төлөөлөгчдөдөө сайн мэдээг номлохоор аялах
үед нь Тэнгэрлэг Эцэг тэдний хэрэгцээг хангах болно гэдэгт найд хэмээн
зааварчилсныг тайлбарлан ярьж өг. Аврагч түүнчлэн өөрсдийг нь гэртээ
оруулж, хонуулсан хүмүүсийг адислахыг заав.

Суралцагчдыг өөр итгэл бишрэлтэй хэн нэгэн хүн өөрсдөөс нь сайн мэдээний
талаар хэцүү зүйлс асуусан эсвэл Сүмийн талаар санал зөрөлдөөнтэй байдаг
ямар нэг зүйлийг асуусан тэр үеийн талаар бодохыг хүс.
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• Та нар тэр нөхцөлд юу гэж хэлэх ёстойгоо мэдэж байсан гэдэгтээ өөртөө
хэр итгэлтэй байсан бэ? Яагаад?

Суралцагчдыг Матай 10-ын үлдсэн хэсэгт Есүсийн төлөөлөгчдөдөө заасан
зүйлсээс сайн мэдээг тайлбарлах эсвэл гэрчлэлээ хуваалцах хэрэгтэй үед маань
бидэнд туслах нэг зарчмыг олж мэдэхэд урь.

Цөөн суралцагчийг Матай 10:16–20-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, төлөөлөгчид аялж, номлох явцад тэдэнд ямар
төрлийн бэрхшээлүүд тулгарна гэж Есүс хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Төлөөлөгчид сайн мэдээг номлохоор аялах үед тэдэнд ямар ямар бэрхшээл
тулгарах болно гэж Есүс хэлсэн бэ?

• 19–20-р шүлэгт цэдэглэснээр, төлөөлөгчид эдгээр бэрхшээлт нөхцөлд юу
гэж хэлэхээ хэрхэн мэдэх ёстой байсан бэ? Та “бүү санаа зов” гэдэг нь
“хэтэрхий их санаа зовохгүй байх” гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарлах
хэрэгтэй байж болно (19-р шүлэг, зүүлт тайлбар а-г үзнэ үү).

• Бид Их Эзэний үйлчлэлд байхдаа бусадтай ярилцах талаар эдгээр шүлгээс
ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Бид Их Эзэнд үйлчилж байгаа үед Тэрээр хэрэгтэй үед юу гэж
хэлэхийг маань сүнслэгээр удирдах болно гэсэн зарчмыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Их Эзэн та нарыг өөр хүнд юу гэж хэлэхээ мэдэхэд сүнсээр удирдсан гэж
хэзээ та нарт санагдаж байсан бэ? (Та суралцагчдаас энэ асуултад
хариулахыг хүсэхээсээ өмнө эргэцүүлэн бодох хугацааг тэдэнд өгч болно.)

Матай 10:21–42-ыг дүгнэн, Есүс Христ Өөрийн төлөөлөгчдөд тэдэнд
тулгарах бэрхшээлийн талаар заавар, сэрэмжлүүлэг, тайвшралыг

үргэлжлүүлэн өгсөн гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Суралцагчдад Матай
10:37–39 дэх Аврагчийн үгсээс суралцахад нь туслахын тулд тэднийг хос хосоор
эсвэл жижиг бүлгүүдэд хуваарилан мөн бүлэг бүрд дагалдах тараах материалын
хуулбарыг өг. Суралцагчдыг тараах материал дээрх зааврыг даган, оноогдсон
шүлгүүдээсээ хамтдаа суралцаж мөн асуултуудын хариултыг ярилцахад урь.

Матай 10:37–39
Хос хосоор юм уу жижиг бүлгээрээ оногдсон шүлгүүдээ хамтдаа yншиж, асуултуудын
хариултыг ярилц.

Maтай 10:37–38-ыг уншин, бид Түүний шавь нарын хувьд хийхэд бэлэн байх ёстой
золиослолууд юу болох талаар Аврагчийн хэлснийг олж мэд. Эдгээр шүлгэн дэх “миний хувьд
зохистой” гэдэг нь Их Эзэний зөв зохистой төлөөлөгчид байж мөн Түүний адислалуудыг авахад
тэнцэхүйц байх гэдэг утгатай юм.

• Есүс Христийн шавь нарын хувьд Түүнийг бусдаас илүүгээр, бүр өөрийн гэр бүлийн
гишүүдээс илүү хайрлах нь яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ?
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38-р шүлэгт дурдагдсан загалмай нь Есүс
Христийн үүрсэн мөн Эцэгийнхээ хүслийг
гүйцэлдүүлэхээр хадагдсан тэр бодит
загалмайг далдуур хэлж байгаа юм.
Үүнчлэн, Есүс Христ Өөрийн дагалдагчдыг
үүний адил “[тэднийг] загалмайгаа үүрч,
[Түүнийг] дагахад” дууджээ (Maтай 16:24).

Иосеф Смитийн Орчуулга, Maтай 16:26-г
(Maтай 16:24, зүүлт тайлбар д) уншаад
мөн загалмайгаа үүрч, Есүс Христийг
дагана гэдэг нь бидний хувьд ямар
утгатайг олж мэд.

Maтай 10:39-ийг уншаад, золиослолын
талаар Есүс Христийн заасан зарчмуудыг
олж мэд. Иосеф Смитийн Орчуулга нь энэ
шүлгийн эхлэлийг “Өөрийн амьдралыг
аврахыг эрэлхийлдэг тэр нь …” (39-р
шүлэг, зүүлт тайлбар a-г үзнэ үү) гэж
эхлүүлснээр тодорхой болгодог. Энэ
сэдэвт “өөрийн амьдралыг аврах” гэдэг нь
Бурханд болон Түүний хүүхдүүдэд үйлчлэхийг эрэлхийлэхийн оронд хувиа бодон амьдрах гэсэн
утгатай.

• Өөрсдийн таалалд болон хувиа бодсон хүсэлдээ анхаарал төвлөрүүлдэг хүмүүс амьдралаа
ямар ямар замаар яваандаа “алдана“ гэж та нар бодож байна вэ?

Өөрсдийн уншсан дээр үндэслэн, дараах зарчмыг гүйцээ.

Хэрэв бид өөрсдийн амьдралыг аврахаар эрэлхийлбэл ____________________.

Аврагчийн төлөө амьдралаа алддаг хүмүүст Түүний өгсөн амлалтыг 39-р шүлэг дээрээс
тэмдэглэх талаар бодно уу. Түүний төлөө амьдралаа алдах гэдэг нь Түүний төлөө үхэхэд бэлэн
байхаас илүү өргөн утгатай юм. Энэ нь Түүнд болон эргэн тойронд маань байгаа хүмүүст
үйлчлэхээр өдөр бүр өөрсдийгөө зориулахад бэлэн байна гэсэн үг юм.

• Бид өөрсдийгөө Түүний төлөө алдах үедээ өөрсдийн амьдралыг олох болно гэдэг нь ямар
утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

Өөрсдийн уншсан дээр үндэслэн, дараах зарчмыг гүйцээ.

Бид Есүс Христийн төлөө өөрсдийн амьдралыг алдвал ____________________.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны дараах мэдэгдлийг уншаад, дагалдах асуултуудын хариултыг
ярилц.

“Бид бусдад үйлчлэхэд өөрсдийгөө зориулахгүй бол бидний
амьдралын зорилго өчүүхэн юм гэдгийг Аврагч бидэнд захиж хэлсэн
гэдэгт би итгэдэг. Зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдардаг хүмүүс эцэстээ
хатаж хорчийдог, зүйрлэвээс амиа алддаг бол бусдад үйлчлэхэд
өөрсдийгөө зориулдаг хүмүүс өсөж дэвжин, амиа авардаг билээ”
(“Өнөөдөр би хэн нэгний төлөө юу хийв?” Ensign эсвэл 2009 оны 10-р

сарын Ерөнхий чуулган, 96).
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• Та нар Есүс Христийн төлөө амьдралаа умартахаар сонгосон хэнийг мэддэг вэ? Энэ
шийдвэр нь тэр хүнд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

Суралцагчдыг тараах материалыг бөглөсний дараа та тэдний цөөн хэдээс
ангийнхандаа сурсан зүйлээ дүгнэн ярьж өгөхийг хүсэж болох юм.

Та Есүс Христийн төлөө өөрсдийн амьдралыг умартах тухай суралцагчдын
тодорхойлсон зарчмын талаар гэрчлэлээ хуваалцахыг хүсэж болох юм. Есүс
Христийн болон бусдын төлөө амьдралаа умартан үйлчлэхийн тулд өнөөдөр
юм уу ойрын үед хийж чадах зарим зүйлээ хичээлийн дэвтэртээ эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичихэд суралцагчдыг урь. Тэдэнд зорилго тавьж мөн тэрхүү
зорилгоо биелүүлэхээр үйлдэхэд урь.
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14-Р ХИЧЭЭЛ

Maтай 11–12
Оршил
Есүс Христ Иохан Баптистыг Өөрийнх нь өмнөх замыг
бэлтгэхээр илгээгдсэн гэдгийг гэрчлээд, Өөрт нь ирдэг
бүгдэд амралтыг өгнө хэмээн амлав. Тэрээр Есүсийн хүч
чадлыг чөтгөрөөс ирсэн гэж буруутгасан фарисайчуудын

буруушаалтад хариулав. Тэрээр зөв бусаар буруутгахыг
болон тэмдэг эрэлхийлэхгүй байхыг сэрэмжлүүлж,
хоосон байшингийн сургаалт зүйрлэлийг заав.

Заах зөвлөмж
Матай 11
Есүс Христ Иохан Баптистыг Өөрийнх нь өмнөх замыг бэлтгэхээр илгээгдсэн
хэмээн гэрчилсэн
Суралцагчдад цагдаа, эмч хоёрын болон Есүс Христийн зургийг үзүүл.

• Энэ хүмүүс харагдаж байгаа шигээ хүмүүс жинхэнээсээ мөн болохыг мэдэх
нь яагаад чухал вэ? Тэд харагдаж байгаа шигээ хүмүүс жинхэнээсээ мөн
болохыг та нар хэрхэн мэдэж чадах вэ?

Есүс Христийн мөнх бус амьдрал дахь тохинууллын үед олон хүн Түүнийг
харагдаж байгаа шигээ хүн жинхэнээсээ мөн эсэхийг мэдэхээр эрэлхийлж
байсан гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг Матай 11-ээс суралцаж байхдаа Есүс
Христ хэн болох талаар гэрчлэлээ хөгжүүлэхэд нь тэдэнд тусалж чадах
үнэнүүдийг олж мэдэхийг хүс.

Херод хаан Иохан Баптистыг баривчилж, шоронд хорьсон болохыг тайлбарла.
Нэг суралцагчийг Матай 11:2–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Иохан Есүсээс асуулгахаар шавь нараа илгээсэн тэрхүү асуултыг олж
мэдэхийг хүс.

• Иохан шавь нараа Есүсээс юу асууж ир гэж илгээсэн бэ?

3-р шүлгэн дэх энэхүү асуулт нь Иоханы шавь нар Есүсээс, Түүнийг Мессиа
мөн эсэхийг мэдэхээр тавьсан асуулт болохыг онцлон хэл. Иохан Баптист
Есүсийг Мессиа болохыг аль хэдийн мэдэж байсныг суралцагчдад сануул
(Maтай 3:11, 13–14; Иохан 1:29–34-ийг үзнэ үү).

• Иохан Баптист Есүсийн хэн гэдгийг аль хэдийн мэдэж байсан мөртлөө
яагаад өөрийн шавь нарыг Есүсийг Мессиа мөн эсэхийг мэдүүлэхээр
илгээсэн гэж та нар бодож байна вэ? (Тэр өөрийн шавь нарыг Есүс
Христийн талаар өөрсдийн гэрчийг хүлээн авахыг хүссэн.)

Нэг суралцагчийг Матай 11:4–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Аврагч тэдний асуултад хэрхэн хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Өөрийгөө Мессиа мөн байсан гэдгийг зүгээр л батлан хэлэхийн оронд
Иохан Баптистын шавь нарыг юу хийхэд урьсан бэ?

Есүс Иоханы шавь нарт Өөрийгөө Мессиа мөн гэж шууд хэлж болох байсан
гэдгийг та тайлбарлахыг хүсэж болох юм. Харин Тэрээр тэднийг Өөрийнх нь
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ажлыг “сонсож мөн үзэхийг” (4-р шүлэг) эсвэл тунгаан бодохыг, тэгээд дараа
нь Иохан Баптист руу буцаж очин, Есүсийн юу хийхийг үзэж, сонссон талаараа
гэрчлэхийг урьсан.

• Есүс Иоханы шавь нарт Өөрийнхөө хэн болохыг шууд хэлэхийн оронд ийн
хариулсан нь тэдэнд Аврагчийн талаар илүү хүчирхэг гэрчийг хүлээн
авахад хэрхэн тусалсан байж болох вэ?

• Бид Аврагчийн тухай гэрчлэлээ хэрхэн хүчирхэгжүүлж болох талаар ямар
зарчмыг энэ түүхээс мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Бид Есүс Христийн талаар суралцахаар эрэлхийлж, Түүнийг
гэрчлэх үед Түүний талаарх бидний өөрсдийн гэрчлэл хүчирхэгжих
болно гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Суралцагчдыг Есүс Христ бол Бурханы Хүү гэдгийг өөрсдөө хэрхэн мэддэг
болсон тухайгаа бичихэд урь. Та цөөн суралцагчийг бичсэн зүйлээ хуваалцахад
урьж болно.

Матай 11:7–27-г дүгнэн, уг хоёр шавийг явсны дараа Есүс цугларсан хүмүүст
Иохан Баптист бол Мессиагийн замыг бэлтгэхээр сонгогдсон бошиглогч юм
хэмээн хэлснийг тайлбарлан ярьж өг. Иохан Баптистыг эсэргүүцсэн, бас Их
Эзэний бурханлаг байдлын тодорхой нотолгоог харсан мөртлөө Өөрийг нь
эсэргүүцсэн хүмүүсийг Тэр буруушаав. (Тэмдэглэл: Эдгээр шүлэгт Иохан
Баптистын талаар Есүсийн заасан зүйлс Лук 7:18–35-ын талаарх хичээлд илүү
тодорхой заагдах болно).

Есүс тэгээд Өөрийг нь Мессиа хэмээн хүлээн авдаг хүмүүст нэгэн амлалтыг
өгөв. Та 1-р хичээлд танилцуулсан Матай 11:28–30-ийг давтан үзэхэд
суралцагчдад туслахын тулд, нэг суралцагчийг эдгээр шүлгийг чанга уншихад
урь. Ангийнхныг мөн дагаж уншаад, Их Эзэн биднийг юу хийхэд урьдгийг олж
мэдэхийг хүс.

Матай 11:28–30 нь төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших судруудын
хэсгийг судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо

нэмэгдүүлж, тэдгээрийг бусдад заах бэлтгэлтэй байхад тусална. Та суралцагчдад төгс
эзэмших судруудыг өөр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэх нь тэдгээрийг хялбархан олох
боломжтой болгодог гэж зөвлөж болно. Суралцагчдад энэ судрын хэсгийг бүрэн судалж,
хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд хичээлийн төгсгөл дэх заах санааг хар.

Төгс эзэмших судрын тайлбарыг болон суралцагчдад эдгээр сонгогдсон шүлгийг төгс
эзэмшихэд нь туслах нэмэлт үйл ажиллагаануудын жагсаалтыг энэ гарын авлагын
хавсралтаас үзнэ үү.

• Их Эзэн биднийг юу хийхэд урьдаг вэ? Тэр хариуд нь бидэнд юу амладаг вэ?
(Суралцагчдыг хариултаа хуваалцсаны дараа Хэрэв бид Есүс Христэд
ирэх аваас Тэрээр бидний ачааг хөнгөлж мөн бидэнд амралтыг өгөх
болно гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

• Энэ төгс эзэмших судрын шүлэг дэх үнэнүүдийг ойлгох нь та нарт энэ жил
хэрхэн тусалж чадах вэ?
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Maтай 12:1–42
Есүс Христ фарисайчуудын зүй бусаар буруутгаж, тэмдэг эрэлхийлдгийг
нь зэмлэв
(Тэмдэглэл: Матай 12:1–21 дэх үйл явдлууд нь Марк 2–3-ын талаарх хичээлд
илүү дэлгэрэнгүй заагдах болно.)

Матай 12:1–30-ийг дүгнэн, Есүсийг Хүндэтгэлийн өдөр нэг хүнийг эдгээсний
дараа фарисайчуудын зарим нь Түүнийг устгахаар эрэлхийлж эхэлсэн болохыг
тайлбарлан ярьж өг. Түүнийг чөтгөр шүгэлсэн нэг хүнийг эдгээхэд тэд Түүнийг
эдгээр ажлыг чөтгөрийн хүчээр үйлдсэн гэж хүмүүсийн өмнө буруутгаж,
Түүний нэр төрийг гутаахыг оролдсон. Есүс тэдний бодлыг мэдэж байсан ба
харин ч эсрэгээр нь чөтгөрүүдийг зайлуулснаар Өөрийгөө Мессиа болохыг
мөн Бурханы хаант улсыг байгуулж байснаа бататган хэлжээ. Суралцагчдыг
Maтай 12:30-ийг дотроо уншиж, Есүс Өөртэй нь нэгддэггүй хүмүүсийн талаар
юу гэж заасныг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

• 30-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэрвээ бид Бурханы хаант улсын нэг хэсэг
байхыг хүсвэл, юу хийх ёстой вэ? (Суралцагчдыг хариултаа хуваалцах үед
Хэрвээ бид Бурханы хаант улсын нэг хэсэг байхыг хүсвэл Есүс
Христэд бүрэн дүүрэн найдах ёстой гэсэн үнэнийг онцолж байгаа
эсэхийг анхаар).

• Бидний Есүс Христийг бүрэн дүүрэн дагадгаа үзүүлж болох зарим арга зам
юу вэ?

Матай 12:31–42-ыг дүгнэн, Есүс Өөрийнх нь сайн үйлс Түүнийг чөтгөрөөс
биш, харин Бурханаас юм гэдгийн нотолгоо хэмээн баталсан гэдгийг
тайлбарлан ярьж өг. Тэр мөн Бурхан фарисайчуудад буруутгах үгсийнх нь
төлөө хариуцлага хүлээлгэх болно хэмээн сэрэмжлүүлсэн. Тэгэхэд,
фарисайчууд болон хуулийн багш нарын зарим нь тэмдэг үзүүлэхийг хүсэж,
Христ тэднийг тэмдэг эрэлхийлж байгаад нь мөн Түүнийг Израилийн аль нэг
бошиглогч болохыг эсвэл хэрхэн илүү агуу болохыг харж чадаагүйд нь зэмлэв.

Матай 12:43–50
Есүс хоосон байшингийн талаарх сургаалт зүйрлэлийг мөн Түүний Эцэгийн
тааллаар үйлддэг хүмүүс нь Түүний гэр бүлийнхэнд тоологддог гэдгийг заав
Суралцагчдаас найзуудынх нь хэн нэг нь орхихыг хүсэж байгаа нүглээ ахиж
үйлдэхээс хэрхэн зайлсхийх талаар зөвлөгөө авахыг хүсэж байна гэж
төсөөлөхийг хүс.

• Та нар найздаа уруу таталтыг эсэргүүцэхэд нь туслах ямар зөвлөгөөг
өгөх вэ?

Матай 12:43–45 нь хүнээс зайлуулагдсан цэвэр бус сүнсний талаарх сургаалт
зүйрлэлийг агуулдаг гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг уруу таталтыг даван
гарахад найзад нь тусалж чадах зарчмыг энэ сургаалт зүйрлэлээс олж мэдэхэд
урь. Нэг суралцагчийг Матай 12:43–44-ийг чанга уншихад урьж мөн
ангийнхныг уг цэвэр бус сүнс хүнээс зайлуулагдсаны дараа юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.
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• Цэвэр бус сүнс хаанаас ч амралтыг олоогүй тул юу хийсэн бэ?

• Уг цэвэр бус сүнс буцаж ирэхэд “гэр орны” эсвэл уг хүний байдал ямархуу
байсныг ямар үгсээр дүрсэлж болох вэ?

Өөр нэг суралцагчийг Матай 12:45-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас уг
цэвэр бус сүнс “гэрийг” эсвэл уг хүнийг хоосон байгааг олоод юу хийснийг
олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Сургаалт зүйрлэл дэх хүн чөтгөрийг зайлуулсныхаа дараа хилэнцэт сүнсэнд
буцаж ирэх боломж олгон, юуг хийгээгүй вэ? (Тэр хилэнцээ зөв шударга
бодол, мэдрэмж, үгс болон үйлсээр орлуулаагүй.)

• Энэ сургаалт зүйрлэл дэх уг хүний туршлага нь нүглээ наманчилж, уруу
таталтыг эсэргүүцэхийг хичээж байгаа хүнийг хэрхэн төлөөлж болох вэ?

Суралцагчдыг хариулсны дараа нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч
Спэнсэр В.Кимбаллын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Нүглээ орхиж байгаа хүн өмнөхөөсөө илүү дээр нөхцөлийг зүгээр л хүсэж
чадахгүй. Тэрээр өөрчлөлтийг өөрөө хийх ёстой. …

“… Түүний сонирхлыг татаж байсан, зугааг нь гаргаж, бодлыг нь эзэгнэж
байсан зүйлс үгүй болсон ба илүү сайн орлох зүйлс уг хоосон зайг
дүүргээгүй байв. Энэ бол Сатаны боломж юм” (The Miracle of Forgiveness
[1969], 171–172; тодруулга нэмэгдсэн).

• Хилэнцэт нөлөөллийг амьдралаас зайлуулсныхаа дараа хэрхэн
үргэлжлүүлэн эсэргүүцэхийг мэдэхэд бидэнд туслах ямар зарчмыг бид энэ
сургаалт зүйрлэлээс мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Бид хилэнцэт нөлөөллийг амьдралаасаа зайлуулсны дараа
тэдгээрийг зөв шударга зүйлсээр орлуулснаар, тэдгээрийг
эсэргүүцэж чадна гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Суралцагчдад энэ үнэнийг ойлгоход нь туслахын тулд нэг суралцагчаас дараах
мэдэгдлийг чанга уншихыг хүс. Амьдралаасаа нүглийг зайлуулаад орхих нь
яагаад хангалттай биш болох талаар сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“Хилэнцтийг эсэргүүцэхээр зүгээр нэг хичээх эсвэл амьдралаа нүглээс чөлөөлөх нь
хангалтгүй юм. Та амьдралаа зөв шударга байдлаар дүүргэж, сүнслэг хүч авчрах үйл
ажиллагаанд оролцох ёстой. …

Бүрэн дүүрэн дуулгавартай байдал амьдралд тань сайн мэдээний бүрэн хүчийг болон
алдаа дутагдлаа давж гарах өсөн нэмэгдэх хүч чадлыг авчирдаг. Энэхүү дуулгавартай
байдал нь цуглаанд оролцох, аравны нэг төлөх, үйлчлэл үзүүлэх, бусдыг уучлах зэрэг
наманчлалын нэг хэсэг хэмээн таны таамаглаагүй ч байж болох үйл ажиллагааг
хамруулна (Итгэлдээ үнэнч байх нь: Судрын заалтууд [2004], 137).

• Бид нүглээ наманчлаад, нүгэлдээ буцаж очихгүйн тулд амьдралаа зөв
шударгаар дүүргэхийн тулд хийж болох зарим зүйл нь юу вэ? (Нэг
суралцагчийг хариултуудыг самбар дээр жагсаан бичихэд урьж болно.)
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• Эдгээр зүйлийг хийх нь бидний амьдралд хэрхэн илүү сүнслэг хүчийг
авчирч мөн хилэнцэт нөлөөллийг ялан дийлэх боломжийг бидэнд олгож
чадах вэ?

Өөрсдийн амьдралыг зөв шударгаар дүүргэх нь хилэнцэт зүйлсийг эсэргүүцэх
илүү агуу хүчийг бидэнд өгдөг талаар гэрчил. Суралцагчдыг амьдралаа илүү
зөв шударгаар хэрхэн дүүргэх талаар тунгаан бодоход мөн тунгаан бодох зуур
ирэх сүнслэг өдөөлтүүдийн дагуу үйлдэхэд урамшуулан дэмж.

Есүсийг зааж байх үед хэн нэгэн хүн Түүний гэр бүлийн зарим гишүүн Түүнтэй
ярилцахыг хүсэж байна гэж хэлсэн тухай тайлбарлан, Матай 12-ыг дүгнэ.
Тэгээд Их Эзэн Эцэгийн хүслийг гүйцэлдүүлдэг бүх хүн Түүний гэр
бүлийнхний дунд тоологддог хэмээн заав.

Төгс эзэмших судар—Матай 11:28–30
Суралцагчдад Матай 11:28–30-ийг чээжлэхэд нь туслахын тулд ангийнхныг
шүлэг бүрд байгаа үгсийг болон холбоо үгсийг төлөөлөх хөдөлгөөн зохиоход
түүнчлэн хөдөлгөөн үйлдэж байхдаа шүлгийг чээжээр хэлэхэд урь.
Суралцагчдыг чээжээр хэлж чаддаг болтол нь хэдэн өдрийн турш хичээлийн
эхэнд чээжээр хэлүүлж давт.
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15-Р ХИЧЭЭЛ

Maтай 13:1–23
Оршил
Аврагчийг Галилд байхад нь маш олон хүн Түүн дээр
иржээ. Есүс тариачны тухай сургаалт зүйрлэлээр эхлэн,

эдгээр хүнд сургаалт зүйрлэлээр заасан юм.

Заах зөвлөмж
Maтай 13:1–17
Аврагч сургаалт зүйрлэлээр зааж эхэлсэн
Суралцагчдад шороогоор дүүргэсэн нэг савыг үзүүл.

• Үржил шимтэй хөрс ямар байдаг вэ? Үржил шимгүй хөрс ямар байдаг вэ?

Бид Матай 13:1–23-аас Есүс хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн нээлттэй байдлыг эсвэл
сүнслэгээр хүлээн авах хэмжээг янз бүрийн хөрстэй харьцуулсан талаар уншдаг
хэмээн тайлбарла. Суралцагчдыг эдгээр шүлгээс суралцахдаа тэдний зүрх
сэтгэлийн нөхцөл байдал ямар төрлийн хөрстэй илүү адилхан байгаа талаар
бодоход урь.

Нэг суралцагчийг Матай 13:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Есүс Галил дахь цугларсан олонд хэрхэн заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс цугларсан олонд хэрхэн заасан бэ? (Сургаалт зүйрлэлээр)

Суралцагчдыг Bible Dictionary дээрээс “Parables” хэсгийн эхний хоёр догол
мөрийг дотроо уншихад урь.

• Сургаалт зүйрлэл гэж юу вэ?

Сургаалт зүйрлэл нь “сүнсний үнэнийг эсвэл зарчмыг дүрслэн харуулах юм уу
заахад ашигладаг энгийн түүх болохыг тайлбарла. Сургаалт зүйрлэл нь ердийн
зүйл эсвэл үйл явдлыг үнэнтэй жишиж харьцуулах явдал дээр үндэслэгдсэн
байдаг (Судруудын удирдамж, “Сургаалт зүйрлэл,” scriptures.lds.org).

• Матай 13:3-т цэдэглэснээр, Аврагчийн сургаалт зүйрлэл юуны тухай
байсан бэ? (Тарих гэдэг нь үр цацаж, суулгахыг хэлдэг гэдгийг тайлбарла.)

Цөөн суралцагчийг Матай 13:4–9-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, тариачны үр ямар дөрвөн төрлийн хөрсөн дээр
унасныг олж мэдэхийг хүс.

• Тариачны үр ямар төрлийн хөрсөн дээр унасан бэ?
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Самбар дээр дөрвөн төрлийн хөрсийг харуулсан зургийг зурж мөн
суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр дээр юм уу өөрийн тарааж өгсөн цаасан дээр
үүнтэй ойролцоо зураг зурахад урь.

Зам хавиарх жим гэдэг нь хүмүүс явах тусам нягтарч хатуурдаг, талбайн
ойролцоох зам гэдгийг тайлбарла. Жимийн нягт хатуу байдал нь хөрсөнд үр
үндэслэхэд саад болдог. Чулуурхаг газрууд нь нимгэн хөрсөөр хучигдсан
чулуутай гадаргуу юм. Хэдийгээр үр нь гүнзгий биш үндсийг ургуулж болох ч
хөрсний гадаргуу доор байгаа чулуу нь үндсийг илүү гүн ургахад саад болдог.
Хогийн ургамалтай газар нь үржил шимт хөрс боловч хогийн ургамал нь
ургамлуудыг ороож, гэрэл, ус болон хэрэгцээтэй илчлэгээр дутаадаг. Сайн
хөрс нь үржил шимтэй хөрс бөгөөд сайн үндэс ургахад хангалттай
гүнзгий байдаг.

Матай 13:10–13-ыг дүгнэн, Аврагчийн шавь нар Түүнээс яагаад сургаалт
зүйрлэлээр заасныг нь асуусан гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Аврагч сургаалт
зүйрлэлүүд нь тэнгэрийн хаант улсын үнэнүүдийг хүлээн авахад бэлэн байгаа
хүмүүст илчлэгддэг бөгөөд сүнслэг байдлаараа бэлэн бус хүмүүсээс тэдгээрийг
нууцалдаг хэмээн тайлбарласан (New Testament Student Manual [Church
Educational System manual, 2014], 45-ыг үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Матай 13:14–15-ыг чанга уншихад уриад, Аврагчийн зааж
байсан үнэнүүдийг ойлгоход хүмүүст юу саад болж байсныг олж мэдэхийг
ангийнхнаас хүс.

• Аврагч Өөрийнх нь заасан үнэнүүдийг харж, сонсож, ойлгоход нь хүмүүст
юу саад болж байсан гэж хэлсэн бэ? (“Энэ ард түмний зүрх нь хатуурч”
гэдэг нь хүмүүсийн зүрх сэтгэл хатуу, мэдрэмжгүй болсон гэсэн үг гэдгийг
тайлбарла.)

Самбар дээр замын хажуугийн жимийн хөрсний зургийн дэргэд Хэрвээ бид
зүрх сэтгэлээ хатууруулбал … гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг бич.

15-Р ХИЧЭЭЛ

90



• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэрэв бид зүрх сэтгэлээ хатууруулбал ямар ямар
адислал алдаж болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Хэрэв бид зүрх
сэтгэлээ хатууруулбал Бурханы үгийг ойлгохгүй ба Аврагчид
хөрвүүлэгдэхгүй мөн Түүгээр эдгээгдэхгүй гэсэн зарчмыг харуулан,
самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээ.)

• Аврагчид хөрвүүлэгдэх, эдгээгдэх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Түүний
Цагаатгалаар дамжуулан өөрчлөгдөж, цэвэршүүлэгдсэнээр бидний итгэл
бишрэл, зүрх сэтгэл мөн амьдрал Тэнгэрлэг Эцэгийн хүсэлтэй нийцэж, бид
нүглийн ачаанаас хөнгөлөгдөхийг хэлдэг.)

Maтай 13:16–17-г дүгнэн, Есүс шавь нартаа тэд харах нүдтэй, сонсох чихтэй
байсан учраас адислагдсан хэмээн хэлсэн гэдгийг тайлбарлан ярьж өг.

Матай 13:18–23
Аврагч тариачин хүний тухай сургаалт зүйрлэлийг хөрвүүлэв
Самбар дээрх зам хавиарх жимийн хөрсний зурганд тэдний анхаарлыг дахин
хандуул. Нэг суралцагчийг Матай 13:18–19-ийг чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, Аврагч Maтай 13:4-т дурдагдсан үр, жим,
шувуудыг юутай харьцуулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Үр юуг төлөөлдөг вэ? (Үрийг Бурханы үг гэж нэрлэ.)

• Зам хавиарх жим нь ямар төрлийн зүрх сэтгэлийг төлөөлдөг вэ? (Жимийн
зургийг Үнэнийг ойлгодоггүй [хатуурсан зүрх] гэж нэрлэ.)

• Шувууд хэнийг төлөөлдөг вэ? “Ёсон бус нэгэн” гэж хэн бэ? (Шувуудын
зургийг Сатан болон түүний зарц нар гэж нэрлэ.)

• Зам хавиарх жимийн тухай Аврагчийн сургамж нь хэрвээ бид зүрх сэтгэлээ
хатууруулбал Бурханы үгийг ойлгохгүй ба Аврагчид хөрвүүлэгдэхгүй мөн
Түүгээр эдгээгдэхгүй гэдэг зарчмыг илүү гүнзгий ойлгоход бидэнд хэрхэн
тусалж болох вэ?

Самбар дээрх чулуурхаг газрын зурганд анхаарлаа хандуул.

Цөөн суралцагчийг Maтай 13:20–21 болон Лук 8:13-ыг ээлжлэн чанга уншихад
урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, чулуурхаг газрын талаарх Аврагчийн
хөрвүүлгийг олж мэдэхийг хүс.

• Чулуурхаг газарт ургасан ургамал юуг төлөөлдөг вэ? (Чулуурхаг газар дахь
ургамлуудыг Гүн үндэслээгүй гэрчлэл гэж нэрлэ.)

• Нарны халуун илч юуг төлөөлдөг вэ? (Богино үндэстэй ургамлуудын дээр
Зовлон бэрхшээл, хавчлага, уруу таталт гэж бич.)

Самбар дээр чулуурхаг газрын зургийн дэргэд Бид гэрчлэлээ гүнзгийрүүлэхээр
хичээхгүй бол … гэсэн гүйцэд биш өгүүлбэрийг бич.

• Та нар Maтай 13:20–21 ба Лук 8:13 дээрээс сурсан зүйлс дээрээ үндэслэн энэ
өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээж бичих вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа
самбар дээр Бид гэрчлэлээ гүнзгийрүүлэхээр хичээхгүй бол бидэнд
зовлон бэрхшээл, хавчлага, уруу таталт ба тэвчихэд шаардлагатай

15-Р ХИЧЭЭЛ

91



хүч чадал дутагдаж болох юм гэсэн зарчмыг харуулан, уг өгүүлбэрийг
гүйцээж бич.)

Самбар дээрх хогийн ургамалтай газрын зурганд анхаарлаа хандуул.
Суралцагчдыг Maтай 13:22-ыг дотроо уншиж, хогийн ургамлууд юуг
төлөөлдгийг олж мэдэхийг хүс.

• Хогийн ургамал юуг төлөөлдөг вэ? (Хогийн ургамлын зургийг Дэлхийн
зовнил гэж нэрлэ.)

• “Дэлхийн зовнилын” зарим жишээ юу вэ? (Биднийг Бурханаас холдуулдаг
дэлхийн зүйлсэд дурлах байдал, шунал эсвэл материаллаг зугаацал)

• Дэлхийн зүйлс бидний итгэл, гэрчлэлд хэрхэн нөлөөлдөг талаарх ямар
зарчмыг бид энэ шүлгээс мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны
дараа самбар дээрх хогийн ургамалтай газрын зургийн дэргэд Дэлхийн
зүйлс биднийг сатааруулж, анхаарлыг маань Их Эзэнээс холдуулж
мөн Бурханы үгийн талаарх итгэл, гэрчлэлийг маань бөхөөж болно
гэсэн зарчмыг бич.)

Самбар дээрх сайн хөрсний зурганд анхаарлаа хандуул. Нэг суралцагчийг
Maтай 13:23-ыг болон Maтай 13:23, зүүлт тайлбар б дэх Иосеф Смитийн
Орчуулга, Матай 13:21-ийн хэсгийг уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад,
сайн хөрс юуг төлөөлдгийг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдад Иосеф Смитийн Орчуулга, Матай 13:21 дэх тэвчих гэдэг үгийн
ач холбогдлыг ойлгоход нь туслахын тулд сайн хөрсөн дэх ургамлууд нь,
чулуурхаг газарт ургаж байгаа гандсан ургамлуудтай адилхан нарны халуун
илчинд (зовлон бэрхшээл, хавчлага, уруу таталтыг төлөөлөх) байсан гэдгийг
онцолж хэл.

• Та нар сайн хөрс юуг төлөөлдгийг хэрхэн дүгнэж хэлэх вэ? (Сайн хөрсийг
Бурханы үгийг сонсож ойлгодог ба зовлон бэрхшээл, хавчлага, уруу таталтыг
тэвчдэг хүн гэж нэрлэ.)

• Бидний Maтай 13:15 дээрээс мэдэж авсан зүйл дээр үндэслэвэл, 23-р шүлэг
дэх жимс юуг төлөөлж болох вэ? (Есүс Христэд хөрвүүлэгдэхийг)

• Бид сайн хөрсний талаарх Аврагчийн сургамжаас ямар зарчмыг мэдэж авч
чадах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа, самбар дээр сайн хөрсний
зургийн дэргэд Бид Бурханы үгийг хүлээн авч, үүнийг ойлгож мөн
зовлон бэрхшээл, хавчлага, уруу таталтыг тэвчих үед Аврагчид
хөрвөгдөх болно гэсэн зарчмыг бич.)

Суралцагчдад тэдний тодорхойлсон зарчмуудыг гүнзгий ойлгоход туслахын
тулд дөрвөн суралцагчийг дараах жишээнүүдийг нэг нэгээр уншихад урь.
Нэгийг уншсаны дараа ангийнхныг дараах жишээнүүд ямар зарчмыг үзүүлж
байгааг тайлбарлахад урь. Үүнд:

1. Нэгэн залуу нэртэй их сургуульд элсэхийн тулд өөрийн ихэнх цагийг
суралцаж өнгөөрөөдөг. Тэр суралцаагүй үедээ завгүй ажиллаж байдаг. Тэр
өөртөө “надад судар унших, залбирах, сүмд явах цаг байхгүй” гэж хэлдэг.

2. Залуу эмэгтэй Ням гараг бүр сүмд явахдаа маш дуртай байдаг байв. Гэтэл,
түүнийг өсөж том болоход зарим найз нь түүний жишгээс болж түүнийг
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шоолж эхэлжээ. Тэр зарим зарлигийг зөрчиж эхлэв. Тэр сүмд дуртай байхаа
больж, оролцох хүсэлгүй болов.

3. Залуу эрэгтэй сүмд тогтмол ирдэг ч хичээлд бараг оролцдоггүй мөн зүрх
сэтгэлээ Ариун Сүнсний нөлөөнд нээдэггүй байв. Тэр интернэтээс Сүмийн
чухал сургаалуудад эргэлзсэн мэдээллийг уншиж байсан бөгөөд сайн
мэдээний үнэн байдалд итгэдэг эсэхдээ эргэлзэж эхлэв.

4. Залуу эмэгтэй сүмд явдаг бөгөөд өөрийгөө Ариун Сүнсний өдөөлтүүдийг
хүлээн авахуйц байгаасай гэж чимээгүйхэн залбирдаг. Тэр өдөөлтүүдийг
хүлээн аваад, тэдгээрийн дагуу үйлддэг. Тэр мөн Их Эзэнд ойр байгаагаа
мэдэрдэг бөгөөд уруу таталтыг ялан дийлэх сүнслэгээр өдөөгдсөн арга
замуудад талархдаг.

Суралцагчдад зүрх сэтгэл нь хөрстэй адил өөрчлөгдөж, сайжирч чаддаг
гэдгийг тайлбарла. Самбар дээр дараах асуултуудыг бич эсвэл тэдгээрийг
суралцагчдад тараах материал болгон өг. Суралцагчдыг уг асуултуудыг
хамтрагчтайгаа уншиж, ярилцахад урь.

Төрөл бүрийн хөрсийг эрүүл, үр өгөөжтэй ургамал ургуулдаг сайн газар
болгохын тулд юуг өөрчилж эсвэл хэрхэн арчлах хэрэгтэй вэ?

Хөрс бүрийг сайжруулахыг бид Бурханы үгийг илүү их хүлээн авдаг болохын
тулд юу хийж чадахтай хэрхэн харьцуулж болох вэ?

Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа цөөн суралцагчийг хариултаа
хуваалцахад урь.

• Та нарын Бурханы үгийг хүлээн авч, ойлгохыг эрэлхийлэх байдал Аврагчид
илүү гүн хөрвөгдөхөд чинь хэрхэн тусалсан бэ?

Суралцагчдыг хариултаа бичихэд урь.
Суралцагчдыг ангийнхантай санал бодлоо хуваалцахаасаа өмнө асуултад бичгээр
хариулахад урих нь тэдэнд санаа бодлоо цэгцэлж, Ариун Сүнсний өдөөлтийг хүлээн авах
боломж олгодог. Суралцагчид бодол санаа, хуваалцах зүйлээ эхлээд бичвэл тэдгээрийг
хуваалцах илүү сонирхолтой байдаг ба тэдний хуваалцах зүйлс илүү утга учиртай байх нь
олонтоо.

Суралцагчдыг тэдний зүрх сэтгэлийн байдлыг аль төрлийн хөрс төлөөлж
байгаа талаар тунгаан бодоход урь. Суралцагчдыг Бурханы үгийг илүү их
хүлээн авч, ойлгон, зовлон бэрхшээл, хавчлага, уруу таталтыг илүү сайн
тэвчихийн тулд юу хийх талаараа зорилго тавихад урь. Хэрэв цаг байвал
суралцагчдыг зорилгоо хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
бичихэд урь.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Maтай 6:1–13:23 (3-р
бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Maтай 6:1–13:23-ыг (3-р бүлэг) судлахдаа, сурсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах дүгнэлт
нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж, заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын
зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ, Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Maтай 6–7)
Суралцагчид Уулан дээрх номлолын талаар үргэлжлүүлэн суралцахдаа дараах зүйлсийг ойлгож мэдсэн. Үүнд:
Бид бусдын анхаарлыг татахыг хичээхийн оронд Тэнгэрлэг Эцэгийг баярлуулахыг зорьсон үйлсийг үйлдэх юм бол
Тэрээр биднийг ил шагнах болно. Бид Бурхан, эд хөрөнгө хоёрт зэрэг үйлчилж чадахгүй. Биднийг үнэнийг
мэдэхээр гуйж, хайж, тогших үед Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд хувийн илчлэлтийг хариулт болгон өгч, адислах болно.
Бид хуурамч бошиглогчдыг үр жимсээр нь таньж чадна.

2 дахь өдөр (Maтай 8–10)
Энэ хичээлээр суралцагчид Есүс биднийг өвчин, сул дорой байдлаас маань эдгээж чаддагийг мөн төлөөлөгчдийг
дуудаж, Өөрийн эрх мэдлийг тэдэнд өгдөг талаар мэдэж авсан. Биднийг Их Эзэнд үйлчилж байгаа үед Тэр
биднийг хэрэгтэй үед юу хэлэхийг сүнслэгээр мэдүүлж, хэрвээ бид Есүс Христийн төлөө амьдралаа үрэх (цагаа
зориулах) аваас амьдралдаа зорилгоо олох болно гэдгийг суралцагчид олж мэдсэн.

3 дахь өдөр (Maтай 11–12)
Бид Есүс Христийн талаар сурч, Түүнийг гэрчлэх аваас бидний Түүний талаарх гэрчлэл хүчирхэгжих бөгөөд хэрэв
бид Есүс Христэд ирэх аваас Тэрээр бидний ачааг хөнгөлж, бидэнд амралтыг өгөх болно. Үүнээс гадна,
суралцагчид Бурханд чин үнэнч байх тухай болон амьдрал дахь хилэнцэт нөлөөллийг сайн зүйлсээр орлуулах
тухай мэдэж авсан.

4 дэх өдөр (Maтай 13:1–23)
Суралцагчид тариачны сургаалт зүйрлэлээс суралцахдаа, дэлхийн зүйлс биднийг сатааруулж, анхаарлыг маань Их
Эзэнээс холдуулж, Бурханы үгийн талаарх итгэл, гэрчлэлийг маань багасгаж болно гэдгийг ойлгож авсан. Үүнээс
сэргийлж, Аврагчид хөрвүүлэгдэхийн тулд, бид Бурханы үгийг хүлээн авч, гэрчлэлээ гүнзгийрүүлэхээр хичээх
ёстой.

Оршил
Maтай 7-д цэдэглэгдсэнээр, Есүс Христ шавь нартаа зөв шударга шүүх тухай
зааж, Уулан дээрх номлолоо үргэлжлүүлэв. Тэр бас хувийн илчлэлт хүлээн авах
болон Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийн дагуу үйлдэх талаар заасан.
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Заах зөвлөмж
Тэмдэглэл: Энэ долоо хоногт, гэрээр судлах хичээлийн 1-р бүлгийн 3-р хичээл
дээр суралцагчид Maтай 11:28–30 дахь төгс эзэмших судрын хэсгийг судалсан.
Суралцагчидтай хамт энэ хэсгийг давтахад цөөн хэдэн хором зарцуулахыг
бодоорой.

Матай 7:1–5
Есүс Христ Уулан дээрх номлолынхоо үеэр шавь нартаа бусдыг зөв шударга
шүүх талаар заав
Хичээл эхлэхээс өмнө Бид бусдыг шүүх ёстой юу, эсвэл шүүх ёсгүй юу? гэсэн
асуултыг самбар дээр бич. Хичээл эхлэхэд суралцагчдыг уг асуултад
хариулахад урь.

Уулан дээрх номлол зургийг үзүүл (Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга
[2009], д. 39; мөн LDS.org-оос үзнэ үү). Есүс Уулан дээрх номлолоо
үргэлжлүүлэхдээ шавь нартаа бусдыг шүүх талаар заасан гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Матай 7:1-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Их Эзэн бусдыг шүүх талаар юу заасныг олж мэдэхийг хүс. 1-р
шүлгийг бид хэзээ ч шүүх ёсгүй гэж буруугаар ойлгох нь олонтоо байдаг
гэдгийг онцлон хэл. Нэг суралцагчийг Maтай 7:1, зүүлт тайлбар a-г
уншихыг хүс.

• Аврагч бусдыг шүүх талаар юу заасан бэ?

• Зөв шударга шүүх гэдгийг ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 7:2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, бидний бусдыг шүүдэг арга зам дээр үндэслэн бидэнд юу тохиолдохыг
олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь. (“Та
нарын хэмжүүрийн жишиг” гэдэг нь та нарын бусдыг хэмжих буюу шүүх арга
зам гэсэн үг гэдгийг та тайлбарлаж болно.)

• Хэрэв бид бусдыг зөв шударга шүүх юм бол юу тохиолдох вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа тэдэнд Хэрэв бид бусдыг зөв шударга
шүүх юм бол Бурхан бидэнд үүнтэй адил нигүүлсэл, шударга ёсыг
үзүүлэх болно гэсэн зарчмыг тодорхойлоход тусал.

Хэрэв боломжтой бол суралцагч бүрд Итгэлдээ үнэнч байх нь товхимлоос
дараах өгүүлбэрийг хуулбарлан тарааж өг. Нэг суралцагчийг үүнийг чанга
уншихад урь. Ангийн нэг хагасаас дагаж уншаад, бидний хийх ёстой, ёсгүй
шүүлтийн хэв маягуудыг мөн бид хэрхэн зөв шударга шүүх талаар олж
мэдэхийг хүс.

“Бусдыг ямар нэг байдлаар шүүх нь буруу гэж зарим хүн үздэг. Бусдыг шударга
бусаар шүүх эсвэл зэмлэх нь буруу ч та амьдралынхаа турш бодол санаа,
нөхцөл байдал, хүмүүсийн талаар шүүн үзэж байх хэрэгтэй байдаг.” …

“Шүүлт нь сонголтыг ашиглахад чухал бөгөөд ялангуяа таныг бусад хүний
тухай шүүлт хийхэд маш их анхаарал шаарддаг. Таны бүхий л шүүлт шударга
жишгээр удирдагдах ёстой. Хүн бүрийн зүрх сэтгэлийг мэддэг зөвхөн Бурхан л
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хувь хүмүүсийн хамгийн эцсийн шүүлтийг хийж чадна гэдгийг сана” (Илчлэлт
20:12; 3 Нифай 27:14; C ба Г 137:9-ийг үзнэ үү) …

“… Чадах чинээгээрээ хүмүүсийг шүүхээс илүүтэйгээр хүмүүсийн нөхцөл
байдлыг шүү. Боломжтой бол, хангалттай баримт нотолгоотой болохоос нааш
шүүлт бүү гарга. Шийдвэрүүдийг тань удирдаж чадах Ариун Сүнсэнд үргэлж
мэдрэмжтэй бай” (Итгэлдээ үнэнч байх нь: Судрын заалтууд [2004], 62–63).

• Бид ямар төрлийн шүүлтүүдийг хийж байх ёстой вэ?

• Бид хэрхэн илүү зөв шударга шүүж чадах вэ?

• Хүн зөв шударга шүүлт хийх хэрэгтэй болох үеийн зарим жишээ юу вэ?

Модны жижиг нарийхан зомгол мөн урт зузаан мод үзүүл. Аврагч шавь нартаа
бусдыг шүүх талаар заахдаа жижиг нарийхан зомголыг үртэс, урт зузаан
модыг дүнз хэмээн нэрлэсэн болохыг тайлбарла (Maтай 7:3, зүүлт тайлбар 3б
болон 3в-г үзнэ үү). Нэг суралцагчийг Матай 7:3-ыг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас дагаж уншаад, Аврагч бусдыг шүүх талаар юу заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагчийн зүйрлэлд үртэс, дүнз хоёр юуг төлөөлж байж болох вэ? (Тэдгээр
нь том, жижиг гэм буруу, дутагдлыг эсвэл нүглийг төлөөлдөг.)

• Та 3-р шүлэгт хэлсэн Аврагчийн сургамжийг хэрхэн өөр үгээр
илэрхийлэх вэ?

Хоёр суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхэд урь. Нэг суралцагчаас
нүднийхээ харалдаа дүнз барихыг хүс. Хоёр дахь суралцагчаас асуу:

• Чи нүдэндээ дүнзтэй ангийнхаа хүүхдээр нүдэн доторх үртсээ авахуулмаар
байна уу? Яагаад үгүй гэж?

Дүнзтэй суралцагчаас асуу:

• Чи ангийнхаа хүүхдийн нүдэнд байгаа үртсийг авч чадахуйц тод сайн харж
чадахын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ?

Хоёр суралцагчийг суухад урь. Нэг суралцагчаас Матай 7:4–5-ыг чанга
уншихыг хүс. Ангийнхныг дагаж уншаад, Аврагч биднийг хэний бурууд санаа
зовж байх хэрэгтэй гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Бидний санаа зовох ба залруулах байдал бусдын гэм буруун дээр төвлөрөх
ёстой юу эсвэл өөрсдийнхөө гэм буруун дээр төвлөрөх ёстой юу? Яагаад?

• Бид бусдыг шударга бус шүүхээс зайлсхийхэд бидэнд туслах ямар зарчмыг
эдгээр шүлгээс мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Хэрэв бид өөрсдийн гэм нүгэл, сул талуудыг засахад төвлөрөх юм
бол бусдыг шударга бус шүүх тохиолдол маань багасах болно гэсэн
зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

• Бид бусдын дутагдлыг харах үед энэ зарчим бидэнд хэрхэн тусалж чадах вэ?

Та энэ зарчмыг сануулахын тулд суралцагчдад жижигхэн мод өгч болно.
Суралцагчдыг амьдралаасаа холдуулж болох нүгэл, сул талуудынхаа талаар
тунгаан бодоход урь. Бусдыг шударга бус шүүхийн оронд өөрсдийн дутагдлаас
салахаар Их Эзэнээс тусламж гуйхад тэднийг урамшуулан дэмж.
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Maтай 7:24–27
Аврагч Эцэгийн тааллаар үйлддэг хүмүүст аврал амласан
Нэг чулуу, хэсэг элс үзүүл. Суралцагчдаас гэр орноо чулуун дээр барихыг хүсэх
үү эсвэл элсэн дээр барихыг хүсэх үү гэдгийг асуу. Суралцагчдыг шалтгаанаа
тайлбарлахад урь.

Нэг суралцагчаас Матай 7:24–27-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Есүс гэрээ чулуун дээр барих болон элсэн дээр барих нь ямар байдаг
гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• 24-р шүлэгт цэдэглэснээр, ямар ямар үйлдэл хүнийг гэрээ чулуун дээр
барьсан мэргэн хүнтэй адил болгодог гэж Аврагч хэлсэн бэ?

• 26-р шүлэгт цэдэглэснээр, ямар ямар үйлдэл хүнийг гэрээ элсэн дээр
барьсан мунхаг хүнтэй адил болгодог гэж Аврагч хэлсэн бэ?

• Эдгээр зүйрлэл дэх бороо, үер, салхи юуг төлөөлдөг гэж та нар бодож
байна вэ (27-р шүлэг; түүнчлэн Хиламан 5:12-ыг үзнэ үү)?

• Бид эдгээр зүйрлэлээс Их Эзэний сургамжийн дагуу үйлдэх талаар ямар
зарчим сурч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч дараах
зарчмуудыг олж тогтоосон эсэхийг бататга: Хэрэв бид Их Эзэний
сургаалуудыг сонсож мөн үйлдэх аваас Тэр биднийг бэрхшээлээ
тэвчин гарахад маань хүчирхэгжүүлэх болно. Хэрэв бид Их Эзэний
сургаалуудыг сонсчхоод дагахгүй байх юм бол бэрхшээл тулгарахад
хэрэгтэй тусламж дэмжлэг бидэнд байхгүй байх болно.

Аврагчийн заасан зарчмуудын дагуу үйлдэхээр шийдсэнээр мэргэн хүнтэй
адил байхад суралцагчдыг урь. Та суралцагчдад энэ хичээлээс эсвэл Аврагчийн
Уулан дээрх номлолын сүүлийн хэсгээс судлахдаа сурсан зарчмуудаас нэг юм
уу түүнээс илүүг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар бичих цаг гаргаж өгч болох юм.

Дараагийн бүлэг (Maтай 13:24–17:27)
Суралцагчдад дараагийн долоо хоногт Иохан Баптистыг үхэлд хүргэсэн
хилэнцэт хуйвалдааны талаар унших болно гэдгийг хэл. Түүнчлэн тэд дараах
асуултуудын хариултыг мэдэж авах болно. Үүнд: Херод яагаад Иоханыг
цаазалсан бэ? Петр усан дээр амжилттай алхсаныхаа дараа яагаад живсэн бэ?
Дотны найз эсвэл гэр бүлийн гишүүн нь нас барахад ямархуу санагддаг талаар
бодохыг суралцагчдаас хүс. Тэднийг дараагийн бүлгээс суралцаж байхдаа
Аврагч хайртай хүн нь нас барахад хэрхэн хандсан тухай болон Хувиралтын
уулан дээр юу тохиолдсоныг мэдэж авахад урь.
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16-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 13:24–58
Оршил
Аврагч тэнгэрийн хаант улс, хожмын өдрүүд дэх Өөрийн
Сүмийн сэргээлт, өсөлт, зөв шударгуудын цугларалт

болон Өөрийн Хоёр дахь ирэлтээр ёсон бусчууд устгагдах
талаар заахаар сургаалт зүйрлэлүүдийг өгөв.

Заах зөвлөмж
Матай 13:24–30, 36–43
Их Эзэн улаан буудай ба зэрлэг өвсний сургаалт зүйрлэлийг зааж, тайлбарлав
Хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр дараах асуултуудыг бич:

Дэлхий дээр хилэнц маш их байдгаас болж танд бухимдах үе гарч
байсан уу?

Их Эзэн яагаад бидний эргэн тойронд байгаа хилэнцүүдийг зүгээр
зайлуулчихдаггүй юм бэ?

Миний эргэн тойронд байгаа зарим хүн шударга бус сонголтынхоо сөрөг үр
дагавруудыг эдлэхгүй байгаа юм шиг санагдаж байхад би яагаад зөв шударга
байхыг сонгох ёстой юм бэ?

Хичээлийн эхэнд суралцагчдыг самбар дээрх асуултуудыг тунгаан бодож,
ангийнхантайгаа санал бодлоо хуваалцахад урь. Суралцагчдыг Матай 13:24–30,
36–43-аас суралцах явцад тэднийг ёс бус дэлхийд зөв шударга амьдрахаар
хичээх үедээ тайвшрал олоход нь туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Буудай ба зэрлэг өвсний дагалдах
зургийг үзүүл эсвэл үүнийг самбар
дээр зур. Зэрлэг өвс нь хортой,
хогийн ургамлын нэг төрөл гэдгийг
тайлбарла. Буудай ба зэрлэг өвс нь
нахиалахдаа бараг л ялгагдахгүй
адилхан боловч боловсорч гүйцээд
ирэхээрээ ялгарч харагддаг.

Аврагч буудай ба зэрлэг өвсний
талаар нэгэн сургаалт зүйрлэл заасан
гэдгийг тайлбарла. Цөөн
суралцагчийг Maтай 13:24–30 болон
Maтай 13:30, зүүлт тайлбар б дэх Иосеф Смитийн Орчуулга, Матай 13:29-ийн
хэсгийг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, буудай ба
зэрлэг өвсөнд юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.
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Суралцагчдад судруудын агуулгыг ойлгоход туслах
Суралцагчдад судруудын агуулгыг нарийвчлан шинжилж, ойлгоход туслах асуултууд тавь.
Жишээлбэл, та (1) судрын нэг хэсгийг өөр хэсгүүдтэй эсвэл сайн мэдээний зарчмуудтай
холбон судлах, (2) үг, хэллэгийн утгыг тодруулах эсвэл (3) утга учрыг улам сайн олохын
тулд түүхийг нарийвчлан үзэхэд суралцагчдад туслах асуултуудыг тавьж болно.
Суралцагчид тиймэрхүү асуултуудад хариулахдаа сургаал, зарчмуудыг тодорхойлоход
бэлтгэгдэх болно.

• Буудай ба зэрлэг өвсөнд юу тохиолдсон бэ? (Тэдгээрийг суулгаж [тариалж],
хамт зэрэгцэн ургахыг зөвшөөрсөн. Тэгээд буудайг нь агуулахад хийж,
зэрлэг өвсийг нь боогоод, шатаасан.)

• Сайн үр таригч нь зарц нартаа яагаад буудай, зэрлэг өвс хоёрыг “ургац
хураатал хамтдаа ургаж байг” гэж хэлсэн гэж та нар бодож байна вэ?
(Хэрэв тариа хадагчид буудай ба зэрлэг өвсийг боловсрохоос өмнө зэрлэг
өвсийг зулгаах гэж оролдвол ихэнх буудайг бас зулгаачихаж болох байв.)

• Иосеф Смитийн Орчуулга, Maтай 13:29-д цэдэглэснээр, буудай, зэрлэг өвс
хоёрын алийг нь эхэлж хураасан бэ?

Аврагчийг буудай ба зэрлэг өвсний сургаалт зүйрлэлийг өгсний дараа шавь
нар нь Түүнээс үүний утгыг тайлбарлахыг хүссэн гэдгийг тайлбарла. Цөөн
суралцагчийг Матай13:36–43-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхныг
дагаж уншаад, уг сургаалт зүйрлэлийн талаарх Аврагчийн тайлбарыг олж
мэдэхийг хүс.

• Хэн сайн үр суулгасан буюу тарьсан бэ? (Аврагч)

• Хэн зэрлэг өвс суулгасан буюу тарьсан бэ? (Чөтгөр)

• Буудай ба зэрлэг өвс юуг төлөөлдөг вэ? (Зөв шударга болон ёс бус
хүмүүсийг төлөөлдөг. Ёс бус хүмүүс нь нүглүүдээ наманчлахыг сонгодоггүй
хүмүүс гэдгийг тайлбарла [Сургаал ба Гэрээ 29:17-г үзнэ үү].)

39-р шүлэгт дурдагдсан “ургац” эсвэл “энэ үеийн төгсгөл” гэдэг нь Аврагчийн
Хоёр дахь ирэлтийн үе дэх ёсон бус хүмүүсийн устгалыг хэлж байгааг Иосеф
Смитийн Орчуулгад тодотгодог болохыг тайлбарла. Иосеф Смитийн
Орчуулга нь эцсийн өдрүүдэд Их Эзэн зөв шударга хүмүүсийг ёс бусчуудаас
салгахад туслах тэнгэр элчүүдийг болон элчүүдийг илгээх болно гэдгийг
ойлгоход бидэнд тусалдаг (Иосеф Смитийн Орчуулга, Maтай 13:39–44-ийг
үзнэ үү [Bible appendix]).

• Энэ сургаалт зүйрлэлд цэдэглэснээр, эцсийн өдрүүдэд зөв шударга болон ёс
бус хүмүүст юу тохиолдох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Их
Эзэн эцсийн өдрүүдэд зөв шударга хүмүүсийг цуглуулаад, дараа нь
Өөрийн ирэлтээр ёс бусчуудыг устгах болно гэсэн үнэнийг олж
тогтоосон эсэхийг бататга. Суралцагчдын хэлсэн үгсийг ашиглан, энэ
үнэнийг самбар дээр бич.)

• Биднийг энэ хилэнцэт дэлхийд амьдрах үед энэ үнэн бидэнд хэрхэн
тайвшрал авчирч болох вэ? (Их Эзэн эцэст нь дэлхий дээрээс ёс бусчуудыг
зайлуулж, зөв шударга хүмүүсийг шагнах болно.)
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Бидэнд сонгох эрх байгаа учраас бид өөрсдийн сонголтоор зөв шударга
хүмүүсийн хамт цуглуулагдах уу эсвэл хилэнцэт хүмүүстэй хамт зовох уу гэдгээ
шийддэг болохыг суралцагчдад тайлбарла.

• Бид Их Эзэнээр цуглуулагдахын тулд юу хийх ёстой вэ?

Бид Их Эзэнээр цуглуулагдахын тулд юу хийх ёстойг ойлгоход нь суралцагчдад
туслахын тулд нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Дэвид А.Бэднарийн хэлсэн дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

“Их Эзэний хүмүүс Түүнд итгэж, Түүний зарлигуудыг дагах үед Тэрээр
Өөрийнхөө хүмүүсийг цуглуулна. …

… Их Эзэн Өөрийн хүмүүсийн шүтлэг бишрэлд мөн Сүмийг өсгөн
бэхжүүлж, хамгаалан, зөвлөгөө ба зааврыг хүлээн авахад туслахын тулд
тэднийг цуглуулдаг. …

Бошиглогч Иосеф Смит бүх үе дэх цугларалтын бурханлаг зорилго бол
ариун сүмүүдийг барьснаар Их Эзэний хүүхдүүд хамгийн дээд ёслолуудыг хүлээн авч мөн
тэгснээр мөнх амьдралыг олох явдал юм гэж тунхаглажээ [Сүмийн ерөнхийлөгчдийн
сургаалаас: Иосеф Смит [2007], 467–477]” (“The Spirit and Purposes of Gathering” [Айдахо
дахь Бригам Янгийн Их Сургуулийн онцгой цугларалт, 2006 оны 10-р сарын 31], byui.edu).

• Ахлагч Бэднарийн өгүүлснээр, бид Их Эзэнээр цуглуулагдахын тулд юу
хийх хэрэгтэй вэ?

• Их Эзэнээр цуглуулагдсаны дараа та нарын амьдралд ямар ямар адислал
ирсэн бэ?

Номлогчид: Ахлагчид; Номлогчид:
Эгч нар болон Солт Лэйкийн ариун
сүм зургуудыг үзүүл (Сайн мэдээний
уран зургийн цуглуулга [2009], 109,
110, 119; мөн LDS.org-оос үзнэ үү).

• Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн
хүүхдүүдийг цуглуулахад нь
Аврагчид туслахын тулд юу хийж
болох вэ?

• Та нар Их Эзэнийг зөв шударга
хүмүүсийг цуглуулахад нь
номлолын ажлаар эсвэл ариун
сүмийн ажлаар дамжуулан туслах
явцдаа ямар ямар адислал хүлээн
авсан бэ?

Бид бүгд алдаа гаргадаг учраас
Аврагч биднийг наманчлахад урьдаг
ба тэгснээр бид зөв шударга хүмүүстэй цуглуулагдаж чадна гэдгийг
суралцагчдад баталж хэл. Суралцагчдыг өөрсдийгөө, гэр бүлээ болон бусдыг
Аврагчид болон Түүний Сүмд цуглуулахын тулд тэд юу хийж чадах талаараа
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тунгаан бодоход урь. Суралцагчдыг
хүлээн авах сүнслэг өдөөлтүүдийн
дагуу үйлдэхэд урь.

Матай 13:31–35, 44–52
Аврагч тэнгэрийн хаант улсын талаар
заахдаа сургаалт
зүйрлэлүүдийг ашиглав
Дараах зүйлсийн зургийг үзүүлж
эсвэл самбар дээр зур: гичийн үр,
хөрөнгө буюу исгэгч (эсвэл
талх—хөрөнгөний иссэн хэсэг нь
хоол хийхэд хэрэглэгддэг бөгөөд
болгохын өмнө хөөлгөхөд туслахын
тулд талхны гурилтай хольдог гэдгийг
тайлбарла), сувд, жижиг эрдэнэсийн
авдар, загасны тор.

Хэд хэдэн сургаалт зүйрлэлд Аврагч эдгээр зүйлийг тэнгэрийн хаант улстай
харьцуулдаг гэдгийг тайлбарла. Тэнгэрийн хаант улс нь Аврагчийн Сүмийг
болон сайн мэдээг төлөөлдөг гэдгийг суралцагчдад сануул. Самбар дээр дараах
эшлэлүүдийг бич: Maтай 13:31–32; Maтай 13:33; Maтай 13:44; Maтай
13:45–46; Maтай 13:47–50. Суралцагчдыг хос болгон эсвэл жижиг бүлгүүдэд
хуваарилаад, самбар дээр байгаа эшлэлүүдийн нэгийг хос бүрд эсвэл бүлэг
бүрд даалгаж өг. Хос эсвэл бүлэг бүрийг дараах үйл ажиллагаануудыг хийхэд
урь (та энэ жагсаалтыг тараах материал болгон өгч болох юм). Үүнд:

1. Өөрсдөдөө оноогдсон шүлгүүдийг хамтдаа унш.
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2. Аврагч ямар зүйл(с)ийг Өөрийн Сүмтэй болон Өөрийн сайн мэдээтэй
адилтгасан болохыг ярилц.

3. Аврагч энэ сургаалт зүйрлэлд Өөрийн Сүм ба Өөрийн сайн мэдээний
талаар ямар үнэнийг зааж байна гэж бодож байгаа талаараа ярилц.
Тэрхүү үнэнийг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бич.

Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа иссэн хөрөнгөний талаарх болон гичийн
үрний талаарх сургаалт зүйрлэл оноосон суралцагчдыг өөрсдийн сургаалт
зүйрлэлүүдийг ангийнхандаа чанга уншиж өгөхөд урь.

Цөөн суралцагчаас өөрсдийн бичсэн үнэнийг ангийнхандаа уншихад урь.
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Есүс Христийн Сэргээгдсэн Сүм
багахан эхлэлээс бүхэл дэлхийг бүрхтэл өсөх болно гэсэнтэй төстэй
үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчийг, Есүс Христийг дагагчдыг иссэн хөрөнгөтэй хэрхэн адилтгаж
болохыг заасан ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смитийн хэлсэн дараах үгийг
уншихад урь.

“Биднийг дэлхий дээрх хүмүүсийн тоотой харьцуулбал хэдхэн хүн хэмээн
хэлж болох нь үнэн хэдий ч бид Аврагчийн хэлснээр бүхэл дэлхийг эцэст нь
исгэх талхны хөрөнгөтэй адилтгагдаж болох юм” (Gospel Doctrine, 5 дахь
хэвлэл, [1939], 74).

• Аврагчийн Сүмийг өсгөхөд туслахын тулд хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн
хувьд бид юу хийж болох вэ?

Талбай дахь эрдэнэсийн болон агуу үнэт сувдны мөн торны сургаалт зүйрлэлд
хуваарилагдсан суралцагчдыг оноогдсон сургаалт зүйрлэлүүдээ ангийнхандаа
уншихад урь. Цөөн суралцагчаас өөрсдийн бичсэн үнэнийг ангийнхандаа
уншихад урь. (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч тэд Сайн мэдээний
адислалууд нь мөнхийн чанартай учраас ямарваа нэгэн золиослолын
үнэ цэнтэй юм гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.
Суралцагчдын хэлсэн үгсийг ашиглан, энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

Суралцагчдад энэ зарчмыг ойлгоход туслахын тулд самбар дээр дараах
гарчгуудыг бич. Үүнд:

Сайн мэдээний
адислалууд

Адислалуудыг хүлээн авахаар гаргах
золиослолууд
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Суралцагчдаас сайн мэдээний зарим адислалыг жагсааж бичихийг хүс
(судруудаас мэдлэг олж авах, амьд бошиглогчдоос удирдамж авах, авралын
ёслолууд болон мөнхийн гэрлэлт гэх мэт жишээ байж болно). Жагсааж бичсэн
адислал бүр дээр уг адислалыг олж авахын тулд тэд ямар золиослол гаргах
хэрэгтэй байж болохыг тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс. Суралцагчдын
хариултыг самбар дээр бич.

Суралцагчдаас самбар дээрх адислалуудаас нэгийг сонгон, яагаад уг адислалыг
олж авах нь ямар нэг золиослол гаргах үнэ цэнээр олддог болохыг
тайлбарлахыг хүс.

• Та нар эсвэл та нарын мэддэг хэн нэгэн хэзээ сайн мэдээний адислалыг
хүлээж авахын тулд ямар нэг зүйлийг золиосолж байсан бэ?

Самбар дээр дараах асуултуудыг бичээд, суралцагчдаас хариултыг нь
хичээлийн дэвтэр юм уу судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Үүнд:

Та нар сайн мэдээний ямар адислал олж авахыг хүсэж байна вэ?

Та нар яагаад энэ адислалыг хүсэж байна вэ?

Чи энэ адислалыг хүлээн авахын тулд хэрхэн золиослол гаргах хэрэгтэй
байж болох вэ?

Матай 13:53–58
Есүс Назарт зааж, Өөрийнхөө хүмүүсээр эсэргүүцэгдэв
Матай 13:53–58-ыг дүгнэн, Назарын хүмүүс Аврагчийг болон Түүний
сургамжуудыг эсэргүүцсэн гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Тэдний итгэлгүй
байдлаас болж, Аврагч тэдний дунд олон гайхамшиг үйлдээгүй юм (түүнчлэн
Moронай 7:37-г үзнэ үү).
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17-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 14
Оршил
Иохан Баптистын үхлийн талаар олж мэдсэнийхээ дараа
Есүс ганцаараа байхыг хүссэн боловч цугларсан олон
Түүнийг дагав. Тэр тэднийг өрөвдөж, тэдний өвчтэйг нь
эдгээж, таван мянга гаруй хүнийг гайхамшигтайгаар

хооллов. Тэр орой Есүс Галилын тэнгист хүчтэй шуурганд
зүдэрч байгаа Өөрийн дагалдагчид руу усан
дээгүүр алхав.

Заах зөвлөмж
Maтай 14:1–21
Есүс ганцаараа байхыг хүсэж, дараа нь таван мянга гаруй хүнийг хооллов.
Суралцагчдаас гүн гунигтай байсан үеийнхээ талаар бодохыг хүс. Тэднийг гүн
гунигаа туулж, давахын тулд юу хийсэн талаараа бодоход урь.

• Хүмүүст гунигт байдлыг туулж, ялан дийлэхээр хичээдэг ямар ямар өөр
арга замууд байдаг вэ?

Суралцагчдыг Maтай 14-ийг суралцах явцдаа гунигт байдал, бэрхшээл,
эргэлзээгээ хэрхэн даван туулах арга замуудыг олж мэдэхэд урь.

Матай 14:1–11-ийг дүгнэн, шинэ эхнэр Херодиагийн шахалтаар Херод хаан
Иохан Баптистыг шударга бусаар шоронд хорьсон гэдгийг тайлбарлан ярьж
өг. Эхнэрийнх нь охин (Саломе) түүний өмнө бүжиглэсний дараа Херод түүнд
“юу гуйсныг чинь өгье” гэж олны өмнө амлажээ (Maтай 14:7). Охин нь
ээжтэйгээ зөвлөлдөж, Иохан Баптистын толгойг авахыг хүссэн бөгөөд үүний
улмаас Херод Иоханы толгойг авахуулав.

Иохан Баптист бол Есүс Христийн найз, хамаатан нь байсан бөгөөд
Мессиагийн замыг бэлтгэхээр Бурханаар сонгогдсон бошиглогч байсан
гэдгийг суралцагчдад сануул.

• Иохан Баптистын дотны найз байгаагаар өөрийгөө төсөөл. Та түүний
шударга бусаар алагдсаныг сонссон бол хэрхэн хандах байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 14:12–13-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Есүс
Иоханы үхлийн талаар сонсоод юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Иоханы үхлийн талаар сонсоод юу хийсэн бэ? (“Зэлүүд газар” гэдэг нь
эзэнгүй газрыг хэлдэг болохыг та тайлбарлахыг хүсэж болох юм [Maрк 6:31,
зүүлт тайлбар a-г үзнэ үү].)

• Есүсийг ганцаараа байхыг хичээхэд юу тохиосон бэ?

• Та нар гунигтай мөн ганцаараа байхыг хүсэж байтал бусад хүн анхаарлыг
чинь татахыг хичээж байвал та нарт ямар санагдах вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 14:14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Есүс Өөрийг нь олон түмэн дагаж байгааг хараад хэрхэн хандсаныг
олж мэдэхийг хүс.
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Суралцагчдад сургаал, зарчмуудыг тодорхойлоход туслах асуулт тавь.
Суралцагчид судрын утга, агуулгыг ойлгох ойлголтоо хөгжүүлэх үедээ судар дахь сургаал,
зарчмуудыг олж тодорхойлохдоо илүү сайн болдог. Задлан шинжлэхийг шаарддаг
асуултууд нь суралцагчдад дүгнэлтэд хүрч, тэдний суралцаж байгаа хэсгээс сургаал,
зарчмуудыг олоход тусалдаг.

• Бидний гунигтай байх үедээ дагавал зохих ямар жишээг Аврагч үзүүлсэн
бэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид гүн гунигтай байгаа
үедээ бусдад өрөвч хандсанаар Есүс Христийн жишээг дагадаг гэсэн
үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Бид зовж байгаа үедээ бусдад өрөвч хандах нь яагаад хэцүү байж болох вэ?

• Бид өөрсдөө зовж байгаа үедээ бусдад өрөвч хандах нь бидэнд хэрхэн
тусалдаг вэ?

• Та нар болон та нарын таньдаг хэн нэгэн хэзээ гүн гунигийг мэдэрсэн үедээ
өөр нэгэнд өрөвч нинжин сэтгэлээр хандаж байсан бэ? Өөр нэгэнд үйлчлэх
нь ямар арга замуудаар танд тусалсан бэ?

Хэд хэдэн суралцагчийг Матай 14:15–21-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, Есүс Христ хэрхэн цугларсан олонд нинжин
сэтгэлээр үргэлжлүүлэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс. (Тэмдэглэл: Maтай
14:15–21-д цэдэглэгдсэн гайхамшгууд нь Maрк 6:35–44-ийн хичээлд илүү
дэлгэрэнгүй заагдах болно.)

• Есүс Өөрийг нь дагаж байсан олонд нинжин сэтгэлийг хэрхэн
үргэлжлүүлэн үзүүлсэн бэ?

Матай 14:22–36
Есүс шуурганаар усан дээгүүр алхалсан
Суралцагчдыг Есүс Христийг дагах үедээ туулж болох эргэлзээ, айдаст
нөхцөлүүдийг бодоход туслахын тулд хоёр суралцагчаас дараах жишээнүүдийг
чанга уншихыг хүс:

1. Нэгэн залуу эмэгтэй эдгэршгүй өвчнөөс болж зовж шаналах ээжийгээ
хараад, огтхон ч тусалж чадахгүй байгаа мэт санагдаж байна. Тэрээр
Тэнгэрлэг Эцэг гэр бүлийнх нь зовлонг мэдэж байгаа юм бол уу гэж асууж
эхэлдэг. Тэр Бурханд итгэхийг ихэд хүсэж байгаа боловч эргэлзээ нь
түүнийг будилуулж эхлэв.

2. Нэг залуу эрэгтэй саяхан Сүмд оржээ. Олон найз нь Сүмд элсэх түүний
шийдвэрийг илэн далангүй шүүмжилж байв. Тэр Сүмийн идэвхтэй, үнэнч
гишүүн байхаа үргэлжлүүлэх эсэхэд эргэлзэж эхлэв.

• Хүмүүс Есүс Христийг дагахаар эрэлхийлэхдээ ямар арга замаар эргэлзээ,
айдсыг мэдэрч болох вэ?

Суралцагчдыг Матай 14-ийн үлдсэн хэсгээс суралцаж байхдаа айдас, эргэлзээ,
урам хугарах байдлыг давахад нь тэдэнд тусалж чадах үнэнүүдийг олж
мэдэхийг хүс.

17-Р ХИЧЭЭЛ

105



Матай 14:22-ыг дүгнэн, Аврагч цугларсан олныг тараан явуулж байх
хоорондоо шавь нартаа Галилын тэнгисийн нөгөө тал руу завиар аялахыг
зааварчилсан гэдгийг тайлбарлан хэлж өг. Нэг суралцагчийг Матай 14:23-ыг
чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, Есүсийн цугларсан олныг
явуулсныхаа дараа хаашаа явсныг олж мэдэхийг хүс. Тэднийг олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахад урь.

Нэг суралцагчийг Матай 14:24–25-ыг чанга уншихад уриад, шавь нар нь
Галилын тэнгисийг гаталж байхад юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг
ангийнхнаас хүс.

• Шавь нарыг Галилын тэнгисийг гаталж байхад юу тохиолдсон бэ?

• “Салхи өөдөөс нь салхилсан” гэдэг нь ямар утгатай вэ? (24-р шүлэг).
(Өөдөөс нь эсрэг салхилж байсан.)

23-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүсийг ууланд ганцаараа байхад болон шавь нарыг
нь Галилын тэнгисийг гаталж байх энэ үед орой болсон байсан. Уг тэнгисийг
гатлах зай нь таван миль орчим (найман километр орчим) зайтай байсан
бөгөөд цаг агаар сайхан байгаа үед хоёр гурван цагийн дотор туулж
чадахаар байв.

• 25-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч усан дээгүүр шавь нар руугаа хэзээ ирсэн
бэ? (Дөрөв дэх манаа шөнийн 3-аас 6 цагийн хооронд байсан.)

• Шавь нар шуурганд тэнгисийг гатлахаар хичээн, хэр удаан явсан бэ?
(Барагцаалахад 9-12 цаг орчим)

Суралцагчдыг Maрк 6:47–48-ыг дотроо уншихад болон Марк энэ үйл явдлын
талаар ямар нэмэлт зүйл хэлснийг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Есүс шавь нараа бэрхшээлээс нь илүү хурдан аварч болох байсан уу? Шавь
нараа чөлөөлөхөөс өмнө тэднийг хэсэг хугацаагаар зовохыг нь
зөвшөөрсний зорилго юу байж болох вэ?

• Бид шавь нарын тэнгисийг гатлахаар хичээж байгаа энэ түүхээс өөрсдийн
зовлон бэрхшээлийн талаар ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэдийгээр Их Эзэн биднийг
зовлон бэрхшээлээс маань байнга аврахгүй байж болох ч Тэр
бидний юу туулж байгааг мэддэг бөгөөд Өөрийн зохих цагт бидэнд
туслахаар ирэх болно гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Их Эзэнээр тэр даруй чөлөөлөгдөхийн оронд өөрсдийн бэрхшээлийг хэсэг
хугацаагаар туулах нь бидэнд ямар сайн талтай байж болох вэ?

• Их Эзэн биднийг бэрхшээлээс маань тэр даруй чөлөөлдөггүй ч гэсэн
бидний зовлон бэрхшээлийг мэдэж байгаа гэдгийг мэдэх нь Түүнд итгэх
бидний итгэлийг хэрхэн хүчирхэгжүүлж болох вэ?
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Судрууд дээрх түүхүүдийг төсөөлөхөд нь суралцагчдад туслах
Суралцагчид судрын түүхэнд гарч байгаа үйл явдлыг оюун бодолдоо дүрслэн харснаар
төсөөлдөг. Төсөөлөн бодох нь суралцагчдад судрын үйл явдлыг илүү бодит, жинхэнэ
болгодог.

Суралцагчдыг шөнө дунд загасчны завин дээр байгаагаар мөн олон цагийн
турш хүчит давалгаа шуурганы эсрэг тэмцэж мөн тэгээд хэн нэгнийг усан дээр
алхахыг харж байгаагаар төсөөлөхийг хүс.

• Хэрэв та нар ийм нөхцөл байдалд байсан бол юу бодож, мэдрэх байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 14:26–27-г чанга уншихад уриад, ангийнхнаас шавь
нар нь Есүсийг хараад хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Шавь нар нь Есүсийг хараад хэрхэн хандсан бэ?

• Есүс тэдний айдаст хэрхэн хариулсан бэ?

Өөр нэг суралцагчийг Maтай 14:28-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
Петр Их Эзэний дууг сонсоод юу хийхийг хүссэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Петр Их Эзэний дууг сонсоод юу хийхийг хүссэн бэ?

Ангийн өмнө Есүсийн зургийг барьж зогсоод, ангийнхныг өөрсдийгөө завинд
байгаа Петр гэж төсөөлөхийг хүс. Хоёр суралцагчийг Матай 14:29–30-ийг
ээлжлэн чанга уншихыг хүс. Шүлэг бүрийг уншсаных нь дараа суралцагчдаас
хэрвээ тэд Петр байсан бол юу гэж бодож, юуг мэдрэх байсан байж
болохыг асуу.

• Петр яагаад живж эхэлсэн бэ?

• Энэ түүхэн дэх салхи болон давалгаа нь биднийг айдас, эргэлзээг мэдрэхэд
хүргэдэг юуг төлөөлж болох вэ?

• Бид Петрийн туршлагаас эргэлзээ, айдсаасаа хэрхэн зайлсхийх талаар юуг
сурч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч хэрвээ бид хараагаа
Есүс Христэд төвлөрүүлэн, Түүнд итгэх итгэлээ хадгалах үед
эргэлзээ, айдастаа дийлэгдэхгүй гэдгийг тодорхой ойлгосон эсэхийг
бататга.

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэрын хэлсэн дараах үгсийг
уншихад уриад, ангийнхнаас Их Эзэнд итгэх итгэлээ хадгалж чадаагүйгээс
ирэх аюулыг олж сонсохыг хүс.

“Хэрэв хүмүүс болон гэр бүл, нийгэм хамт олон, улс үндэстнүүд, бид бүгд
Петр шиг хараагаа Есүсээс салгахгүй байх юм бол итгэлгүй байдлын
давалгааг ялгууснаар даван туулж, эргэлзээний хуй салхин дунд айдасгүй
үлдэж чадна гэдэгт би баттай итгэдэг. Харин бид итгэх ёстой түүнээс
хараагаа холдуулж, бидэнд тусалж, биднийг аварч чадах Түүнд биш, харин
өөрсдийнхөө эргэн тойрон дахь аймшигт, хор хөнөөлтөй, сүйрүүлэгч хүчин

зүйлсийн хүч нөлөөнд найдвар тавих юм бол зөрчил сөргөлдөөн, уй гашуу, гутрал
цөхрөлийн далайд зайлшгүй живэх болно. Ийнхүү Их Эзэнээс хараагаа холдуулах нь ядаж
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цөхөх юмгүй бөгөөд дэлхий биднийг уруу татах юмсаар дүүрэн байдаг” (“The Beacon in the
Harbor of Peace,” Ensign, 1992 оны 11-р сар, 19).

• Бид эхлээд Петрийн үйлдсэнтэй адилаар Есүс Христ дээр хэрхэн “хараагаа
төвлөрүүлж” чадна гэж та нар бодож байна вэ?

• Хэн нэгэн хүний Есүс Христэд итгэх итгэл нь айдас, эргэлзээгээ даван
туулах боломжийг түүнд олгохыг та нар хэзээ харсан бэ?

Бид Есүс Христ дээр “хараагаа төвлөрүүлж,” Түүнд итгэх итгэлээ хадгалах үед
бэрхшээлтэй тулгарах найдвар, зоригийг олох болно. Суралцагчдыг Есүс
Христэд итгэх итгэлээ хадгалж, илүү сайн төвлөрөхийн тулд амьдралдаа гаргаж
болох өөрчлөлтүүдийг бодоход мөн уг өөрчлөлтүүдийг хийх зорилго
тавихад урь.

Петрийн адил, бид заримдаа Есүс Христэд итгэх итгэлээ хадгалж чадалгүй,
айдас, эргэлзээ, урам хугарах байдалд орж болно гэдгийг тайлбарла.

Есүс Христийн усан дээгүүр алхалж
байгаа зургийг үзүүл (Сайн мэдээний
уран зургийн цуглуулга [2009], д. 43-ыг
үзнэ үү; мөн LDS.org-оос үзнэ үү).
Нэг суралцагчийг Матай 14:30–32-ыг
чанга уншихад урь.

• 30-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр
живж байгаагаа ухаараад юу
хийсэн бэ?

• Бид энэ түүхээс хэрвээ бид итгэл
маань сулрах үедээ Их Эзэний тусламжийг эрэлхийлэх юм бол Түүний юу
хийдэг талаар юу мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох
ч Бид итгэлээ сулрах үед Бурханы тусламжийг эрэлхийлэх аваас Тэр
биднийг айдас, эргэлзээнээс маань салган өргөж чадна гэсэн зарчмыг
олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Бурхан ямар замуудаар биднийг айдас, эргэлзээнээс маань салган
өргөдөг вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 14:33-ыг чанга уншихад урьж мөн ангийнхныг Есүс,
Петр хоёр завинд суусны дараа шавь нар хэрхэн хандсан болохыг олж
мэдэхийг хүс.

Матай 14:33–36-г дүгнэн, энэ үйл явдлын дараа Аврагч шавь нарын хамт
аяллаа үргэлжлүүлэн, Галилын алс эрэгт хүрч ирсэн гэдгийг тайлбарлан ярьж
өг. Хүмүүс Есүсийг тэнд байгааг олж мэдээд, өвчнөөр зовж шаналж байгаа
хүмүүсийг Түүн дээр авчирсан. Олон хүн Түүний хувцасны захад хүрснээр л
эдгэрсэн.

Суралцагчдыг өөрсдийн хүлээж авсан сүнслэг өдөөлтийн дагуу үйлдэж, энэ
хичээлээс сурсан зүйлсээ хэрэгжүүлэхэд урамшуулан дэмжсэнээр
хичээлээ дуусга.
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18-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 15
Оршил
Есүс Галилд байхдаа Өөрийнх нь шавь нар яагаад хоол
идэхийнхээ өмнө өөрсдийгөө ариутгадаг уламжлалыг
дагаагүй талаар тайлбарлав. Тэгээд Тэрээр Дундад
Тэнгисийн эрэг рүү аялж, тэнд Харийн нэг эмэгтэйн

охиныг эдгээв. Есүс Галилд буцаж ирээд, тэнд олныг
эдгээн мөн дөрвөн мянга гаруй хүнийг
гайхамшигтайгаар хооллов.

Заах зөвлөмж
Maтай 15:1–20
Фарисайчууд болон хуулийн багш нар Есүсийн шавь нарыг хоол идэхийнхээ
өмнө яагаад гараа угаагүй талаар асуусан
Гурван суралцагчийг дараах жишээнүүдийг чанга уншихад урь. Уг жишээнүүд
юугаараа адил байгааг сонсохыг ангийнхнаас хүс.

1. Найзууд нь нэг залуу эмэгтэйд сургуулийн бүжгэнд зохисгүй хувцас
өмсөхийг санал болгожээ. Уг залуу эмэгтэй иймэрхүү хувцас өмсөх нь
нийгэмд ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрөгддөг ч Их Эзэний даруу
хувцаслалтын жишигт тэнцдэггүйг мэдэж байв.

2. Хожмын үеийн гэгээнтэн нэг залуу эрэгтэйн гэр бүл спортын тэмцээнүүдэд
дуртай байлаа. Спортын нэр хүндтэй тэмцээнүүд зурагтаар гарах үед уг гэр
бүлийнхэн гэр бүлээрээ залбирах, судраас суралцах, гэр бүлийн үдэш хийх
зэргээ болон ням гаргийн Сүмийн цуглаануудад оролцохоо хойшлуулж, уг
тэмцээнийг үздэг байв.

3. Нэг залуу хос гэрлэхээр бэлтгэж байв. Тэд гэрлэхээсээ өмнө бэлгийн
харьцаанд орох нь өргөнөөр хүлээн зөвшөөрөгддөг газарт амьдардаг. Зарим
хүн уг хосыг гэрлэх хүртлээ бэлгийн харьцаанд орохгүй хүлээж байгааг нь
мэдчихээд, хуучинсаг үзэлтэй, этгээд хүмүүс гэж хэлсэн.

• Эдгээр жишээнд ямар нийтлэг зүйлс байна вэ? (Бурханы зарлигуудыг
дуулгавартай дагах ба уламжлал, ёс заншлын дагуу үйлдэх хоёр нь
зөрчилдөж байгааг харуулж байна.)

Уламжлал, ёс заншлууд нь нийгэм, иргэншил, гэр бүл эсвэл бүлэг найзуудын
итгэл, дадлыг багтааж болно гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдыг Бурханы зарлигуудыг сахихад саад болж болох нэгээс илүү
уламжлал юм уу ёс заншлыг нэрлэхийг хүс. Суралцагчдыг Бурханы
зарлигуудыг сахих ба уламжлал, ёс заншлуудыг дагах хоёроос сонгох хэрэгтэй
болох үед тэдэнд туслах үнэнүүдийг Матай 15 дээрээс олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Матай 15:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, хуулийн багш нарын болон фарисайчуудын Есүсээс тухайлан асуусан
уламжлалын талаар олж мэдэхийг хүс.

• Есүсийн шавь нар ямар уламжлалыг дагахгүй байсан бэ?

109



Хуулийн багш нарын болон фарисайчуудын дурдсан гар угаах нь зүгээр гараа
цэвэрлэж угаахыг биш, харин ариутгах ёслолын төлөө гар угаадаг ёслолыг
хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Матай 15:3-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас хуулийн
багш нарын болон фарисайчуудын асуултад Есүс юу гэж хариулсныг олж
мэдэхийг хүс.

• Хуулийн багш нар болон фарисайчууд энэ уламжлалд оролцсоноор юуг
хийж байсан гэж Аврагч хэлсэн бэ?

Матай 15:4–6-г дүгнэн, хуулийн багш нар болон фарисайчууд тэдний
уламжлалд оролцсоноор Бурханы зарлигийг зөрчиж байгаа жишээг
тодорхойлсон гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Tэд тэдний мөнгө нь Бурханд бэлэг
буюу Корбан болж хадгалагдаж байгаа гэж тунхагласнаараа хүмүүс өтөлж
байгаа эцэг эхээ халамжлах үүргээсээ “чөлөөлөгдөх болно” (6-р шүлэг) гэж
зааж байв (Mарк 7:10–12-ыг үзнэ үү). Гэсэн ч тэд ийн үйлдэхдээ эцэг эхээ
хүндлэх зарлигийг зөрчсөн хэмээн Есүс заав.

Нэг суралцагчийг Матай 15:7–9-ийг чанга уншихад уриад мөн ангийнхныг
хуулийн багш нар болон фарисайчууд Бурханы зарлигуудыг дагахгүй байх
шалтгаан болгон өөрсдийн уламжлалуудыг ашиглан, хүмүүсийг юу хийхэд
хүргэж байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Хуулийн багш нар болон фарисайчууд хүмүүсийг юу хийхэд хөтөлсөн бэ?

• Бид эдгээр шүлгээс хэрвээ Бурханд илүү ойртохыг хүсэх юм бол юу хийх
ёстой талаар ямар зарчмыг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр
хэлж болох ч Хэрэв бид Бурханд илүү ойртохыг хүсэх аваас Бурханы
зарлигуудыг бидэнд байж болох ямар ч уламжлал, ёс заншлаас
дээгүүр тавих ёстой гэсэнтэй төстэй зарчмыг тодорхойлох ёстой.)

Суралцагчдыг хичээлийн эхэнд дурдсан жишээнүүдийг дахин чанга уншихад
урь. Жишээ болгоныг уншсаны дараа асуу:

• Энэ жишээн дээрх хүн эсвэл хүмүүс Бурханы зарлигуудыг дагахын тулд юу
хийж чадах вэ?

• Үүнийг хийх нь уг хүнд эсвэл хүмүүст Бурханд илүү ойртоход нь хэрхэн
туслах вэ?

Жишээ болгоныг ярилцсаны дараа ангийнхнаас асуу:

• Та нар хэзээ нийтлэг хүлээн зөвшөөрөгддөг уламжлал, ёс заншлыг дагахын
оронд Бурханы зарлигуудыг сахихыг сонгож байсан бэ? Энэ нь та нарт
Тэнгэрлэг Эцэгт илүү ойртоход хэрхэн тусалсан бэ? (Та мөн өөрийнхөө
туршлагаас хуваалцахыг хүсэж болох юм.)

Суралцагчдыг өмнө нэрлэсэн уламжлал, ёс заншлуудыг бодож үзэхэд урь.
Тэднийг эдгээр уламжлалыг эсвэл ёс заншлуудыг дагахын оронд Бурханы
зарлигуудыг сахихыг сонгосноор Бурханд илүү ойртоход урамшуулан дэмж.

Хуулийн багш нар болон фарисайчууд гараа угаалгүй идэх нь хүнийг бузарлаж
эсвээс уг хүнийг сүнслэг байдлын хувьд бохирдуулна гэж итгэдэг байсныг
суралцагчдад сануул. Нэг суралцагчийг Матай 15:10–11-ийг чанга уншихад
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уриад, ангийнхнаас Аврагч юу биднийг үнэхээр бузарладаг гэж заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагч юу биднийг бузарладаг гэж хэлсэн бэ?

Аврагч “… амнаас гарч буй нь хүнийг бузарладаг” хэмээн хэлснийг онцлон
дурд (11-р шүлэг). Тэрээр шавь нартаа Өөрийнх нь үгсэд гомдсон
фарисайчуудад санаа зовохгүй байх тухай хэлсний дараа (Maтай 15:12–16-г
үзнэ үү) биднийг үнэхээр юу бузарладаг талаар тайлбарласан.

Цөөн суралцагчийг Матай 15:17–20-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, Аврагч “… амнаас гарч буй нь хүнийг бузарладаг”
хэмээн хэлсэн нь ямар утгатай байсныг олж мэдэхийг хүс (11-р шүлэг).

• Аврагч “… амнаас гарч буй нь хүнийг бузарладаг” хэмээн хэлсэн нь ямар
утгатай байсан бэ?

Судруудад бидний бодол, хүслийг зүрх сэтгэлээр олонтоо төлөөлүүлдэг гэдгийг
онцлон хэл. Дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Хэрэв бид хилэнцэт бодол,
хүслээр зугаацахыг сонгох аваас …

• Та нар 19–20-р шүлэгт цэдэглэгдсэн Аврагчийн сургаал дээр үндэслэн энэ
зарчмыг хэрхэн гүйцээж бичиж болох вэ? (Суралцагчдын хэлсэн үгийг
ашиглан гүйцээгээд, Хэрвээ бид хилэнцэт бодол, хүслээр зугаацахыг
сонгох аваас, тэдгээр бодол мөн хүсэл нь биднийг бузарлах болно
гэсэн үнэнийг харуул.)

• Хэрвээ бид хилэнцэт эсвэл зохисгүй бодол, хүслээр зугаацахыг сонгох аваас
ямар ямар замаар бузарлагдаж эсвэл сүнслэг байдлын хувьд бохир болж
болох вэ?

• Бидний амнаас гарах үгс болон үйлдлүүд зүрх сэтгэлд маань байгаа бодол,
хүслийг ямар замаар харуулдаг вэ?

Та энэ зарчмын талаар гэрчилж, суралцагчдыг цэвэр ариун бодол, хүсэлтэй
байхыг сонгоход урьж болно.

Матай 15:21–28
Аврагч Харийн эмэгтэйн охиныг эдгээсэн
Суралцагчдыг самбарын өмнө гарч ирээд, зөв шударга хүслүүдээсээ нэгээс
илүүг жагсаан бичихийг хүс.

Зөв шударга хүслүүдээ хүлээн авахын тулд юу хийх хэрэгтэйг ойлгоход нь
тэдэнд туслах зарчмуудыг Maтай 15 дээрээс олж мэдэхэд суралцагчдыг урь.

Суралцагчдыг Библийн 11-р газрын зураг, “Шинэ Гэрээний үеийн Ариун
газар” зургийг гаргахыг хүс. Суралцагчдыг газрын зураг дээрээс Тирийн болон
Сидоны хотуудыг олохыг хүс. Есүс Галилаас Тир болон Сидоны хөвөө рүү аялах
үедээ канаан эмэгтэйтэй дайралдсан гэдгийг тайлбарла. Тэр бүс нутаг дахь
олон хүний адил, энэ эмэгтэй харийн эмэгтэй буюу иудей хүн биш байв. Тэр
үеийг хүртэл Есүс шавь нартайгаа хамт сайн мэдээг иудейчүүдэд тунхаглаж
байсан ба хараахан харийнханд тунхаглаагүй байв (Матай 10:5–6-г үзнэ үү).
Харийнханд авралын захиасыг хүлээн авах хаалга хожим нээгдэх болно
(Үйлс 10-ыг үзнэ үү).
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Суралцагчдыг хамтрагчтайгаа Матай 15:21–27-г ээлжлэн чанга уншихад урь.
Тэднийг дараах асуултуудын хариултыг олж мэдэхийг хүс (та асуултуудыг
самбар дээр бичиж болно). Үүнд:

• Канаан эмэгтэй ямар зөв шударга хүсэлтэй байсан бэ?

• Тэр эмэгтэй Есүс Христэд итгэх итгэлээ харуулсан юуг хийж мөн хэлсэн бэ?

Суралцагчдаас хариултуудаа хуваалцахыг хүс.

• Энэ адилтгалд уг эмэгтэйн хариулт түүний Есүс Христэд итгэх итгэлийг
хэрхэн илүүтэй харуулсан бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 15:28-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас дагаж
уншин, Аврагч уг эмэгтэйн төлөө юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч уг эмэгтэйн төлөө юу хийсэн бэ? Яагаад?

• Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хэрэгжүүлэх үед юу тохиодог талаар ямар
зарчмыг энэ түүхээс мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хэрэгжүүлэх үед өөрсдийн
зөв шударга хүслийн дагуу адислагдаж чадна гэдэгтэй төстэй зарчмыг
тодорхойлох ёстой.

• Бид Их Эзэнээс зөв шударга хүслүүдийн маань дагуу биднийг адислахыг
итгэлтэйгээр гуйхаас гадна Есүс Христэд итгэх итгэлээ хэрэгжүүлэхийн
тулд өөр юу хийж болох вэ?

Сургаал, зарчмуудыг ойлгоход нь суралцагчдад туслах
асуултуудыг тавих
Суралцагчид сургаал, зарчмуудыг тодорхойлсныхоо дараа эдгээрийг утга учиртай
хэрэгжүүлэхээсээ өмнө ойлгодог байх ёстой. Суралцагчдад аливаа нэг сургаал, зарчмыг
ойлгоход нь туслахын тулд утгыг сайтар ойлгоход хөтөлж, агуулгыг орчин үетэй нийцүүлэн
бодоход дэмждэг эсвэл зарчмуудын талаарх ойлголтоо тайлбарлахад урьдаг
асуултуудыг тавь.

Есүс Христэд итгэх итгэлээ хэрэгжүүлэхийн тулд юу хийж болохыг илүү сайн
ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд нэг суралцагчийг Арванхоёр
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Бид Есүс Христэд итгэх үедээ түүнд найдаж байх ёстой. Тэр бидэнд
хамгийн сайн нь юу болохыг мэддэг болохоор бид Түүний хүслийг хүлээн
авахад бэлэн байхуйц хангалттай их найдах ёстой. …

“… Хэчнээн хүчтэй итгэлтэй байлаа ч энэ хүчний эзэн болох Түүний хүслээс
зөрөх үр дүнг бий болгож чадахгүй. … Бид Их Эзэний таалал, цаг хугацаанд
бүрэн найдахгүйгээр Их Эзэнд итгэх жинхэнэ итгэлтэй байж чадахгүй”

(“Faith in the Lord Jesus Christ,” Ensign, 1994 оны 5-р сар, 99, 100).
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• Их Эзэн бидний зөв шударга хүслүүдийн дагуу тэр даруй адислахгүй байгаа
үед Есүс Христэд итгэх итгэлээ хэрэгжүүлэх гэдэг нь ямар утгатай болох
тухай ахлагч Өүксийн тайлбар бидэнд хэрхэн тусалж чадах вэ?

Самбар дээрх зөв шударга хүслийн жагсаалтыг давтаж хараад, тэд ийм
хүсэлтэй байхыг эрэлхийлэх явцдаа Есүс Христэд итгэх итгэлээ
хэрэгжүүлэхийн тулд юу хийж чадахаа тайлбарлахад суралцагчдыг урь.

• Та нар (эсвэл та нарын мэддэг хэн нэгэн) хэзээ Есүс Христэд итгэх итгэлээ
хэрэгжүүлснээр (Их Эзэний таалал мөн цаг хугацааны дагуу) зөв шударга
хүсэлтэй болсон бэ?

Суралцагчдыг Есүс Христээс зөв шударга хүслийг хүлээн авахаар эрэлхийлэх
явцдаа Түүнд итгэх итгэлээ хэрэгжүүлэхийн тулд юу хийх талаар хичээлийн
дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Бичсэн зүйлийнхээ дагуу
үйлдэхэд суралцагчдыг урамшуулан дэмж.

Матай 15:29–39
Есүс дөрвөн мянга гаруй дагагчдыг долоон талх, цөөн хэдэн загасаар
хооллосон
Maтай 15:29–39-ийг дүгнэн, Есүс Галилд буцаж ирснийг тайлбарлан ярьж өг.
Түүнийг тэнд байхад дөрвөн мянга гаруй хүн цуглан Түүн дээр ирэхдээ янз
бүрийн өвчин тахал, тахир дутуу байдлаасаа болж зовж байсан хүмүүсийг
авчрав. Аврагч тэднийг эдгээж мөн хүмүүсийг Түүнтэй гурван өдрийг
өнгөрөөсний дараа бүх хүнийг долоон талх, цөөн хэдэн загасаар хооллож, өөр
нэгэн гайхамшгийг үйлдэв. (Тэмдэглэл: Дөрвөн мянган хүнийг хооллосон
гайхамшиг нь Maрк 8-ыг үзэх хичээлд илүү дэлгэрэнгүй заагдах болно.)

Та Maтай 15 дээр суралцагчдын тодорхойлсон үнэнүүдийн болон зарчмуудын
талаар гэрчлэлээ хуваалцсанаар энэ хичээлийг дуусгаж болно.
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19-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 16
Оршил
Есүс Христ Өөрийнх нь бурханлаг байдлын тэмдгийг
эрэлхийлсэн фарисайчуудыг болон садукайчуудыг
зэмлэв. Петр Есүсийг Христ хэмээн гэрчилж мөн хаант

улсын түлхүүрүүд түүнд амлагдав. Есүс шавь нартаа
загалмайгаа үүрч, Өөрийг нь дагахыг заав.

Заах зөвлөмж
Maтай 16:1–12
Фарисайчууд болон садукайчууд Аврагчаас тэмдэг эрэлхийлэв.
Хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр дараах үгсийг бич:

Тэнгэр элч үзэгдсэнээр

Ариун Сүнсээр

Найзынхаа юм уу гэр бүлийнхээ гишүүний үгэнд итгэснээр

Гайхамшгийг харснаар

Хичээлээ эхлэхдээ суралцагчдыг сайн мэдээний гэрчлэлийг хэрхэн хүлээж
авахыг хүсэж байгаагаа харуулах үгсийг самбар дээрээс сонгохыг хүс. Цөөн
суралцагчаас аль үгсийг сонгосноо хуваалцаж, яагаад үүнийг сонгосноо
тайлбарлахад урь.

Суралцагчдыг Maтай 16-г суралцах явцдаа Их Эзэн бидэнд сайн мэдээний
гэрчлэлийг хүлээн авч, хүчирхэгжүүлэхэд хэрхэн тусалдаг талаарх үнэнүүдийг
олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Матай 16:1-ийг чанга уншихад урь. Суралцагчдыг дагаж
уншаад, фарисайчууд болон садукайчууд Есүсээс юу хүссэнийг олж
мэдэхийг хүс.

• Фарисайчууд болон садукайчууд Есүсээс юу хүссэн бэ?

• Фарисайчууд болон садукайчууд тэмдэг үзүүлэхийг хүсэхдээ Есүсийг
“сорьж байсан” гэдэг нь ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ? (Сорих
гэдэг үйл үгийн нэг утга нь шалгах юм.)

Хэдэн суралцагчийг Матай 16:2–4-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, Аврагч фарисайчуудад болон садукайчуудад юу
гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн ямар тэмдэг өгнө гэж хэлсэн бэ?

Есүс “аварга загасанд” залгиулсан Хуучин Гэрээний бошиглогч Ионагийн
талаар ярьж байсан гэдгийг тайлбарла (Иона 1:17). Иона үүн дотор
“булшлагдсан” нь мөн тэгээд загасны гэдэснээс гурван өдрийн дараа гарч
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ирсэн нь Есүс Христийн үхэл, оршуулгыг болон булшнаас гурав дахь өдрөө
амилсныг бэлгэддэг.

• Аврагч фарисайчуудыг болон садукайчуудыг зэмлэснийхээ дараа юу
хийсэн бэ?

• Бид энэ үйл явдлаас сүнслэг үнэнийг эрэлхийлэх зохисгүй арга замуудын
талаар юу мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид
тэмдгүүдийг эрэлхийлснээр сүнслэг үнэнийг хүлээж авдаггүй гэх
үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.

Матай 16:5–12-ыг дүгнэн, Аврагч шавь нартаа фарисайчуудын болон
садукайчуудын буруу сургаалаас сэрэмжлүүлсэн гэдгийг тайлбарлан ярьж өг.
(Тэмдэглэл: Энэ үйл явдлыг Марк 8-ыг судлах хичээлд илүү дэлгэрэнгүй
заах болно.)

Матай 16:13–20
Петр Есүс Христийн тухай гэрчилж мөн хаант улсын түлхүүрүүд түүнд амлагдав
Есүс фарисайчуудыг болон садукайчуудыг тэмдэг эрэлхийлснийх нь төлөө
зэмлэсний дараа Өөрийн шавь нарт үнэний гэрчлэлийг хэрхэн хүлээн авах
талаар заасан гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Матай 16:13–14-ийг чанга
уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, Есүсийн асуултыг болон Түүний шавь
нарын өгсөн хариултыг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч шавь нараасаа юу гэж асуусан бэ? Тэд хэрхэн хариулсан бэ? (Елиа,
Иеремиа хоёр нь Хуучин Гэрээний бошиглогч Елиа, Иеремиа болохыг та
тайлбарлах хэрэгтэй байж болно.)

• Тэдний хариулт Есүсийн тохинууллын энэ үед хүмүүс Есүс гэж хэн болохыг
хэр сайн ойлгож байсан талаар бидэнд юуг харуулж байна вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 16:15–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Аврагчийн асуусан хоёр дахь асуултыг олж мэдэхийг хүс.

Матай 16:15–19 нь төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших судрын
хэсгийг судлах нь үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж,

тэдгээрийг бусдад заах бэлтгэлтэй байхад суралцагчдад тусална. Та төгс эзэмших
судруудыг өөр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэх нь тэдгээрийг хялбархан олох боломжтой
болгодог гэж суралцагчдад зөвлөж болно. Суралцагчдад энэ судрын хэсгийг төгс
эзэмшихэд туслахын тулд хичээлийн төгсгөлд байгаа заах санаануудыг хар.

• Аврагчийн асуусан хоёр дахь асуулт юу байсан бэ? Петр юу гэж
хариулсан бэ?

• 17-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр Есүс Христийг Бурханы Хүү гэж хэрхэн
мэдсэн бэ? (Тэнгэрлэг Эцэг Ариун Сүнсээр дамжуулан энэ үнэнийг түүнд
илчилсэн гэдгийг онцлон хэл.)

• Бид эдгээр шүлгээс Eсүс Христийн талаарх гэрчлэлийг хэрхэн олох талаар
ямар үнэнийг сурч чадах вэ? (Суралцагчдын хариултууд нь бид Ариун
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Сүнсээр дамжуулан Есүс Христийн талаар гэрчлэлтэй болдог гэдэг
үнэнийг тусгах ёстой.)

• Яагаад та нар өөр бусад арга замаар биш, харин Ариун Сүнсний
илчлэлтээр гэрчлэл хүлээн авах нь бидэнд чухал гэж бодож байна вэ?

Аврагчийн талаар гэрчлэлтэй болоход тусалдаг Ариун Сүнсний үүргийг илүү
гүнзгий ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд, нэг суралцагчийг
ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смитийн хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Бурханы Сүнс хүмүүний сүнстэй ярих нь хувийн харилцаагаар, түүнчлэн
тэнгэрлэг нэгэнтэй хийсэн харилцаагаар дамжин ирсэн үнэнээс ч илүүтэй
хамгийн агуу их нөлөөлж, ойлгуулж, үнэнийг дамжуулах хүчтэй байдаг.
Үнэн нь Ариун Сүнсээр дамжуулан биеийн хамаг судас, шөрмөс, булчинд
нэвчин орж, хэзээ ч мартагдахааргүй болдог” гэжээ (Teachings of Presidents
of the Church: Joseph Fielding Smith [2013], 183–184).

• Ариун Сүнсээр дамжуулан илчлэлт хүлээн авахад өөрсдийгөө бэлтгэхийн
тулд бидний хийж чадах зарим зүйл юу вэ?

• Та нар Есүс Христ бол Бурханы Хүү, та нарын Аврагч гэдгийг яаж мэддэг
болсон бэ? Та нар Ариун Сүнснээс тэрхүү гэрчийг хүлээн авахад
бэлтгэхийн тулд юу хийсэн бэ?

Суралцагчдыг Аврагчийн талаарх гэрчлэлийнхээ талаар тунгаан бодоход урь.
Суралцагчдыг гэрчлэлээ хэрхэн хүчирхэгжүүлж болох талаар эсвэл Ариун
Сүнсээр дамжуулан гэрч хүлээн авахын тулд юу хийх хэрэгтэй байж болох
талаар хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд
урамшуулан дэмж.

Хоёр суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирээд, дүрд тоглоход урь. Нэг
суралцагчийг өөрийнхөө дүрд тоглохыг, нөгөө суралцагчийг Сүмийн гишүүн
биш нэг найзаа төлөөлж тоглохыг даалга. Сүмийн гишүүн бус найзыг төлөөлж
байгаа суралцагчид дараах хоёр асуултыг бичсэн цаас өг. Уг суралцагчийг
эдгээр асуултыг нэг нэгээр нь асууж, нөгөө суралцагчаас хариулахыг хүс. (Та
асуултад хариулж байгаа суралцагчид боломжийн хариултууд санал болгохыг
ангийнханд урамшуулж болох юм.)

1. Би танай сүм Есүс Христийн цорын ганц үнэн сүм гэж зүтгэдэг гэж
сонслоо. Чи бас тэгж итгэдэг үү?

2. Манай сүм бас Есүс Христэд итгэдэг, тэгэхэд яагаад та нар сүмээ цорын
ганц үнэн сүм гэж боддог юм бэ?

Суралцагчдыг оролцсонд нь талархаад, суудалдаа буцаж суухад урь.

Суралцагчдыг Матай 16-г үргэлжлүүлэн судлахдаа Есүс Христийн Хожмын
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийг дэлхий дээрх Их Эзэний Сүм болгож ялгаж
харагдуулдаг зүйл нь юу болохыг бидэнд ойлгуулж мөн бусдад тайлбарлахад
туслах үнэнүүдийг олж мэдэхэд урь.
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Цезарь Филип

Есүс шавь нараасаа Өөрийн хэн болох
талаар асуух үед тэд Цезарь Филип
гэдэг нэртэй нутгийн бүсэд байсныг
суралцагчдад сануул (Maтай 16:13-ыг
үзнэ үү). Боломжтой бол Цезарь
Филипийн зургийг үзүүл (Библийн
гэрэл зургууд, д. 26, “Цезарь
Филип”-ийг үзнэ үү). Энэ зураг дээр
голын цаана мөн моддын цаана юу
байгааг олж хэлэхийг суралцагчдаас
хүс. Цезарь Филип дэх том хадан
чулуу нь Аврагчийн шавь нартайгаа
яриа өрнүүлэхэд тохирсон орчин
байсан байх гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Матай
16:18–20-ийг чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, Аврагч
чулууны сэдвийг ашиглан, Өөрийн
Сүмийн суурийг хэрхэн дүрсэлснийг
олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч “энэ хадан дээр” Өөрийн Сүмийг босгоно гэж хэлсэн нь ямар
утгатай гэж та нар бодож байна вэ? (18-р шүлэг).

Суралцагчдад эдгээр үгийг ойлгоход нь туслахын тулд бошиглогч Иосеф
Смитийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь.

“Есүс ‘Энэ хадан дээр би Өөрийн чуулганыг босгоно …’ хэмээн Есүс
сургаалдаа заажээ. [Матай 16:18.] Юун хад билээ? Энэ чинь илчлэлт”
Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иoсеф Смит [2007], 220).

“Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм судруудад Бурханы үнэн Сүм үргэлж
ингэж байгуулагдаж байсан шиг, шууд илчлэлт дээр үндэслэн байгуулагдсан (Амос 3:7
болон Үйлс 1:2)” (Сургаалаас: Иосеф Смит, 220).

• Та нар 18-р шүлэгт цэдэглэгдсэн Өөрийн Сүмийн талаарх Аврагчийн
сургамжийг хэрхэн нэгтгэн дүгнэж хэлэх вэ? (Суралцагчид Есүс Христийн
Сүм Бурханаас ирдэг илчлэлтүүд дээр баригддаг гэсэн зарчимтай
төстэй зүйлийг тодорхойлох ёстой. Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

• Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм нь Бурханаас ирдэг
илчлэлтүүд дээр байгуулагдсаныг мэдэх нь та нарын сайн мэдээний талаарх
гэрчлэлийг хэрхэн хүчирхэгжүүлж чадах вэ?

• 19-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч Петрт юу өгөхөөр амладаг вэ?
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• Бид Аврагчийн Петрт өгсөн амлалтаас ямар сургаалыг мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчид Есүс Христ Өөрийн хаант улсын түлхүүрүүдийг
сонгосон бошиглогч, төлөөлөгчдөдөө итгэмжлэн өгдөг гэсэн үнэнийг
тодорхойлж байгаа эсэхийг бататга.)

• Хаант улсын түлхүүрүүд гэж юу вэ? (Дэлхий дээрх Бурханы хаант улсыг
буюу Есүс Христийн Сүмийг удирдахад шаардлагатай удирдах хүч, эрх мөн
эрх мэдэл.)

Суралцагчдад санваарын түлхүүрүүд гэж юу болохыг ойлгоход нь туслахын
тулд нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“‘Санваарын түлхүүрүүд бол санваарын удирдагчдад Түүний санваарыг
[атгагчдад] дэлхий дээр хэрэглэх, удирдах, хянах, засаглах Бурханаас
олгосон эрх мэдэл юм’ [Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь [2010], 2.1.1].
Сүмд хийгдэж байгаа бүх үйлдэл болон ёслолууд нь тэрхүү үйл ажиллагаа
ёслолуудын түлхүүрүүдийг атгадаг нэгний шууд эсвэл шууд бус зөвшөөрлийн
дагуу гүйцэтгэгддэг” (“Санваарын түлхүүрүүд ба эрх мэдэл,” Ensign эсвэл

2014 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 68).

• Петрт түлхүүрүүд өгөгдсөн учраас түүнийг юу хийх боломжтой болно гэж
Есүс хэлсэн бэ?

Петрт амлагдсан түлхүүрүүдийн нэг нь лацдах хүчний түлхүүр байсан гэдгийг
тайлбарла. Энэ хүч нь Сүмийн удирдагчдын эрх мэдэлтэй гүйцэтгэгдсэн
ёслолуудыг тэнгэрт хүчинтэй болгодог. Энэ нь түүнчлэн гэр бүлүүдийг мөнхөд
хамтдаа лацдан холбоход ашиглагддаг. Өнөө үед лацдах хүчийг Тэргүүн Зөвлөл
болон Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулга атгадаг.

• Яагаад Их Эзэн Өөрийн бошиглогч, төлөөлөгчдөд санваарын түлхүүрүүд
өгдгийг та нар хэрхэн нэгтгэн дүгнэж хэлэх вэ? (Суралцагчид Санваарын
түлхүүрүүд нь Их Эзэний Сүмийг дэлхий дээр удирдахад
шаардлагатай гэсэнтэй төстэй үнэнийг тодорхойлох ёстой.)

Нэг суралцагчаас дүрд тоглоход тавьсан асуултуудыг чанга уншихыг хүс.
Ангийнхныг Матай 16:18–19 дээрээс тодорхойлсон үнэнүүдийг ашиглан эдгээр
асуултад хэрхэн хариулах талаараа тайлбарлахад урь. Та бас суралцагчдыг
эдгээр үнэний тухай гэрчлэлээ хуваалцахад урьж болно.

Одоогийн Тэргүүн Зөвлөл ба Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын зургийг
үзүүлэх талаар (LDS.org [жишээ нь, Meet Today’s Prophets and Apostles] болон
Ensign эсвэл Лиахона дээрх ерөнхий чуулганы дугаарыг үзнэ үү) мөн Петрт
болон өөр бусад төлөөлөгчид эрт дээр үед өгөгдсөн тэрхүү түлхүүрүүд өнөөдөр
Их Эзэний амьд бошиглогч, төлөөлөгчдөөр ашиглагддаг талаар гэрчлэх тухай
бодож үзээрэй.
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Матай 16:21–28
Есүс Өөрийг нь дагах гэдэг нь ямар утгатай болохыг заав
Maтай 16:21–28-ыг дүгнэн, Есүс Өөрийн цагаатгах золиослолын талаар ярьсан
гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Тэр түүнчлэн шавь нартаа, эгэл хүнээ орхин
(Moзая 3:19-ийг үзнэ үү), дуулгавартай байж мөн Түүнийг баяртайгаар
дагахын тулд золиослол хийхэд бэлэн байх хэрэгтэй хэмээн заасан.

Төгс эзэмших судар—Матай 16:15–19
Суралцагчдыг Maтай 16-аас сурснаа гэр бүлийнхэнтэйгээ хуваалцахад
урамшуулан дэмж. Maтай 16:15–19-ийн нэг хэсгийг ирэх хэдэн өдрийн турш
ангиараа чээжлэхийг сонгох тухай бодож үзээрэй. Та энэ гарын авлагын
хавсралтаас чээжлэх санаануудыг олж чадна.
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20-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 17
Оршил
Хувиралтын уулан дээр Есүс Христ, Мосе, Елиа нар
санваарын түлхүүрүүдийг Петр, Иаков, Иохан нарт олгов.
Есүс уулнаас буусныхаа дараа нэгэн хөвгүүний чөтгөрийг

зайлуулав. Капернаумд Есүс Өөртөө болон Петрт албан
татварын мөнгийг ер бусын байдлаар хангаж өгөв.

Заах зөвлөмж
Maтай 17:1–13
Мосе, Елиа хоёр Петр, Иаков, Иохан нарт үзэгдэв
Жолооны үнэмлэх үзүүлж эсвэл нэг суралцагчийг жолооны үнэмлэхээ
ангийнхандаа үзүүлэхэд урь.

• Жолооны үнэмлэхийг эзэмших нь уг хүнд юу хийх эрхийг олгодог вэ?

Автомашины түлхүүрийг эсвэл үүний зургийг үзүүл.

• Жолооны үнэмлэхтэй байхаас гадна автомашины түлхүүртэй байх нь
яагаад чухал вэ?

• Жолооны үнэмлэхтэй мөн автомашины түлхүүртэй байхыг Бурханы ажлыг
удирдахад шаардлагатай санваарын эрх мэдэл ба түлхүүрүүдтэй хэрхэн
харьцуулж болох вэ? (Жолооны үнэмлэхтэй хүмүүс автомашин барих
эрхтэй байдгийн адил, олон эрэгтэй хүн санваарын эрхийг атгадаг. Гэхдээ
автомашины түлхүүр нь жолоочид тодорхой нэг автомашиныг барих
боломжийг олгодог шиг, санваарын түлхүүрүүд нь хүнд тодорхой хүрээний
дотор Бурханы ажлыг удирдаж явуулах эрхийг олгодог. Сүмийн
ерөнхийлөгч дэлхий дээр Их Эзэний бүх ажлыг удирдаж явуулах санваарын
түлхүүрүүдийг атгаж мөн ашигладаг.)

Бид Maтай 16:19 дээр Их Эзэн Петрт хаант улсын түлхүүрүүдийг буюу дэлхий
дээр Бурханы хаант улсыг удирдан, чиглүүлэх эрх мэдлийг өгнө хэмээн амладаг
талаар уншсаныг суралцагчдад сануул. Тэр үед Петрт болон бусад төлөөлөгчид
бүгдэд нь санваарын эрх мэдэл өгөгдсөн байсан хэдий ч хаант улсын
түлхүүрүүд хараахан өгөгдөөгүй байв.

Суралцагчдыг өнөөдөр судраас суралцаж байхдаа Петр хаант улсын
түлхүүрүүдийг хэрхэн хүлээн авсныг мөн хожим адил түлхүүрүүд нь Иосеф
Смитэд болон манай үеийн өөр бусдад хэрхэн хүртээгдсэн талаар олж
мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Матай 17:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Петр, Иаков, Иохан нарыг Аврагч санваарын түлхүүрүүдийг хүлээн
авахад бэлтгэхээр хааш нь аваачсаныг тодорхойлохыг хүс. Аврагчийг амилан,
тэнгэр өөд өргөгдсөнийх нь дараа Петр, Иаков, Иохан нар Сүмийн Тэргүүн
Зөвлөлөөр үйлчлэх байсан учраас Аврагч тэднийг Өөртэйгөө хамт явахаар
сонгосон байж болох юм гэдгийг та онцлон хэлэхийг хүсэж болно (Жозеф
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Фийлдинг Смит, Doctrines of Salvation, эмхэтгэсэн Брүс Р.Макконки, 3 боть,
[1954–1956], 3:152).

• Петр, Иаков, Иохан нарыг Аврагч хааш нь аваачсан бэ?

• Уулан дээр Аврагчид юу тохиолдсон бэ?

• Хувирсан байх гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?

Хувиралт гэдэг бол “гадаад төрх байдал болон мөн чанараа түр зуур
өөрчилсөн хүмүүсийн нөхцөл байдал—энэ нь тэнгэрлэг хүмүүсийн оршихуй
хийгээд алдар сууг олж болохын тулд тэд сүнсний илүү өндөр түвшинд
өргөгдөнө гэсэн үг” (Судруудын удирдамж, “Хувиралт,” scriptures.lds.org).
Петр, Иаков, Иохан нар тэр үед мөн хувиран өөрчлөгджээ (C ба Г 67:11–12-ыг
үзнэ үү).

Хувиралтын уулан дээр байсан хүмүүс гэсэн гарчгийг самбар дээр бич. Энэ
гарчгийн доор Есүс Христ, Петр, Иаков мөн Иохан гэж бич.

Нэг суралцагчийг Матай 17:3-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас уулан
дээр Есүст болон төлөөлөгчдөд хэн үзэгдсэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Уулан дээр хэн үзэгдсэн бэ? (Eлиа гэж Хуучин Гэрээний бошиглогч Елиаг
хэлж байгааг тайлбарла [Maтай 17:3, зүүлт тайлбар б-г үзнэ үү].)

Самбар дээрх жагсаалтад Мосе ба Eлиа гэж нэмж бич.

Яагаад уулан дээр Мосе, Елиа хоёр үзэгдсэнийг ойлгоход суралцагчдад
туслахын тулд, нэг суралцагчийг бошиглогч Иосеф Смитийн хэлсэн дараах
үгийг чанга уншихад урь.

“Аврагч Мосе болон Елиас [Елиа] нар түлхүүрүүдийг Петр, Иаков, Иохан нар
өөрийнх нь өмнө хувирах үед уулан дээр өгсөн юм” (Сүмийн
ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит [2007 он], 120).

• Иосеф Смитийн өгүүлснээр, яагаад Елиа, Мосе хоёр уулан дээр үзэгдсэн
бэ? (Петр, Иаков, Иохан нарт санваарын түлхүүрүүдийг өгөх гэж үзэгдсэн.
Та Мосе, Елиа хоёр 1836 оны 4-р сарын 3-нд санваарын түлхүүрүүдийг
сэргээхээр Көртландын ариун сүмд үзэгдсэн бөгөөд Мосе Израилийн
цугларалтын түлхүүрүүдийг [C ба Г 110:11-ийг үзнэ үү], Елиа лацдах хүчтэй
холбоотой түлхүүрүүдийг сэргээсэн гэдгийг тайлбарлахыг хүсэж болох юм
[C ба Г 110:13–16-г үзнэ үү]. Көртландад ийнхүү үзэгдсэн нь Хувиралтын
уулан дээр юу болсныг ойлгоход туслах хэв маягийг бидэнд өгдөг.)

Библийн Иосеф Смитийн Орчуулга нь Херодод алагдсан Иохан Баптист уулан
дээр үзэгдсэн болохыг мөн тодотгож өгдөг (Иосеф Смитийн Орчуулга, Maрк
9:3 [Maрк 9:4, зүүлт тайлбар a-г үзнэ үү]; бас Bible Dictionary, “Elias” гэдгийг
үзнэ үү). Самбар дээрх жагсаалтад Иохан Баптист гэж нэмж бич.
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Тэнгэрлэг Эцэг ба Есүс Христ Иосеф Смитэд
үзэгдсэн

Хэдэн суралцагчийг Матай 17:4–9-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, Хувиралтын уулан дээр өөр хэн байсныг олж
мэдэхийг хүс.

• Хувиралтын уулан дээр өөр хэн үзэгдсэн бэ? (Самбар дээрх жагсаалтад
Бурхан Эцэг гэж нэмж бич.)

Сайн мэдээний эрин үе гэдэг нь Тэнгэрлэг Эцэг санваарын эрх мэдэл,
ёслолуудыг мөн Өөрийн авралын төлөвлөгөөний мэдлэгийг эрх мэдэл бүхий
үйлчлэгчдээрээ дэлхий дээрх хүмүүст өгдөг хэсэг цаг хугацааг хэлдэг гэдгийг
суралцагчдад товчхон сануул. Нэг суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирээд,
самбар дээр жагсаасан хүмүүсээс манай эрин үед бошиглогч Иосеф Смитэд
үзэгдсэн хүн бүрийн нэрний хажууд од зурахад урь. (Суралцагч самбар дээр
жагсаан бичсэн хүн бүрийн хажууд од зурах ёстой.)

Ангийнхнаас эдгээр айлчлал нэг
бүрчлэн хэзээ тохиосныг мөн зорилго
нь юу байсныг тайлбарлахыг хүс.
(Суралцагчдыг тайлбарлах үед, та
дараах зургуудыг үзүүлж болох юм:
Анхны үзэгдэл; Иохан Баптист
Аароны санваарыг хүртээж байгаа
нь; Meлкизедек санваарын сэргээлт
болон Елиа Көртландын ариун сүмд
үзэгдсэн [Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга (2009), nos. 90, 93, 94, 95;
мөн LDS.org-оор орж үзнэ үү].)

• Бид эрин үе бүрд санваарын
түлхүүрүүдийг хүртээсэн тухайд
эдгээр үйл явдлаас ямар үнэнийг
мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид
өөр өөрөөр хэлж болох ч тэдэнд
Эрин үе бүрд, Бурхан Өөрийн
сонгосон үйлчлэгчдэд
санваарын түлхүүрүүдийг
хүртээдэг ба тэгснээр тэд дэлхий дээр Түүний ажлыг удирдаж
чаддаг гэсэн үнэнийг тодорхойлоход тусал.)

• Есүс Христийн үед тохиосон санваарын түлхүүрүүдийг хүртээх хэв маяг нь
манай үед бошиглогч Иосеф Смиттэй хамт дахин давтагдсан гэдгийг мэдэх
нь яагаад чухал вэ?

• Одоогийн бошиглогч, төлөөлөгчид Иосеф Смитийн хүлээн авсантай адил
түлхүүрүүдийг атгадаг уу? (Тийм.) Тэд эдгээр түлхүүрийг хэрхэн хүлээж
авсан бэ? (Уг түлхүүрүүд Иосеф Смитээс Бригам Янгаар болон дараа
дараагийн бошиглогчдоор дамжин ирсэн.)

Суралцагчдыг санваарын эрх мэдлийн талаар мөн Есүс Христийн мөнх бус
амьдрал дахь тохинууллын үеийнхтэй адил түлхүүрүүд манай эрин үед
хүртээгдсэнээр ирсэн адислалуудын талаар сэтгэгдлээ хуваалцахад урих тухай
бодож үзээрэй.
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Иохан Баптист Аароны санваарыг сэргээсэн

Петр, Иаков, Иохан нар Мелкизедек
санваарыг сэргээсэн
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Елиа Көртландын ариун сүмд лацдах
түлхүүрүүдийг сэргээсэн

Матай 17:14–23
Есүс нэгэн хөвгүүнээс чөтгөрийг
зайлуулав
Матай 17:14–23-ыг дүгнэн, нэгэн эцэг
хүүгээ эдгээлгэхээр Аврагч дээр
авчирсан гэдгийг тайлбарлан, ярьж
өг. Есүс уг хүүхдийг эдгээснийхээ
дараа шавь нартаа зарим адислалыг
зөвхөн залбирал, мацгаар дамжуулан
олж авч болдог хэмээн заав. Тэр бас
Өөрийн үхэл ба Амилалтын талаар
бошиглов. (Тэмдэглэл: Эдгээр үйл
явдлын талаар Марк 9:14–29-ийг
судлах хичээлд илүү дэлгэрэнгүй
ярилцах болно.)

Матай 17:24–27
Есүс Өөртөө болон Петрт албан
татварын мөнгийг ер бусын байдлаар
хангаж өгөв
Суралцагчдыг Матай 17:24–27-оос суралцах явцдаа бидний жишээ бусдад
хэрхэн нөлөөлдгийг ойлгоход туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдад энэ захиасын хам сэдвийг илүү сайн ойлгоход туслахын тулд
Мосегийн хуулийн дагуу 20-оос дээш насны бүх израиль эрэгтэй хүн албан
татвар гэж нэрлэгдсэн жил тутмын ариун сүмийн татварыг төлөх ёстой
байдаг байсан гэдгийг тайлбарла (Eгипетээс гарсан нь 30:13–16-г үзнэ үү). Энэ
мөнгийг ариун сүмийн үйл ажиллагааг явуулахад хэрэгтэй зардлуудыг төлөхөд
хэрэглэдэг байв. Шийдвэрлэх зөвлөлөөс хүмүүсийн дундах пристүүд болон
багш нарыг энэ татварыг төлөх хэрэггүй хэмээн хассан байв.

Нэг суралцагчийг Матай 17:24–26-г чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, татвар хураагчдын болон Есүсийн Петрээс асуусан асуултуудыг олж
мэдэхийг хүс.

• Татвар хураагчид Петрээс юу гэж асуусан бэ? Петрийн хариулт юу
байсан бэ?

• Есүс Петрээс юу гэж асуусан бэ? Петрийн хариулт юу байсан бэ?

Энэ шүлгэн дэх гадны хүмүүс гэдэг нь хаант улс дахь хааны хүүхдүүдийн нэг нь
ч биш бүх хүнийг хэлдэг гэдгийг тайлбарла. “Гадны хүмүүс” татвар төлөх
ёстой байхад хааны хүүхдүүд төлөх ёсгүй байв. Есүс Өөрийгөө Бурханы Хүү
мөн ариун сүм бол Түүний Эцэгийн өргөө учраас (Maтай 17:25–26; Иохан
2:16-г үзнэ үү), энэ татварыг төлөх хэрэггүй байсан бөгөөд төлөхгүй байхаар
сонгож болох байсан хэмээн Петрт зааж байсан юм. Гэхдээ, татвар хураагчид
Есүсийн чухам хэн гэдгийг мэдэхгүй байсан учраас Түүнээс татвар
төлөхийг хүссэн.

Суралцагчдыг Maтай17:27-г дотроо уншиж, Есүс Петрт дараа нь юу хий гэж
зааварласныг олж мэдэхэд урь.

20-Р ХИЧЭЭЛ
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• Аврагч Петрт юу хийхийг зааварчилсан бэ?

• Яагаад Есүс өөрийгөө татвар төлөх болно гэж хэлсэн бэ?

Самбар дээр гомдоох гэдэг үг бичээд, энэ хам сэдвийн хувьд “бид тэднийг
гомдоохгүйн тулд” гэдэг нь Аврагч бусдын сүнслэг байдалд тээг болох юуг ч
хийхийг хүсээгүй болохыг ярьж байх магадлалтай гэдгийг тайлбарла. (Хэрэв
Тэр татвар төлөөгүй бол зарим иудей хүн Түүнд дургүйцэж мөн Түүнийг
дагагчид сайн мэдээний захиасыг хүлээн авах нь багасч болох байсан.)

• Бид Аврагчийн жишээнээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид
өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид бусдын сүнслэг байдалд тээг болох
үйлдлийг хийхээс зайлсхийснээр Аврагчийн жишээг дагаж чадна
гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар
дээр бич.)

• Энэ зарчим биднийг зөв сонголтууд хийхэд хүргэж болох өөр ямар ямар
нөхцөл байдаг вэ?

• Та нар Аврагчийн жишээг дагахыг мөн бусдад сүнслэг байдлын хувьд тээг
болох үйлдлээс зайлсхийхийг хичээснээр хэрхэн адислагдсан бэ?

Мэдрэмж, гэрчлэл урьдаг асуултуудыг тавих
Суралцагчдыг судруудад заагдсан сургаал эсвэл зарчмыг ойлгосны дараа тэрхүү сургаал
эсвэл зарчимтай хамаатай, сүнслэг туршлагууд дээрээ төвлөрөхөд суралцагчдад туслах
асуултуудыг тавь. Эдгээр асуулт нь суралцагчдыг амьдралдаа сайн мэдээний үнэн ба ач
холбогдлыг илүү гүн мэдрэхэд тусалж чадна. Тийм мэдрэмж нь сайн мэдээний зарчимд
илүү үнэнч амьдрах улам их хүслийг олонтоо төрүүлэх болно.

Суралцагчдыг дээр тодорхойлсон зарчмын дагуу илүү сайн амьдрахын тулд
өөрсдийн хийх нэг зүйлийг хичээлийн дэвтэртээ эсвэл судрын тэмдэглэл
дээрээ бичихэд урьснаар хичээлээ дуусга.

Төгс эзэмших судрын давтлага
Суралцагчид төгс эзэмших судрыг хялбархан олж чаддаг болсон үедээ судраас
бие даан судалж, сайн мэдээний зарчмуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлэн,
судруудаас заахдаа өөртөө илүү итгэлтэй байх болно.

Төгс эзэмших судрыг тогтмол давтаж байхад туслах төрөл бүрийн арга замыг
танилцуулахаар энэ гарын авлага тэр чигээрээ төгс эзэмших судрыг давтах үйл
ажиллагаануудыг багтаасан байгаа. Нэмэлт давтах үйл ажиллагаанууд энэхүү
гарын авлагын арын хавсралт хэсэгт байгаа.

Шалгах асуултууд нь сурч мэдсэн зүйлээ санаж, хэр ихийг ойлгосноо мэдэхэд
суралцагчдад тусалж болно. Суралцагчдыг энэ гарын авлагад танилцуулаад
байгаа гурван төгс эзэмших судрын шүлгийг уншихад урь. Та бас цөөн шинэ
шүлэг багтааж болно. (Та суралцагчдад судрын энэ хэсгийг судар дээрээ
тэмдэглэхийг зөвлөж болох юм.) Суралцагчдыг уншсаны дараа, уг шүлгээс
түлхүүр үгийг унш эсвэл семинарын номын хавчуургаас нэг хэллэгийг уншиж,
тэднийг шалга. Дараа нь суралцагчдаас судруудаасаа таарах зөв шүлгийг
олохыг хүс.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Maтай 13:24–17:27
(4-р бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Maтай 13:24–17:27-г (4-р бүлэг) судлахдаа сурсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах дүгнэлт
нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж, заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын
зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Maтай 13:24–58)
Улаан буудай ба зэрлэг өвсний тухай сургаалт зүйрлэлээс Их Эзэн эцсийн өдрүүдэд зөв шударга хүмүүсийг
цуглуулж, Хоёр дахь ирэлтээрээ ёс бусчуудыг устгах болно гэдгийг суралцагчид мэдэж авсан. Өөр нэмэлт
сургаалт зүйрлэлүүдээс, тэд Есүс Христийн сэргээгдсэн Сүм бүхэл дэлхийг дүүргэх талаар мөн Есүс Христийн
сайн мэдээг олж авахаар золиослол гаргадаг хүмүүст ирдэг мөнхийн адислалуудын талаар мэдсэн.

2 дахь өдөр (Maтай 14)
Суралцагчид Maтай 14-өөс бид гунигтай байгаа үедээ ч бусдад өрөвч хандсанаар Есүс Христийн жишээг дагадаг
гэдгийг ойлгож авсан. Түүнчлэн бид итгэлээ сулрах үед Бурханы тусламжийг эрэлхийлэх аваас Тэр биднийг
айдас, эргэлзээнээс маань өргөн салгаж чадна гэдгийг тэд сурсан.

3 дахь өдөр (Maтай 15)
Суралцагчид Аврагчийн хуулийн багш нарт болон фарисайчуудад өгсөн заавраас хэрэв бид Бурханд илүү
ойртохыг хүсэх аваас Бурханы зарлигуудыг бидэнд байж болох ямар ч уламжлал, ёс заншлаас дээгүүр тавих ёстой
гэдгийг мэдэж авсан. Түүнчлэн тэд, хэрэв бид хилэнцэт юм уу зохисгүй бодол, хүслээр зугаацахыг сонгох аваас
тэдгээр бодол, хүсэл биднийг бохирдуулдаг мөн бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хэрэгжүүлэх үед өөрсдийн зөв
шударга хүслийн дагуу адислалуудыг хүлээж авч чадна гэдгийг сурч мэдсэн.

4 дэх өдөр (Maтай 16–17)
Суралцагчид Maтай 16–17-г судлахдаа Есүс Христийн Сүм Бурханаас ирдэг илчлэлтүүд дээр баригддаг гэдгийг
сурсан. Түүнчлэн санваарын түлхүүрүүд нь эрт дээр үед өгөгдсөн бөгөөд өнөө үед дэлхий дээр Өөрийн Сүмийг
удирдах боломжийг Их Эзэний үйлчлэгчдэд олгохоор өгөгдсөн гэдгийг мэдэж авсан.

Оршил
Есүс Христ Өөрийнх нь бурханлаг байдлын тэмдгийг эрэлхийлсэн
фарисайчууд болон садукайчуудыг зэмлэв. Петр Есүсийг Христ хэмээн
гэрчилж, хаант улсын түлхүүрүүд түүнд амлагдав. Дараах заах санаанууд нь
гэрчлэлээ хэрхэн хүчирхэгжүүлэхийг ойлгоход суралцагчдад тусална.
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Заах зөвлөмж
Maтай 16:1–12
Фарисайчууд болон садукайчууд Аврагчаас тэмдэг эрэлхийлэв
Хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр дараах үгсийг бич:

Тэнгэр элч үзэгдсэнээр

Ариун Сүнсээр

Найзынхаа болон гэр бүлийнхээ гишүүний үгэнд итгэснээр

Гайхамшгийг харснаар

Хичээлээ эхлэхдээ, сайн мэдээний гэрчлэлийг хэрхэн хүлээж авмаар байгааг
харуулах үгсийг самбар дээрээс сонгохыг суралцагчдаас хүс. Цөөн
суралцагчаас аль үгсийг сонгосноо хуваалцаж, яагаад үүнийг сонгосноо
тайлбарлахад урь.

Суралцагчдыг Maтай 16-г судлах явцдаа Их Эзэн бидэнд сайн мэдээний
гэрчлэлийг хүлээн авч мөн хүчирхэгжүүлэхэд хэрхэн тусалдаг талаарх
үнэнүүдийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Матай 16:1-ийг чанга уншихад урь. Суралцагчдыг дагаж
уншаад, фарисайчууд болон садукайчууд Есүсээс юу хүссэнийг олж
мэдэхийг хүс.

• Фарисайчууд болон садукайчууд Есүсээс юу хүссэн бэ?

Хэдэн суралцагчийг Матай 16:2–4-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, Аврагч фарисайчууд болон садукайчуудад юу гэж
хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн ямар тэмдэг өгөх болно гэж хэлсэн бэ?

Есүс “аварга загасанд” залгиулсан Хуучин Гэрээний бошиглогч Ионагийн
талаар ярьж байсан гэдгийг тайлбарла (Иона 1:17). Ионагийн “булшлагдсан”
мөн тэгээд загасны гэдэснээс гурван өдрийн дараа гарч ирсэн нь Есүс
Христийн үхэл, оршуулгыг болон булшнаас гурав дахь өдрөө амилсныг
бэлгэддэг.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконки “Ионагийн дотор
‘булшлагдсан’ болон ‘аварга загаснаас’ гарч ирдэг нь (Иона 1:15–17; 2)
Христийн үхэл, оршуулга, амилалтыг бэлгэддэг” гэжээ (Mormon Doctrine, 2 дахь
хэвлэл [1966], 711–712).

• Аврагч фарисайчуудыг болон садукайчуудыг зэмлэснийхээ дараа юу
хийсэн бэ?

• Бид энэ үйл явдлаас сүнслэг үнэнийг эрэлхийлэх зохисгүй арга замуудын
талаар юу ойлгож авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Бид тэмдгүүдийг эрэлхийлснээр сүнслэг үнэнийг хүлээж авдаггүй
гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)
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Матай 16:5–12-ыг дүгнэн, Аврагч шавь нараа фарисайчуудын болон
садукайчуудын буруу сургаалаас сэрэмжлүүлсэн гэдгийг тайлбарлан ярьж өг.

Матай 16:13–20
Петр Есүс Христийн тухай гэрчилж, хаант улсын түлхүүрүүд түүнд амлагдав
Есүс фарисайчууд болон садукайчуудыг тэмдэг эрэлхийлснийх нь төлөө
зэмлэсний дараа Өөрийн шавь нарт үнэний гэрчлэлийг хэрхэн хүлээн авах
талаар заасан гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Матай 16:13–14-ийг чанга
уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, Есүсийн асуулт ба шавь нарынх нь
өгсөн хариултыг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч шавь нараасаа юу гэж асуусан бэ? Тэд хэрхэн хариулсан бэ? (Елиа,
Иеремиа хоёр нь Хуучин Гэрээний бошиглогч Елиа, Иеремиа болохыг та
тайлбарлах хэрэгтэй байж болно.)

• Есүсийн тохинууллын энэ үед хүмүүс Есүс гэж хэн болохыг хэр сайн ойлгож
байсан талаарх тэдний хариулт бидэнд юуг харуулж байна вэ?

Тэмдэглэл: Суралцагчид 4 дэх өдрийн хичээлээр Maтай 16:15–19 дэх төгс
эзэмших судрын хэсгийг судалсан. Тэдэнтэй уг хэсгийг давтахад цөөн хэдэн
минут зарцуулах талаар бод.

Нэг суралцагчийг Матай 16:15–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Аврагчийн асуусан хоёр дахь асуултыг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагчийн асуусан хоёр дахь асуулт юу байсан бэ? Петр хэрхэн
хариулсан бэ?

• 17-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр Есүс Христийг Бурханы Хүү гэж яаж мэдсэн
бэ? (Тэнгэрлэг Эцэг Ариун Сүнсээр дамжуулан энэ үнэнийг түүнд илчилсэн
гэдгийг онцлон хэл.)

• Бид хэрхэн Eсүс Христийн талаар гэрчлэлтэй болох тухай эдгээр шүлгээс
ямар үнэнийг сурч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид
Ариун Сүнсний илчлэлтээр дамжуулан Есүс Христийн талаар
гэрчлэлтэй болдог гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Бид яагаад өөр бусад арга замаар биш, харин Ариун Сүнсний илчлэлтээр
гэрчлэл хүлээн авах нь чухал гэж та нар бодож байна вэ?

Аврагчийн талаар гэрчлэлтэй болоход тусалдаг Ариун Сүнсний үүргийг илүү
гүнзгий ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд, нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч
Жозеф Фийлдинг Смитийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Бурханы Сүнс хүмүүний сүнстэй ярих нь хувийн харилцаагаар болон
тэнгэрлэг нэгэнтэй хийсэн харилцаагаар дамжин ирдэг үнэнээс ч илүүтэй,
хамгийн агуу нөлөө болон ойлголттойгоор үнэнийг дамжуулах хүчтэй
байдаг. Үнэн нь Ариун Сүнсээр дамжуулан биеийн хамаг судас, булчин
шөрмөст нэвчин орж, хэзээ ч мартагдахааргүй болдог” (Teachings of
Presidents of the Church: Joseph Fielding Smith [2013], 183–184).
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• Ариун Сүнсээр дамжуулан илчлэлт хүлээн авахад өөрсдийгөө бэлтгэхийн
тулд бидний хийж чадах зарим зүйл юу вэ?

• Та нар Есүс Христ бол Бурханы Хүү, та нарын Аврагч гэдгийг хэрхэн мэддэг
болсон бэ? Та нар Ариун Сүнснээс тэрхүү гэрчийг хүлээн авахад
бэлтгэхийн тулд юу хийсэн бэ?

Суралцагчдыг гэрчлэлээ хэрхэн хүчирхэгжүүлж болох талаар эсвэл Ариун
Сүнсээр дамжуулан гэрчлэл хүлээн авахын тулд юу хийх хэрэгтэй байж болох
талаар тунгаан бодоход урь. Тэднийг хүлээн авсан сүнсний өдөөлт бүрийнхээ
дагуу үйлдэхэд урамшуулан дэмж.

Дараагийн бүлэг (Maтай 18:1–22:26)
Суралцагчдаас өөр хэн нэгнийг уучлахад тэдэнд хэцүү байсан үеийн талаар
бодохыг хүс. Суралцагчдыг дараах асуултуудын талаар бодоход урь. Үүнд: Та
нарт энэ хүнийг өршөөгөөгүй нь яагаад зөв юм шиг санагдсан бэ? Яагаад бид
тэднийг уучлахгүй байх нь зөв гэж бодож байгаа үедээ ч гэсэн бусдыг
алдаанаас нь уучлах ёстой байдаг вэ? Суралцагчдыг ирэх долоо хоногт
үргэлжлүүлэн суралцахдаа эдгээр асуултын хариултыг олж мэдэхэд урь.

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  4-Р  БҮЛЭГ
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21-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 18
Оршил
Есүс Христ тэнгэрт өргөгдсөнийхөө дараа Өөрийн Сүмийг
удирдахад туслах зарчмуудыг шавь нартаа заав. Петрийн

уучлалын талаарх асуултын хариуд Их Эзэн нигүүлсэх
сэтгэлгүй боолын сургаалт зүйрлэлийг өгөв.

Заах зөвлөмж
Maтай 18:1–20
Есүс Христ шавь нартаа Сүмийг удирдахад туслах зарчмуудыг заасан
Өөрт чинь худал хэлэх, ямар нэг зүйлээ хулгайд алдах, найздаа хууртах зэрэг
гомдлыг самбар дээр бич. Суралцагчдыг эдгээр гомдол бүрийг 1–10-ын
хооронд дүгнэж, уучлахад хамгийн амархныг нь 1, уучлахад хамгийн хэцүүг 10
гэж үзээд, дор бүрнээ дүгнэхийг хүс. Хүсэж байгаа цөөн суралцагчийг эдгээр
гомдол бүрд хэдэн оноо өгснөө хуваалцахад урь.

Яагаад бид уучлахад хэцүү үед ч бусдыг уучлах ёстой байдаг талаар тунгаан
бодоход суралцагчдыг урь.

Суралцагчдыг Maтай 18-аас суралцах явцдаа, яагаад бид бусдыг уучлах ёстойг
ойлгоход туслах үнэнүүдийг олж мэдэхэд урь.

Матай 18:1–14-ийг дүгнэн, Есүс шавь нартаа өөрсдийгөө даруусгаж, бяцхан
хүүхдүүдийн адил болохыг зааварчилсан гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Түүнчлэн
Тэр бяцхан хүүхдүүдийг “гомдоож”, тэднийг төөрөгдүүлэн эсвэл тэдний
итгэлийг бүдрүүлэхэд хүргэдэг хүмүүс Бурханы шударга ёсонд захирагдах
болно хэмээн тайлбарласан (6–7-р шүлэг мөн 6-р шүлэг, зүүлт тайлбар a-г
үзнэ үү). Тэгээд Аврагч шавь нартаа өөрсдийг нь гомдоох эсвэл бүдрэхэд хүргэх
зүйлсийг амьдралаасаа холдуулахыг зөвлөсөн (9-р шүлгийг үзнэ үү).
(Тэмдэглэл: Матай 18:1–14 дэх Аврагчийн заасан зүйлсийг Марк 9 ба Лук
15-ыг судлах хичээлүүд дээр илүү дэлгэрэнгүй ярилцах болно).

Аврагч шавь нартаа өөрсдийг нь бүдрэхэд хүргэх зүйлсийг амьдралаасаа
зайлуулахыг зөвлөснийхөө дараа, хэн нэгнийг өөрийнх нь эсрэг нүгэл үйлдэх
юм уу зөрчил гаргаваас юу хийх ёстой талаар тэдэнд хэлсэн. Тэр түүнчлэн
төлөөлөгчдөд Сүмийн сахилга батын зарчмуудыг заасан.

Нэг суралцагчийг Матай 18:15-ыг чанга уншихад уриад, Есүс шавь нартаа хэн
нэгэн тэдний эсрэг зөрчил гаргах юм бол юу хий гэж хэлснийг олж мэдэхийг
ангийнхнаас хүс.

• Энэ шүлгээс бид хэн нэгэн бидний эсрэг зөрчил гаргах аваас юу хийх ёстой
талаар юу сурч болох вэ?

Maтай 18:16–17-г дүгнэн, Аврагч Өөрийн төлөөлөгчдөд хэрэв хэн нэгэн
өөрийн үйлдсэн бурууг хүлээн зөвшөөрөхгүй мөн нүглээ тоочихгүй аваас мөн
түүний эсрэг хоёроос илүү гэрч гэрчлэх аваас уг хүн Сүмээс хасагдах болно
хэмээн хэлснийг тайлбарлан ярьж өг. Та түүнчлэн, өнөөдөр Сүмийн сахилга
батын зөвлөлийг удирддаг хүмүүс тиймэрхүү шийдвэрийг гаргахдаа уг хувь хүн
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Сүмээс хасагдах уу эсвэл хөөгдөх үү гэдэгт Их Эзэний тааллыг үргэлж
эрэлхийлдэг гэдгийг тайлбарлахыг хүсэж болох юм.

Нэг суралцагчийг Матай 18:18–20-ийг чанга уншихад урь. Суралцагчдаас
дагаж уншихыг мөн төлөөлөгчид ямар эрх мэдэл хүлээн авсныг олж
мэдэхийг хүс.

• Ямар эрх мэдэл төлөөлөгчдөд өгөгдсөн бэ? (Аврагч төлөөлөгчдөд
санваарын түлхүүрүүдийг өгсөн ба энэ нь тэдэнд Петрийн удирдлаган дор
лацдах ёслолуудыг гүйцэтгэх мөн гэм нүгэлтэй хүн гишүүн хэвээр үлдэх эсэх
гэх мэт Сүмийн талаар эцсийн шийдвэрийг гаргах эрх мэдлийг олгосон
гэдгийг тайлбарла [Maтай16:19-ийг үзнэ үү].)

• 19–20-р шүлэгт Их Эзэн төлөөлөгчдөдөө юу амласан бэ? (Та 20-р шүлгэн
дээрх амлалтыг тэмдэглэхийг суралцагчдад санал болгож болно.)

Матай 18:21–35
Их Эзэн нигүүлсэл үгүй зарцын сургаалт зүйрлэлийг хэлсэн
Хоёр сартай хүүхэд нь нас барсан нэгэн гэр бүлийн талаар ерөнхийлөгч Томас
С.Монсоны ярьсан дараах түүхийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь.

“Эцэг [нь] шүүгээ хийдэг хүн байсан болохоор бяцхан үрдээ зориулан, гоё
авс хийжээ. Оршуулгын өдөр, хайртай бяцхан үрээ алдсан тэдний уй гашууг
илтгэх адил бүрхэг бүүдгэр байв. Эцэг нь авсыг өргөж, гэрийнхэн нь
цуглааны байранд алхан ирэхэд цөөхөн найз нөхөд цугларсан байлаа. Гэтэл
цуглааны байрны хаалга цоожтой байв. Үргэлж завгүй байдаг бишоп
оршуулгатай гэдгийг мартсан байжээ. Түүнтэй холбоо барих гэж оролдсон ч

талаар болов. Яахаа мэдэхээ больсон эцэг авсыг тэвэрч, гэрийнхэнтэйгээ хамт ширүүн
бороонд алхсаар, гэртээ харьжээ” (“Hidden Wedges,” Ensign, 2002 оны 5-р сар, 19).

• Хэрэв та уг гэр бүлийн гишүүн байсан бол уг бишоп оршуулгын үйл
ажиллагаанд ирээгүй нь ямар санагдах байсан бэ?

• Яагаад бишопыг уучлах хэцүү байх вэ?

Аврагчийг төлөөлөгчдөд зааварчилсны дараа Петр Их Эзэнээс уучлалын тухай
асуусан гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Матай 18:21-ийг чанга уншихад
уриад, суралцагчдаас Петрийн асуултыг олж мэдэхийг хүс.

• Петр Аврагчаас юу гэж асуусан бэ?

Петрийн өдрүүд дэх шашны зарим удирдагч хэн нэг хүн өөр хүнд гурваас илүү
удаа уучлалт үзүүлэх хэрэггүй гэж заадаг байсныг тайлбарла. Петр Их Эзэнээс
хэн нэгнийг долоон удаа уучлах хэрэгтэй юү гэж асуухдаа өөрийгөө өгөөмөр
хандаж байна гэж бодож байсан байж болох юм (Брүс Р.Макконки, The Mortal
Messiah, 4 боть, [1979–1981], 3:91-ийг үзнэ үү). Суралцагчдыг Maтай 18:22-ыг
дотроо уншиж, Аврагч Петрт юу гэж хариулсныг олж мэдэхэд урь.

• Аврагч бидний эсрэг нүгэл үйлдэж эсвэл биднийг гомдоодог хүмүүсийг бид
хэдэн удаа уучлах ёстой гэж хэлсэн бэ? (“Дал дахин долоон удаа” гэдэг нь
бидний бусдыг уучлах тоонд хязгаар байх ёсгүй гэж хэлж байгаа үг гэдгийг
тайлбарла.)

21-Р ХИЧЭЭЛ
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• Бид Аврагчаас, бусдыг уучлах талаар ямар үнэнд суралцаж чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Их Эзэн биднийг гомдоох эсвэл
бидний эсрэг нүгэл үйлдэх тэднийг уучлахыг бидэнд зарлигласан
гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Бусдыг уучлах гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Бусдыг уучлах гэдэг нь биднийг
гомдоож эсвэл шархлуулсан хүнд хайраар хандаж мөн түүнтэй харьцахдаа
найрсаг бус сэтгэлийг агуулахгүй байхыг хэлдэг гэдгийг тайлбарла
[Судруудын удирдамж, “Forgive,” scriptures.lds.org; C ба Г 64:9–11-ийг үзнэ
үү]. Уучлах гэдэг нь бид бусдад өөрсдийгөө шархлуулахыг үргэлжлүүлэн
зөвшөөрөхийг хэлдэггүй мөн гомдоогч нь хуулийн өмнө юм уу өөр
байдлаар өөрийнхөө үйлдэлд хариуцлага хүлээхгүй гэсэн үг биш юм.)

Аврагч Петрийн асуултад хариулсны дараа, яагаад бид бусдыг уучлах ёстой
талаар ойлгоход бидэнд туслах сургаалт зүйрлэлийг шавь нартаа заасан юм.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарилаад, хос бүрийг Maтай 18:23–35-ыг хамтдаа
уншиж, яагаад бид бусдыг уучлах ёстойг олж мэдэхэд урь. Хангалттай хугацаа
өнгөрсний дараа суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

Суралцагчдад энэ сургаалт зүйрлэлийн тухай ойлголтоо гүнзгийрүүлэхэд нь
туслахын тулд самбар дээр дараах үгсийг хуулж бич:

Хаан Боол Нөгөө боол

• Боол нь хаандаа хэр их мөнгө өгөх ёстой байсан бэ? (Боол гэдгийн доор
хаанд 10000 талантын өртэй байсан гэж бич.)

Есүсийн үед 10 000 талант нь 100 000 000 денартай [Ромын мөнгөний нэгж]
тэнцдэг байсан гэдгийг тайлбарла. Энгийн боол хүний хувьд өдрийн цалин нь
нэг денар байдаг байсан” (Жэй A.Пэрри болон Доналд В.Пэрри, Understanding
the Parables of Jesus Christ (2006), 95-ыг үзнэ үү.) 100 000 000 динарыг 365 өдөрт
хуваан, уг боол энэ өрийг төлж дуусгахад хэдэн жил хэрэгтэйг тооцоолж
бодохыг суралцагчдаас хүс (100 000 000/365 = 273 973). Самбар дээр хаанд 10
000 талантын өртэй гэдгийн доор 273 973 жил гэж бич.

• Нөгөө боол нь уг боолд хэдийг төлөх ёстой байсан бэ? (Нөгөө боол гэдгийн
доор боолд 100 пэнсийн өртэй гэж бич.)

100 пэнс нь 100 динартай тэнцдэг гэдгийг тайлбарла. Тиймээс нөгөө боол нь уг
зарцад 100 өдрийн ажлын хөлсийг буюу жилийн цалингийнхаа гуравны
нэгийг төлөх ёстой байв. Самбар дээр боолд 100 пэнсийн өртэй гэдгийн доор
100 өдөр гэж бич.

• Хаан боолдоо, нөгөө боолын өрийг уучлаагүйн төлөө түүнийг яагаад
хилэнцэт гэж хэлсэн гэж та нар бодож байна вэ?

21-Р ХИЧЭЭЛ
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Сургаалт зүйрлэл дэх энэ гурван хүн тус бүр хэнийг төлөөлж байгаа гэж бодож
байгааг суралцагчдаас асуу. (Суралцагчдыг хариулсны дараа, самбар дээр Хаан
= Тэнгэрлэг Эцэг, боол = бид, нөгөө боол = биднийг гомдоосон хүмүүс гэсэн
боломжит төлөөллүүдийг бич.)

• Яагаад бид бусдыг уучлах ёстой талаар Аврагч шавь нартаа ямар зарчим
заахыг хичээж байсан гэж та нар бодож байна вэ? (Суралцагчид Хэрвээ
бид Бурханаас биднийг уучлаасай гэж хүсэж байвал өөрсдөө бусдыг
уучлахад бэлэн байх ёстой гэсэнтэй төстэй зарчмыг тодорхойлох ёстой.
Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

• Хэрэв хүн хэн нэгнийг уучлахад хэцүү байгаа бол юу хийж болох вэ?

Бусдыг уучлахад илүү бэлэн байхын тулд юу хийж чадахаа ойлгоход
суралцагчдад туслахаар, нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч
Жэймс Э.Фаустын дараах үгийг чанга уншихад урь. Боломжтой бол, суралцагч
бүрд тараах материал болгож бэлд.

“Бид уур хилэнгийн мэдрэмжүүдийг таньж, ухамсарлах хэрэгтэй. Ингэхийн
тулд даруу байх хэрэгтэй болно. Хэрэв бид өвдөг сөхрөн, Тэнгэрлэг Эцэгээс
уучлах мэдрэмжийг гуйх аваас Тэр бидэнд туслах болно. ‘Үзэн ядалт сүнслэг
өсөлтийг маань сааруулдаг’ [Орсон Ф.Витней, Gospel Themes (1914), 144] тул
Их Эзэн биднээс өөрсдийн сайн сайхны төлөө ‘бүх хүмүүнийг уучлахыг’ [C
ба Г 64:10] шаарддаг. Бид өөрсдийгөө үзэн ядалт болоод муу бодлоос

чөлөөлж байж л Их Эзэн зүрх сэтгэлийг маань тайвшруулж чадна. …

“… Бид эмгэнэлтэй байдал тулгарах үед хувийн өшөө авалтаар хариулах бус, харин
түүний оронд шударга ёсонд даатган, улмаар мартаж орхих ёстой. Үүнийг мартаж орхих
мөн үгширсэн гомдлоо зүрх сэтгэлээсээ хоослон гаргах нь амаргүй. Аврагч Цагаатгалаараа
дамжуулан бид бүгдэд эрхэм амар амгаланг өгсөн ч энэ нь гагцхүү биднийг уур хилэн,
дайсагнал эсвэл өшөө авалтын сөрөг мэдрэмжээ хаях хүсэлтэй байх үед л ирэх болно.
‘Бидний эсрэг зөрчил үйлдсэн тэднийг’ [Иосеф Смитийн орчуулга, Maтай 6:13], бүр ноцтой
нүгэл үйлдсэн хүмүүсийг уучилдаг бид бүгдэд Цагаатгал нь амар амгалан, тайвшралыг
авчирдаг” (Жэймс Э.Фауст, “The Healing Power of Forgiveness,” Ensign эсвэл Liahona, 2007
оны 5-р сар, 69).

• Ерөнхийлөгч Фауст бусдыг уучлахад туслах юуг хий гэж бидэнд хэлсэн бэ?

• Ерөнхийлөгч Фаустын өгүүлснээр, бид бусдыг уучлах үед юу тохиолдож
болох вэ?

Хичээлийн эхэнд хуваалцсан ерөнхийлөгч Монсоны түүхийг суралцагчдад
сануулаад, нэг суралцагчаас уг түүхийн дүгнэлтийг уншихыг хүс.

“Хэрэв уг гэр бүл хэцүү зан авиртай байсан бол бишопыг буруутгаж,
сэтгэлдээ муу бодол хадгалах байсан биз. Гэвч бишоп эмгэнэлт явдлын
тухай олж мэдээд, тэднийд очиж уучлалт гуйсан байна. Царайд нь гомдол
илэрхий байсан ч нүдэндээ нулимстай сайхь эцэг бишопыг уучилж, тэр хоёр
харилцан ойлголцлын сүнсээр тэврэлджээ” (“Hidden Wedges,” Ensign, 2002
оны 5-р сар, 19).

21-Р  ХИЧЭЭЛ

133



• Та нарын эсрэг нүгэл үйлдсэн эсвэл та нарыг гомдоосон хүнийг уучлахад Их
Эзэн та нарт хэрхэн тусалж байсан бэ?

• Бусдыг уучлахад та нарт юу тус болж байсан бэ? (Суралцагчдыг эдгээр
асуултад хичээлийн дэвтэртээ эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ хариулж
бичихэд урих тухай бодож үзээрэй.)

Хэрэгжүүлэх урам өгөх асуултуудыг тавьж, уриалах
Сайн мэдээг заах хамгийн гол зорилго бол судар дахь сургаал, зарчмуудыг амьдралдаа
хэрэгжүүлж, хөрвөгдөхөд мөн дуулгавартай, итгэлтэй хүмүүст амлагдсан адислалуудыг
хүлээн авахад суралцагчдад туслах явдал юм. Хэрэгжүүлэх урам өгөх асуулт, урилгууд нь
эдгээр зарчим, сургаалыг одоогийн нөхцөл байдалд болон ирээдүйд хэрхэн
хэрэгжүүлэхийг ойлгоход суралцагчдад тусалж чадна.

Тэд өөрсдөө хэнийг уучлахгүй байгаа байж магадгүй гэдгийг тунгаан бодоход
суралцагчдыг урь. Тэднийг бусдыг уучлах хүсэлтэй болох мөн уур, гомдлоо
мартах чадварын төлөө залбирахад урь, тэгснээр Есүс Христ Өөрийн
Цагаатгалаар дамжуулан амар амгалан ба тайвшралыг мэдрэхэд тэдэнд
тусалж чадна.
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22-Р ХИЧЭЭЛ

Maтай 19–20
Оршил
Есүс Христ гэрлэлтийн ариун байдлын тухай заав. Тэр
дэлхийн эд баялгаас дээгүүр, мөнх амьдралыг сонгохын
ач холбогдлыг чухалчилж мөн усан үзмийн талбайд

ажиллагсдын тухай сургаалт зүйрлэлийг заав. Түүнчлэн
Есүс Өөрийн үхлийн талаар зөгнөн хэлсэн бөгөөд шавь
нартаа бусдад үйлчлэхийг заав.

Заах зөвлөмж
Maтай 19:1–12
Аврагч гэрлэлтийн ариун байдлын талаар заав
Ариун сүмд лацдагдан, гэрлэсэн аз
жаргалтай хосын зургийг үзүүл. Их
Эзэний гэрлэлт, салалтын талаарх
сургаал нь дэлхийнхний итгэдгээс
ялгаатай байдгийг онцлон хэл.

• Гэрлэлт, салалтын талаар
дэлхийнхний итгэдэг зарим зүйл
юу вэ? (Cануулга: Өнөөдрийн
хичээлийн чухал зарчмуудаас
холдуулах, ижил хүйстний гэрлэлт
зэрэг сэдвүүд дээр хэт их цаг
зарцуулахаас зайлсхий.)

Maтай 19:1–12-ыг судлах явцдаа Их
Эзэний гэрлэлт, салалтын талаар
заасан зүйлсийг олж мэдэхэд мөн
тэдний хувьд энэ заасан зүйлс ямар ач
холбогдолтойг бодож үзэхэд
суралцагчдыг урь.

Суралцагчдын хэрэгцээ, мэдрэмжид мэдрэг ханд
Гэрлэлт, салалтын тухай Аврагчийн сургаалын талаар ярилцахдаа эцэг эхийнхээ эсвэл гэр
бүлийн өөр гишүүний салалтаас болж шаналж зовдог байж болох суралцагчдад мэдрэг
хандаарай. Та хичээлээ бэлдэж мөн заах үедээ Ариун Сүнсний удирдамжийг залбиран,
эрэлхийлж, дагаарай. Суралцагчдыг асуулт тавьж, санал сэтгэгдлээ хуваалцах үед
анхааралтай сонсохоо бүү март.

Нэг суралцагчаас Матай 19:1–3-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас дагаж
уншихыг мөн фарисайчуудын Есүсээс асуусан зүйлийг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

“Ямар нэг шалтгаанаар эхнэрээсээ салах” (Maтай 19:3) гэдэг нь жижиг, хувиа
хичээсэн шалтгаан байсан ч эхнэрээсээ аливаа шалтгаанаар салж байгаа
хүнийг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.
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Нэг суралцагчийг Матай 19:4–6-г чанга уншихад уриад, Аврагч гэрлэлт,
салалтын талаар юу заасныг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

• Бид Аврагчийн фарисайчуудад өгсөн хариултаас гэрлэлтийн талаар ямар
ямар үнэнийг мэдэж авч чадах вэ? Суралцагчид хэд хэдэн үнэнийг
тодорхойлж болох ч эрэгтэй, эмэгтэй хүний хоорондох гэрлэлт нь
Бурханаас зохиогдож, тогтоогдсон ариун харилцаа юм гэдгийг тэд
чухалчилж байгаа эсэхийг бататга.

Нэг суралцагчийг Матай 19:7-г чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
фарисайчуудын Аврагчаас асуусан өөр нэг асуултыг олж мэдэхийг хүс.

• Фарисайчууд Аврагчаас юу гэж асуусан бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 19:8–9-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
Аврагчийн хариултыг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагчийн өгүүлснээр, Мосе яагаад израильчуудын дунд салалтыг
зөвшөөрсөн бэ? (Хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн хатуу байдлын улмаас
зөвшөөрсөн.)

Энэ сургаал бидний үед ямар хамаатайг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд
нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн
хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.

“Өргөмжлөл олж авахад шаардагдах гэрлэлт нь цаг хугацааны хувьд мөнхөд
үргэлжлэх, мөн чанарын хувьд бурханлаг байх бөгөөд гэр бүлийн салалт
гэсэн ойлголт байж таарахгүй. Их Эзэний ариун сүмүүдэд хосууд мөнхөд
гэрлэдэг. Гэхдээ зарим гэрлэлт энэ загвараар өсөж хөгждөггүй. ‘[Бидний]
зүрх хатуугийн’ [Maтай 19:8] улмаас Их Эзэн селестиел жишгийн үр
дагаврыг одоогийн байдлаар хүчлэхгүй байгаа. Тэрээр гэр бүлээсээ салсан

хүмүүсийг селестиел хуулинд зааснаар ёс суртахуунгүй байдлын толбогүйгээр дахин
гэрлэхийг зөвшөөрдөг” (“Divorce,” Ensign эсвэл Liahona, 2007 оны 5-р сар, 70).

Бурхан эрэгтэй, эмэгтэй хүний хоорондын ариун харилцаа болгон гэрлэлтийг
зохиож мөн тогтоосон гэдэг гэрчлэлээ хуваалцахад суралцагчдыг урих талаар
бодож үзээрэй.

Maтай 19:13–30; 20:1–16
Есүс мөнх амьдралын талаар зааж, усан үзмийн талбайд ажиллагчдын тухай
сургаалт зүйрлэлийг хэлсэн
Нэг суралцагчийг ангийн өмнө гарч ирэхэд урь. Уг суралцагчид 10 удаа шалан
дээр суниаж чадах юм бол бяцхан шагнал (10 ширхэг жижиг чихэр гэх мэт)
өгнө гэж хэл. Түүнийг 10 удаа суниасны дараа шагналыг нь өгөөд, самбарын
өмнө гарч ирэх өөр хүүхэд байгаа эсэхийг асуу. Хоёр дахь суралцагчаас ганц
удаа суниахыг хүсээд, дараа нь ангийнхнаас энэ суралцагч ямар шагнал авах
ёстой гэж бодож байгааг нь мөн яагаад гэдгийг асуу. Уг хоёр суралцагчийг
суудалдаа буцаж суухыг урь. Хоёр дахь суралцагч хичээлийн төгсгөл үед
судруудаас суралцах зүйл дээрээ үндэслэн шагнал хүлээж авах болно гэдгийг
ангийнханд мэдэгд.
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Maтай 19:13–27-г дүгнэн, Есүс Өөрийн дагагчдыг дэлхийн эд баялгийн оронд
мөнх амьдралыг эрэлхийлэхэд урамшуулсан гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Шавь
нар Аврагчийг дагахаар дэлхийн эзэмшлээ орхисны учир юуг хүлээн авах вэ
гэж Петр асуусан. (Тэмдэглэл: Эдгээр шүлэгт яригдсан үйл явдлууд Марк 10-ыг
судлах хичээлд илүү дэлгэрэнгүй заагдах болно.)

Нэг суралцагчийг Матай 19:28–30-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншихыг мөн Аврагч Петрт юу гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• 29-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагчийг дагахын тулд бүхнээ орхидог хүн бүр
юуг өвлөж авах вэ?

Дараа нь Аврагч, Тэнгэрлэг Эцэг бүх хүүхдэдээ мөнх амьдралыг хүлээн авах
боломж олгохыг хүсдэг талаар ойлгоход нь шавь нартаа туслахын тулд нэгэн
сургаалт зүйрлэл өгсөн гэдгийг тайлбарла. Энэ сургаалт зүйрлэлд нэг хүн
ажилчдыг өөрийн усан үзмийн талбайд ажиллуулахаар өдрийн турш өөр өөр
цагт хөлсөлдөг. Шинэ Гэрээний үед ердийн ажлын цаг нь өглөөний 6 цагаас
оройн 6 цаг хүртэл, жилийн өөр өөр улирлуудад хугацаа нь бага зэрэг
өөрчлөгддөг байсан.

Самбар дээр дараах хүснэгтийг хуулж зур эсвэл тараах материал болгон
суралцагчдад өг:

Ажилчид (Эхлэх цаг) Тохиролцсон
хөлс

Ажилласан
цаг

Төлсөн
хөлс

Өглөө эрт (өглөөний
6:00 цаг)

3 дахь цаг (өглөөний
9:00 цаг)

6 дахь цаг (өдрийн 12:00
цаг)

9 дэх цаг (өдрийн
15:00 цаг)

11 дэх цаг (оройн
17:00 цаг)

Жижиг бүлгүүд болон ажиллахад суралцагчдыг урь. Тэднийг бүлгээрээ Maтай
20:1–7-г уншин, ажилчдын бүлэг тус бүр хэдэн цаг ажилласныг болон тэдний
тохиролцсон ажлын хөлсийг олж мэдэхийг хүс. (“Зоос” гэдэг нь денарыг хэлж
байгаа бөгөөд энэ нь ажилчны нэг өдрийн хөлстэй тэнцэх Ромын мөнгөн нэгж
байсан.)
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Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа цөөн суралцагчаас самбарын өмнө
гараад, хүснэгтийн эхний хоёр баганыг бөглөхийг хүс (эсвэл тэдэнд өгсөн
тараах материал дээр бөглөж бичихэд тэднийг урь).

• Хэнд хамгийн их хөлс төлөх хэрэгтэй гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 20:8–10-ыг чанга уншихад урьж, ажилчдын бүлэг бүр
ямар хөлс авсныг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

• Ажилчдын бүлэг бүр ямар хөлс авсан бэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа
“Төлсөн хөлс” гэсэн гарчигтай баганын доорх хэсэг бүрд 1 зоос гэж бич.)

• Хэрвээ та нар бүтэн өдөржин ажилласан ажилчдын дунд байсан бол зөвхөн
нэг цаг ажилласан хүмүүстэй адилхан хөлс авахад та нарын бодол сэтгэгдэл
ямар байх байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 20:11–14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншаад, өдөржин ажилласан хүмүүс усан үзмийн талбайн эзэнд юу гэж
хэлснийг бас тэр тэдэнд юу гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Өдөржин ажилласан хүмүүс ямар гомдол гаргасан бэ?

• Усан үзмийн талбайн эзэн хариуд нь юу гэж хэлсэн бэ?

• Талбайн эзэн өдөржин ажилласан хүмүүст хэр шударга хандсан бэ?

Суралцагчдад энэ сургаалт зүйрлэлээс нэг үнэнийг тодорхойлоход туслахын
тулд Maтай 19:29-д дурдсанаар нэг зоосны хөлс нь мөнх амьдралыг төлөөлж
болно гэдгийг тайлбарлаж өг. Бурхан … бүх хүнд мөнх амьдрал өгдөг гэсэн
гүйцэд биш өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

• Хэрвээ энэ сургаалт зүйрлэл дэх шагнал нь мөнх амьдрал байсан юм бол
хөдөлмөр нь юуг төлөөлж болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
энэ сургаалт зүйрлэл дэх хөдөлмөр нь Бурхантай ариун гэрээнүүдийг хийж
мөн сахихыг төлөөлж болно гэдгийг чухалчлан хэлэхэд анхаар.
Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээр Бурхан Өөртэй нь ариун
гэрээнүүдийг хийж мөн сахихыг сонгодог бүх хүнд мөнх амьдрал
өгдөг гэсэн үнэнийг гүйцээж бич.)

Энэ үнэн нь амьдралынхаа эхэнд гэрээ хийгээгүй мөн нас бартлаа гэрээ хийх
боломж олдоогүй хүмүүсийн төлөөх Тэнгэрлэг Эцэгийн нигүүлслийг ойлгоход
бидэнд тусалдаг гэдгийг онцлон хэл (C ба Г 137:7–8-ыг үзнэ үү).

• Бурхан Өөртэй нь ариун гэрээнүүдийг хийж мөн сахидаг бүх хүнд хэзээ
хийсэн гэдгээс нь үл хамааран, мөнх амьдрал өгдөг гэдгийг мэдэх нь
бидний хувьд яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ?

Ганц удаа суниасан хоёр дахь суралцагчийг сануулаад, суралцагчдаас асуу:

• Энэ суралцагч ганц суниасныхаа төлөө ямар шагнал авах ёстой гэж та нар
бодож байна вэ? (10 удаа суниасан суралцагчид өгсөнтэй адил шагналыг уг
суралцагчид өг.)

Нэг суралцагчаас Матай 20:15–16-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг дагаж
уншаад, бусад ажилчинд өгөөмөр хандсан талаар гомдол гаргасан хүмүүст
талбайн эзэн юу гэж хариулсныг олж мэдэхэд урь.
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• Талбайн эзэн “Өгөөмөр зангаас минь болж нүдэнд чинь атаархал хурав
уу?” хэмээн асуусан нь ямар утгатай байсан гэж та нар бодож байна вэ?
(15-р шүлэг).

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холланд энэ асуултыг “Би
найрсаг байхыг сонгосонд чи яагаад атаархаж байгаа юм бэ?” хэмээн өөрчилж
асуусан гэдгийг тайлбарла. (“Tалбайд хөдөлмөрлөгсөд,” Ensign эсвэл 2012 оны
4-р сарын Ерөнхий чуулган, 32).

• 16-р шүлэгт “олон нь дуудагддаг ч цөөхөн нь сонгогддог” гэсэн нь юу гэсэн
утгатай вэ?” (Дуудагдах гэдэг нь Тэнгэрлэг Эцэгийн ажилд оролцохоор
уригдана гэсэн үг юм. Сонгогдох гэдэг нь Түүний адислалуудыг буюу мөнх
амьдралын адислалыг хүлээн авах гэсэн үг юм.)

• Бид 16-р шүлгээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид Хэрэв
бид Их Эзэний бусдад өгсөн адислалуудад атаархахыг сонгох юм бол
бидэнд өгөхийг хүсдэг адислалуудыг нь алдаж болох юм гэсэн
зарчмыг оролцуулан хэд хэдэн зарчмыг тодорхойлж болно.)

Ахлагч Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг чанга уншаад, суралцагчдыг
тэд Тэнгэрлэг Эцэгийн бусдад өгдөг адислалуудад атаархахад хэрхэн уруу
татагдаж болох талаар тунгаан бодоход урь.

“Өөр хэн нэг хүн гэнэтийн адислал хүлээн авч эсвэл онцгой сайшаалыг
хүртэх цаг үе амьдралд тохиох болно. Бусад хүмүүст сайн сайхан ивээлүүд
ирэх үед уурлахгүй бас атаархаж жөтөөрхөхгүй байгаарай гэж би гуйж
болох уу? Бусдад илүү их зүйл өгөгдлөө гээд бидэнд байгаа нь багасаж,
байхгүй болно гэсэн үг биш шүү дээ. Бид хоорондоо хэн нь хамгийн баян
мөн хамгийн авьяастай, хэн нь хамгийн царайлаг эсвэл бүр хамгийн их

адислагдсаныг үзэхээр уралдан тэмцэлдэж байгаа биш. Харин үнэхээр тэмцэлдэж байдаг
зүйл маань бол бидний нүгэл хилэнц юм. …

… Атаархах, урвайх эсвэл бусдыг доош татах нь та нарын байдлыг сайжруулдаггүй, бас өөр
хэн нэгнийг доромжлон, ад үзэх нь таны өөртөө итгэх итгэлийг дээшлүүлдэггүй юм шүү.
Тиймээс найрсаг бай мөн Бурхан найрсаг байдагт таларх. Энэ нь аз жаргалтай амьдрах
арга зам юм” (“Талбайд хөдөлмөрлөгсөд,” 33).

Та талбай дахь ажилчдын сургаалт зүйрлэлд суралцахдаа суралцагчдын
тодорхойлсон үнэнүүдийн талаар гэрчлэлээ хуваалц.

Дараах үгсийг самбар дээр бич. Суралцагчдад Би энэ сургаалт зүйрлэлээс
сурсан зүйл дээрээ үндэслэн … хүн болно гэсэн өгүүлбэрийг дэвтэртээ эсвэл
судрын тэмдэглэл дээрээ гүйцээж бичих цаг гаргаж өг.

Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа бичсэн зүйлээ ангийнхантайгаа
хуваалцахыг хүсэж байгаа цөөн суралцагчийг хуваалцахад урь.

Матай 20:17–34
Есүс Өөрийн үхлийг зөгнөн хэлж, шавь нартаа бусдад үйлчлэхийг заасан
Матай 20:17–34-ийг дүгнэн, Аврагч Иерусалим руу буцаж очих үедээ
хууртагдан баригдаж, үхлээр шийтгэгдэх болно хэмээн зөгнөн хэлснийг
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тайлбарла. Тэр шавь нартаа байр суурь, эрх мэдэл олохоор хичээхийн оронд
Өөрийнх нь жишээг дагаж, бусдад үйлчлэх ёстой хэмээн заав.
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23-Р ХИЧЭЭЛ

Maтай 21:1–16
Оршил
Есүс амьдралынхаа сүүлчийн долоо хоногийн эхээр
Иерусалим руу ялгуусан байдлаар оров. Тэнд байхдаа

Тэрээр ариун сүмийг хоёр дахь удаагаа цэвэрлэж, Өөрийг
нь зорьж ирсэн сохор, доголон хүмүүсийг эдгээв.

Заах зөвлөмж
Тэмдэглэл: Энэ хичээлийн төгсгөлд “Есүс Христийн сүүлчийн долоо хоног,
Цагаатгал ба Амилалт” гэсэн гарчигтай нэг хуудас үзүүлэн байгаа. Аврагчийн
зуурдын амьдралын сүүлчийн долоо хоногийн талаарх энэхүү товч тойм нь
танд болон таны суралцагчдад Есүс Христийн үхэл ба Амилалт руу хөтөлсөн
үйл явдлуудыг ойлгоход тусална. Та мөн энэ тоймыг Марк, Лук, Иоханы номон
дээр ашиглаж болно.)

Матай 21:1–11
Есүс Христ Иерусалимд ялгуусан байдлаар оров.
Нэг хүнсний зүйл үзүүлээд, нэрийг нь самбар дээр бич. Суралцагчдаас энэ
хүнсийг амсаж үзсэн эсэхийг мөн бусдад идэхийг санал болгох эсэхийг асуу.
Бусдад уг хүнсийг санал болгох нэг суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхэд
урь. Өөр хэн ч уг хүнсийг амсаж үзээгүй гэж төсөөлөхийг түүнээс хүс. Уг
суралцагчаас энэ хүнсний зүйлийг амсах хүслийг хэн нэгэнд төрүүлэхэд
туслахын тулд юу гэж хэлэхээ үзүүлэхийг хүс. Дууссаных нь дараа уг
суралцагчийг суудалдаа буцаж суухыг урь. Дараа нь ангийнхнаас асуу:

• Хэрвээ та нар энэ хүнсний зүйлийг амсаж үзэж байгаагүй бол одоо амсаж
үзье гэж бодож байна уу? Яагаад?

Аврагчийн зургийг үзүүл. Олон хүн
Есүс Христийн талаар болон Түүний
сайн мэдээний талаар маш бага
мэдлэгтэй байдаг бөгөөд Түүний
тухай мэдэж авахад нь бусдад туслах
үүрэг бидэнд байдаг гэдгийг
тайлбарла.

Есүс Христийн талаар илүү ихийг
мэдэхийг хүсэхэд нь хэн нэгэнд
туслахын тулд юу хийх талаараа
тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс.
Тэднийг Maтай 21:1–11-ийг судалж
байхдаа Есүс Христийн талаар илүү
ихийг мэдэж авахад нь бусдыг
урамшуулахад туслах нэг зарчмыг
олж мэдэхэд урь.

Матай 21 нь Аврагчийн цовдлолтоос
таван өдрийн өмнө тохиолдсон үйл явдлуудыг цэдэглэсэн гэдгийг тайлбарла.
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Есүс төлөөлөгчидтэйгөө Иерихогоос Иерусалим руу аялахад маш олон хүн
дагасан гэдгийг суралцагчдад сануул (Maтай 20:17–18, 29-ийг үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Матай 21:1–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Есүс хоёр шавьдаа юу хийхийг зааварласныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс эдгээр шавь нарт юу хийхийг зааварласан бэ?

Maтай 21:4–5-д гардаг бошиглол нь Зехариа 9:9–10 дээрх бошиглолыг ярьж
байгаа гэдгийг тайлбарла. (Суралцагчдыг 5-р шүлгийн дэргэд энэ судрын
эшлэлийг бичихэд урьж болно.) Энэ бошиглол нь амлагдсан Мессиагийн
талаар буюу “ирэхийг нь иудейчүүд нэн их хүсэн хүлээж асан тослогдсон
Бошиглогч, Санваартан, Хаан түүнчлэн Чөлөөлөгч”-ийн тухай байсан юм
(Судруудын удирдамж, “Meссиа,” scriptures.lds.org). Библийн цаг үед илжиг нь
“Иудейчүүдийн язгууртны бэлгэ тэмдэг байсан. … Илжиг унасан нь …
Есүсийг дайнд ялаад морь унаад ирж байгаа ялан дийлэгчийн хувьд биш, харин
амар амгалан, ‘эгэл даруухан’ Аврагчийн хувьд ирснийг харуулдаг” гэдгийг
онцлон хэл (Шинэ гэрээний суралцагчийн гарын авлага [Church Educational
System manual, 2014], 64).

• Өөр өөр соёл уламжлалд язгууртныг хүндэтгэж байгаагаа харуулдаг ямар
ямар үйлдэл байдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 21:6–8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Есүс Христийг Иерусалим руу явах үед “цугласан хүмүүс“ (8-р шүлэг)
юу хийснийг олж мэдэхийг хүс. (Иосеф Смитийн Орчуулга, Maтай 21:5 [Maтай
21:7, зүүлт тайлбар a] нь зөвхөн ганц илжиг авчраад, унасан байсан гэдгийг
тодорхой болгож өгдгийг та суралцагчдад онцлон хэлж болох юм.)

• Цугласан хүмүүс Есүсийг Мессиа гэдгийг хүндэтгэлтэйгээр хүлээн
зөвшөөрөх юуг хийсэн бэ? (Иоханы сайн мэдээ нь цугласан хүмүүс “далдуу
модны мөчрийг” барьж байсан гэдгийг тодорхой хэлдэг гэдгийг та онцлон
хэлж болох юм [Иохан 12:13]. Далдуу модны мөчир нь дайсныг дийлсэн
ялалт, ялгуусан байдлын иудейчүүдийн бэлгэ тэмдэг байв. Цугласан олон
түмэн мөчир, хувцас зэргийг ашиглан замыг бүрхсэн шиг ийм зам тавих нь
язгууртан эсвэл баатруудыг хүндэтгэж байгаагаа харуулдаг үйлдэл байжээ.
Ийн үйлдсэнээрээ, цугласан олон Есүсийг өөрсдийн Чөлөөлөгч болон Хаан
гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, ийнхүү угтжээ.)

Ялгуусан ирэлт зургийг үзүүл (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга [2009
он], д. 50; мөн LDS.org-ыг үзнэ үү).
Суралцагчдыг энэ зураг дээр байгаа
хүмүүсийн нэг гэж өөрсдийгөө
төсөөлөн бодохыг хүс. Матай
21:9-ийн эхний хэсгийг чанга
уншаад, ангийнхныг тэд уг цугласан
олны дунд байгаа мэтээр энэ
шүлгийн хоёр дахь хэсэг дэх цугласан
олны үгсийг хамт зэрэг уншихад урь.

• Хүмүүс ямар үгийг давтан хэлж байсан бэ? (Хосанна.)
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Хосанна гэдэг нь “одоо авраач” гэсэн утгатайг тайлбарла (Bible Dictionary,
“Hosanna”). Та суралцагчдаас энэ тодорхойлолтыг 9-р шүлгийн хажууд, судар
дээрээ бичихийг хүсэж болно.

Судар дээр тэмдэглэгээ хийх ба зүүлт тайлбар хийх
Судар дээрээ тэмдэглэгээ хийж, зүүлт тайлбар хийх нь суралцагчдын хувьд сурсан зүйлээ
санаж хадгалах хамгийн тустай арга замуудын нэг юм. Тэд үүнийг түлхүүр үг,
хэллэгүүдийн доогуур зурах, өнгөөр ялган будах эсвэл тойруулан зурах зэргээр хийж
болно. Түүнчлэн суралцагчид зарчим, бошиглон хэлсэн үгс зэргийг болон хувийн бодол,
сэтгэгдлээ судрууд дээрээ бичиж болно.

Цугласан хүмүүсийн хэлсэн зүйлсийн энэ хэсэг нь Дуулал 118:25–26 дээр
байдаг мессиагийн талаарх бошиглолыг биелүүлсэн гэдгийг тайлбарла. Та энэ
эшлэлийг Maтай 21:9-ийн дэргэд бичихийг суралцагчдад санал болгож болно.
“Давидын Хүү” гэдэг язгууртны, мессиагийн нэр нь (9-р шүлэг) Давидын
сэнтийг зөвхөн залгамжлагчид нь өгдөг гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла.

• Хүмүүс ингэж хашхирахдаа Есүсийг хэн гэж зарлаж байсан бэ?

• Хэрэв та нар энэ үед Иерусалимд амьдарч байсан бол Аврагчийн ялгуусан
ирэлтийг нүдээр үзэхдээ ямар бодол, сэтгэгдэлтэй байж болох вэ?

Өөр олон мянган хүн тэр үед Дээгүүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэхээр
Иерусалимд ирсэн байсан гэдгийг онцлон хэл. Нэг суралцагчийг Матай
21:10–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, цугласан
хүмүүсийн авир Иерусалимд байсан бусад хүнд хэрхэн нөлөөлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Цугласан хүмүүсийн гаргасан авирын улмаас бусад хүн юу асуусан бэ?

• Энэ түүхэнд үзүүлснээр, бид Есүс Христийн тухай олны өмнө ярьж, хүлээн
зөвшөөрөх үед юу тохиолдож болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Бид Есүс Христийн тухай олны өмнө ярьж, хүлээн зөвшөөрөх
үед Түүний талаар илүү ихийг мэдэх хүсэл төрөхөд нь бусдад
тусалж чадна гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Та энэ
зарчмыг самбар дээр бичиж болно.)

• Сүмийн цуглаануудаас гадна бидэнд Есүс Христийн талаар олны өмнө
ярьж, хүлээн зөвшөөрч болох ямар орчин нөхцөл байдаг вэ? (Бид
тохиромжтой үед олон нийтийн мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан албан
байдлаар найз, гэр бүлийн гишүүд, хөршүүдтэйгээ ярилцаж байхдаа үүнийг
хийж чадна гэдгийг ойлгоход суралцагчдад тусал. )

• Бид бусдад Есүс Христийн талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсэхэд нь туслах
арга замаар хэрхэн олон нийтийн өмнө Түүний тухай ярьж мөн хүлээн
зөвшөөрч болох вэ?

• Хэрэв та нараас Есүс Христ гэж хэн бэ? гэж асуувал та нар юу гэж
хариулах вэ?

Самбар дээр дараах асуултуудыг бичээд, суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл
судрын тэмдэглэл дээрээ эдгээрийн аль нэг асуултад хариулж бичихэд урь:
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Өөр хэн нэгэн хэзээ Есүс Христийн талаар олны дунд ярьж, хүлээн
зөвшөөрч байсан нь та нарыг Түүний тухай илүү ихийг мэдэхийг хүсэхэд
хүргэж байсан бэ?

Та нар (эсвэл таньдаг хүн чинь) Есүс Христийн талаар олон нийтийн өмнө
ярьж, хүлээн зөвшөөрч байсны улмаас хэзээ хэн нэгэнд Түүний талаар
илүү ихийг мэдэх хүсэлтэй болоход нь тусалсан бэ?

Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа бичсэн зүйлсээ хуваалцах хүсэлтэй цөөн
суралцагчийг урь.

Суралцагчдад Есүс Христийн талаар тохиромжтой цагт зөв танилцуулан ярих
боломжуудыг хайж, ашиглахад урамшуулан дэмж.

Матай 21:12–16
Есүс ариун сүмийг цэвэрлэж, сохор, доголон хүмүүсийг эдгээсэн
Та нарын амьдардаг газарт ойр орших хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн ариун
сүмийн зургийг үзүүл. Суралцагчдыг сүүлийн удаа ариун сүмд очиход төрсөн
мэдрэмж, бодлынхоо талаар тунгааж, дүрслэн хэлэхэд урь. Суралцагчид хэзээ ч
ариун сүмд орж байгаагүй бол тэднээс ариун сүм дотор ямар мэдрэмж төрнө
гэж бодож байгаа талаар дүрслэн хэлэхийг хүс.

• Эдгээрийг мэдрэх боломж олгодог ямар зүйл ариун сүмд бидэнд
тохиолддог вэ?

Миний Эцэгийн өргөө зургийг үзүүл
(Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга [2009 он], д. 52; мөн
LDS.org-оос үзнэ үү). Аврагч
Иерусалимд орж ирсний дараа,
ариун сүмийн газар дээр очсон. Нэг
суралцагчийг Матай 21:12–13-ыг
чанга уншихад урь. Ангийнхныг
дагаж уншаад, зарим хүн Тэнгэрлэг
Эцэг болон Есүс Христийг гомдоох
юу хийж байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Зарим хүн Бурханы өргөөнд хэрхэн хандаж байсан бэ?

Дээгүүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэхээр Иерусалимд ирсэн байсан аялагчид
өөрсдийн шүтлэгийн нэг хэсэг болгон ариун сүмд өргөл өргөхийн тулд
амьтдыг худалдаж авах хэрэгтэй байсан гэдгийг тайлбарла. Зоос солигчид
Ромын болон өөр бусад мөнгийг ариун сүмийн мөнгөн нэгжээр сольсноор
амьтан худалдаж авч болдог байсан ба бусад худалдаачин амьтдыг зарж байсан.

• Ариун сүмийн газар дээр иймэрхүү худалдаа хийхийн буруу зүйл нь юу вэ?

Та энэ худалдаа нь шаардлагатай, сайн зорилготой байсан хэдий ч худалдаачид
үүнийг хаана, хэрхэн явуулж байсан нь доромжлол, хүндэтгэлгүй байдлыг
харуулж байсан гэдгийг онцлон хэлж болох юм. 13-р шүлэгт зоос солигчид
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болон худалдаачид Бурханыг шүтэн биширч, бусдад ийн үйлдэхэд туслахаасаа
мөнгөн ашиг олоход илүү анхаарч байсан гэдгийг харуулдаг.

• Бид Аврагчийн үгс, үйлдлээс ариун сүмийн талаар ямар үнэнийг мэдэж авч
чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Их Эзэний өргөө ариун
газар бөгөөд Тэр үүнд хүндэтгэл бишрэлтэй хандаасай хэмээн
биднээс хүсдэг гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Бид Их Эзэний өргөөнд хэрхэн хүндэтгэл бишрэлээ үзүүлж болох вэ?

• Ариун сүмд зохистойгоор ирэх нь хэрхэн хүндэтгэл бишрэлийг үзүүлж
болох вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 21:14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Аврагч ариун сүмийг цэвэрлэсний дараа юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагч ариун сүмд Өөр дээр нь ирсэн сохор, доголон хүмүүсийн төлөө юу
хийсэн бэ?

• Энэ түүхээс биднийг ариун сүмд ирэх үед Их Эзэн бидний төлөө юу хийж
чаддаг талаар юу сурч болох вэ? (Суралцагчид Биднийг ариун сүмд ирэх
үед Их Эзэн биднийг эдгээж чадна гэсэн үнэнийг тодорхойлж байгаа
эсэхийг бататга.)

• Биднийг ариун сүмд ирэх үед Их Эзэн биеийн өвчнөөс гадна өөр ямар
өвчнийг эдгээж, ямар ямар сорилтыг шийдэж өгч чадах вэ?

Нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жэймс Э.Фаустын хэлсэн
дараах үгсийг чанга уншихад урь. Суралцагчдаас тэдний тодорхойлсон үнэний
талаарх ерөнхийлөгч Фаустын гэрчлэлийг сонсохыг хүс.

“Их Эзэн Өөрийнх нь эдгээх нөлөөг хүлээн авч болох олон арга замыг
бэлтгэж, бидэнд өгсөн. Их Эзэн дэлхий дээр ариун сүмийн ажлыг сэргээсэнд
би талархдаг. Энэ нь амьд болон нас барсан хүмүүсийн төлөөх авралын
ажлын чухал хэсэг юм. Манай ариун сүмүүд бидэнд дэлхийн олон зовнилыг
ардаа орхин орж болох ариун газраар хангаж өгдөг. Манай ариун сүмүүд
амар амгалан, тайван байдлын газар юм. Эдгээр ариун газруудад Бурхан

‘эмтэрсэн зүрхтэй хүмүүсийг анагааж, тэдний шархыг боодог.’ (Дуулал 147:3.)” (“Spiritual
Healing,” Ensign, 1992 оны 5-р сар, 7).

• Яагаад Их Эзэний өргөөнд шүтэн бишрэх нь Түүний эдгээх нөлөөг
мэдрэхэд бидэнд тусалдаг вэ?

Ариун сүмд шүтэн биширснээр бидний мэдрэх эдгэрэл энэ түүхэнд
дүрслэгдсэн сохор, доголон хүмүүсийн хувьд байсан шиг тэр даруй байж болно
эсвэл энэ нь хэсэг хугацааны дараа тохиож болно.

• Та нар (эсвэл та нарын мэддэг хэн нэгэн) хэзээ ариун сүмд шүтэн
биширснээр Их Эзэний эдгээх нөлөөг мэдэрч байсан бэ? (Та мөн
өөрийнхөө туршлагыг хуваалцаж болно.)

Maтай 21:15–16-г дүгнэн, ахлах тахилч, хуулийн багш нар Есүсийн ариун сүмд
хийсэн зүйлд мөн хүмүүс Түүнд хандан “Хосанна” гэж хашхирч байсанд
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дургүйцэж байсныг тайлбарлан, ярьж өг. Хүмүүс Түүнийг нийтээрээ хүлээн
зөвшөөрч байгаа нь нэгэн бошиглолыг гүйцэлдүүлсэн болохыг Есүс онцлон
хэлсэн (Дуулал 8:2-ыг үзнэ үү).

Хичээл дээр ярилцсан үнэнүүдийн тухай гэрчлэлээ хуваалцан, энэ
хичээлээ төгсгө.
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Инжрийн мод
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

24-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 21:17–22:14
Оршил
Есүс Бетаны тосгонд хоноглосныхоо дараа ариун сүмд
буцаж ирсэн. Тэр буцаж ирэх замдаа инжрийн модыг
зүхэв. Иудейчүүдийн удирдагчид ариун сүм дээр Түүн рүү
ирж, Түүний эрх мэдлийг шалгаав. Есүс тэднийг зэмлэж,

Түүнийг болон Түүний сайн мэдээг эсэргүүцэх эсвэл
хүлээн зөвшөөрөхийн үр дагаврыг харуулах хэд хэдэн
сургаалт зүйрлэлийг заав.

Заах зөвлөмж
Матай 21:17–32
Есүс инжрийн модыг зүхэж, иудейчүүдийн удирдагчдыг зэмлэсэн
Хичээл эхлэхийн өмнө Аливаа зүйл ил харагдаж байгаа шигээ сайн биш гэдгийг
олж мэдсэн ямар ямар тохиолдол та нарт байдаг вэ? гэсэн асуултыг самбар
дээр бич.

Хичээл эхлэхийн өмнө самбар дээр байгаа асуултад хариулснаасаа хуваалцахад
нэгээс илүү суралцагчийг урь.

Матай 21 нь Есүс Христ харагдаж байгаа шигээ сайн биш нэг зүйлтэй
тулгарсан үеийн тухай түүхийг өгүүлдэг гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг
зөвхөн зөв шударга харагдуулах биш, харин зөв шударга амьдрахад биднийг
удирдах үнэнүүдийг Maтай 21 дээрээс олж мэдэхэд урь.

Матай 21-ийн хам сэдвийг танилцуулан, Есүс Иерусалим руу ялгуусан
байдлаар хүрч ирж, ариун сүмийг цэвэрлэснийхээ дараа Иерусалимын
ойролцоох жижиг тосгон Бетанд хоноглосон гэдгийг тайлбарла. Нэг
суралцагчийг Матай 21:18–22-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, маргааш нь Аврагч Бетанаас Иерусалим дахь ариун сүм хүртэл аялах
үедээ юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч инжрийн модны тухайд юу хийсэн бэ?

Навчтайгаа байгаа инжрийн модны
зургийг үзүүл. Инжрийн модны
навчис нь уг мод жимстэй болохыг
харуулдаг гэдгийг тайлбарла. Хавар
цагт (Аврагч жимсгүй байсан
инжрийн модыг харсан) инжрийн
мод эрт ургацын инжрийг гаргадаг.
Хэрвээ тэд инжир гаргахгүй бол тэр
жилийн туршид жимслэхгүй гэсэн
байдаг. Энэ түүхэнд дүрслэгдсэн
инжрийн мод нь жимсэлдэг мод шиг
харагдаж байсан боловч ямар ч жимс
гаргаагүй байсан. Аврагч инжрийн
модыг зүхсэн нэг шалтгаан нь иудейчүүдийн авлигад өртсөн шашны
удирдагчдын талаар шавь нартаа заах явдал байсан байж болох юм.
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• Аврагчийн өдрүүд дэх иудей шашны удирдагчдын талаар сурсан зүйлс
дээрээ үндэслэвэл, тэдний олон нь уг түүхэнд дүрслэгдсэн инжрийн модтой
хэрхэн адилхан байсан бэ? (Тэд Бурханыг дагаж байгаа мэт харагддаг
байсан ч зөв шударгын жинхэнэ үр жимс буюу үйлсийг хийдэггүй байсан.)

Maтай 21:23–27-г дүгнэн, иудейн эдгээр шашны удирдагчийн зарим нь ариун
сүмд Есүс дээр ирж, Түүний Иерусалимд ялгуусан байдлаар орж ирж, ариун
сүмийг цэвэрлэсэн эрх мэдлийн талаар шалгаасан гэдгийг тайлбарлан ярьж өг.
Аврагч Иохан Баптистын баптисмын (эсвээс тохинууллын) эрхийг Бурхан
өгсөн үү эсвэл хүн өгсөн үү хэмээн асууж, тэдэнд хариулжээ. Эдгээр удирдагч
Иоханыг бошиглогч хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн байсан хүмүүсийг гомдоохоос
эсвэл өөрсдийгөө буруутгахаас айн Аврагчийн уг асуултад хариулахыг
хүссэнгүй. Аврагч Өөрөө тэдний хариултад ч бас хариулахгүй хэмээн хэлээд,
авлигад өртсөн иудей удирдагчдын үйлсийг харуулах гурван сургаалт зүйрлэл
хэлжээ. Эхний сургаалт зүйрлэл нь хоёр хүүгийн эцэгтээ хандсан хоёр өөр
замыг харуулдаг.

Нэг суралцагчийг Матай 21:28–30-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, аль хүү нь иудей удирдагчидтай илүү адил байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Аль хүү нь иудей удирдагчидтай илүү адилхан байсан бэ? Ямар
арга замаар?

Нэг суралцагчийг Матай 21:31–32-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Аврагч энэ сургаалт зүйрлэлээр дамжуулан иудей удирдагчдад юу
заасныг олж мэдэхийг хүс. (Татвар хураагчид нь татвар цуглуулдаг хүмүүс,
янхнууд нь биеэ худалдагчид гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй байж болох юм.)
Иудей удирдагчид энэ хоёр бүлэг хүнийг нүгэлтэй гэж бодож, дорд үздэг
байсан.)

• Татвар хураагчид болон янхнууд юугаараа эхний хүүтэй адил байсан бэ?

• Бид Бурханы хаант улсад хэн орох талаарх Аврагчийн сургамжаас ямар
үнэнийг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид
Бурханы хаант улсад орохын тулд Тэнгэрлэг Эцэгийг дагадаг хэмээн
хэлэх эсвэл дүр эсгэх биш, харин Түүнийг дуулгавартай дагаж,
нүглээ наманчлах ёстой гэсэнтэй төстэй үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг
бататга.)

Суралцагчдад энэ үнэний хамаарлыг ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг
дараах жишээг чанга уншихад урь.

Нэг залуу эрэгтэй эцэг эхдээ Сүмийн үйл ажиллагаанд оролцохоор явж байна
гэж байнга хэлдэг боловч үнэндээ найзынхаа гэр рүү явдаг байв. Тэр Сүмийн
удирдагч, багш нарын дэргэд байхдаа Тэнгэрлэг Эцэгийн зарлигуудыг дагадаг
мэт ярьж, үйлдчихээд, харин ийм орчноос гарахаараа зарлигуудын ихэнхийг
зориуд зөрчдөг.

• Энэ залуу эрэгтэйн сонголт нь түүнийг Бурханы хаант улсад ороход хэрхэн
саад болж болох вэ?

• Хэрэв та нар энэ залуу эрэгтэйн найз байсан бол түүнийг зан авираа
өөрчлөхөд нь туслах юуг түүнд хэлж болох байсан бэ?
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Өөр нэг суралцагчийг дараах жишээг чанга уншихад урь.

Нэг залуу эмэгтэй сургуулийнхаа хэд хэдэн охины талаар найзуудтайгаа хов
жив ярьдаг боловч тэр охидын дэргэд байхдаа найз нь мэт царайлдаг. Тэр залуу
эмэгтэй тогтмол сүмд явж, ариун ёслолоос хүртдэг ч цуглаануудын дундуур
эргэн тойрныхоо хүмүүсийг шүүмжилсэн мессежийг найзууддаа явуулдаг.

• Энэ залуу эмэгтэй Тэнгэрлэг Эцэгийн зарлигуудыг дагаж байгаа мэт ямар
байдлаар дүр эсгэж байж болох вэ?

• Эдгээр жишээнээс гадна, Тэнгэрлэг Эцэгийг жинхэнээсээ дагахын оронд
Түүнийг дагаж байгаа мэт дүр эсгэхэд уруу татагдаж болох өөр ямар ямар
арга зам байдаг вэ?

Суралцагчдыг Maтай 21-ийг үргэлжлүүлэн судлах явцдаа тэд жимс гаргадаггүй
инжрийн мод шиг байхаас зайлсхийхийн тулд юу хийж чадахыг олж
мэдэхэд урь.

Матай 21:33–22:14
Есүс Христ ёс бус тариаланчид болон хааны хүүгийн гэрлэлтийн талаарх
сургаалт зүйрлэлүүдийг заасан

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хэрэв боломжтой бол хос бүрд
дараах хүснэгтийн хуулбарыг тарааж өг. Суралцагчдыг Матай

21:33–41-ийг хамтрагчтайгаа хамт чанга уншихад уриад, тэднийг сүүлийн
гурван бэлгэдэл юуг төлөөлж байгаа гэж бодож байгаагаа бичин, уг
хүснэгтийг бөглөхөд урь.

Ёс бус тариаланчдын сургаалт зүйрлэл

Матай 21:33–41

Бэлгэдэл Утга

Эзэн Тэнгэрлэг Эцэг

Тариаланчид

Боолууд

Эзний хүү

Суралцагчдыг энэ үйл ажиллагааг дуусгасны дараа хэд хэдэн хосыг бичсэнээ
хуваалцахад урь. Хэрэгтэй бол, тариаланчид нь авлигад өртсөн израиль
удирдагчдыг, боолууд нь Бурханы бошиглогчдыг, эзний хүү нь Есүс Христийг
төлөөлж байгааг тодотгон хэлж өг.

• Есүс энэ сургаалт зүйрлэлээр дамжуулан юу харуулж байсан бэ? (Эрин
зууны туршид Израилийн зарим удирдагч Хуучин Гэрээний бошиглогчдыг
эсэргүүцсэн бөгөөд тэр үеийн иудей удирдагчид Есүсийг алахыг хүсэж
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байсан [New Testament Student Manual (Church Educational System manual,
2014), 65]-ыг үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Матай 21:43-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, иудей удирдагчид эсэргүүцсэний дараа Бурханы хаант улс (Есүс
Христийн Сүм болон сайн мэдээний адислалууд) хэнд өгөгдөхийг олж
мэдэхийг хүс.

• Бурханы хаант улс хэнд өгөгдөх вэ?

Иосеф Смитийн Орчуулга, Maтай 21:53 нь Бурханы хаант улс өгөгдөх үндэстэн
нь харийнхан гэдгийг тодорхойлдог болохыг тайлбарла. Та харийнхан гэдэг нь
“Израилийн удмын биш хүмүүс … [зарим үед] иудей удмын биш хүмүүсийг”
(Судруудын удирдамж, “Харийнхан” scriptures.lds.org) эсвэл Бурханы бүрэн эрх
мэдэл, ёслол, хууль, сургаалууд байдаггүй улс үндэстнийг хэлдэг гэдгийг
тайлбарлаж болох юм. Харийнханд хаант улсыг шилжүүлэх явдал нь Аврагчийг
амилсны дараа төлөөлөгчид харийнханд сайн мэдээг анх удаа хүргэснээр
эхэлсэн юм (Үйлс 10–11; мөн Maтай 20:16-г үзнэ үү). Энэ нь харийн улсад
амьдарч байсан бошиглогч Иосеф Смитээр дамжин ирсэн сайн мэдээний
Сэргээлтээр эцсийн өдрүүдэд үргэлжилсэн. Есүс Христийн Сүмийн гишүүдийн
хувьд, Бурхан Өөрийн хаант улсыг өгсөн тэр хүмүүсийн дунд бид багтдаг.

• 43-р шүлэгт цэдэглэснээр, бид Есүс Христийн Сүмийн гишүүдийн хувьд
ямар үүрэгтэй вэ? (Суралцагчид Бид Есүс Христийн Сүмийн
гишүүдийн хувьд зөв шударгын үр жимсийг авчрах үүрэгтэй
гэсэнтэй ойролцоо үнэнийг тодорхойлж байгаа эсэхийг бататга.)
Суралцагчдын хэлсэн үгсийг ашиглаад, энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдыг самбарт гарч ирээд, инжрийн модны жимсийг зурахад урь.
Тэднийг Есүс Христийн Сүмийн гишүүдийн хувьд бидний хийх ёстой зөв
шударга зүйлсийг дүрслэх үгсийг уг жимснүүд дээр бичихийг хүс.
Суралцагчдад дараах асуултыг тавьснаар, бичсэн зүйлсээ тайлбарлахад
урь. Үүнд:

• Бидэнд тийм үр жимсийг авчрах нь яагаад чухал гэж та нар бодож
байна вэ?

• Та нар зөв шударгын ийм жимснүүдийг авчрахаар хичээхдээ хэрхэн
адислагдаж байсан бэ?

Үзэл бодол, сэтгэгдэл, туршлагаасаа хуваалцах
Үзэл бодол, хамаарах туршлагуудыг хуваалцах нь суралцагчдын сургаал, зарчмуудын тухай
ойлголтыг тодорхой болгоход тусалж чадна. Суралцагчдыг туршлагаасаа хуваалцах үед
Ариун Сүнс тэднийг илүү гүн ойлголттой болж, илэрхийлж буй үзэл бодлоо гэрчлэхэд
хөтөлдөг. Ариун Сүнсний хүчээр дамжуулан суралцагчдын хуваалцаж байгаа үзэл бодол,
сэтгэгдэл, туршлагууд нь бусад суралцагчийн зүрх сэтгэл, оюун ухаанд чухал нөлөө
үзүүлж чадна.

Матай 21:45–46-г дүгнэн, ахлах тахилчид болон фарисайчууд уг сургаалт
зүйрлэл дэх ёс бус тариаланчид өөрсдийг нь төлөөлж байгааг ойлгоод ихэд
уурласан гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Гэсэн хэдий ч, тэд Аврагчид гар
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хүрэлгүй биеэ барьсан, учир нь хэрвээ тийн үйлдвэл хүмүүс хэрхэх бол гэж
айж байсан.

Бид Maтай 22:1–10 дээрээс Есүс Христ сайн мэдээний адислалуудыг мөн хааны
хүүгийн хуримын найртай зүйрлэсэн нэгэн сургаалт зүйрлэлийг өгүүлсэн
болохыг уншдаг хэмээн тайлбарла. Хуримын найранд эхэлж уригдсан
(иудейчүүдийн олныг мөн удирдагчдыг төлөөлдөг) хүмүүс ирэхээс татгалзсан.
Дараа нь уригдсан (харийнхныг төлөөлдөг) хүмүүс ирэхээр шийдэж мөн
зоогоос таалан хүртдэг.

Нэг суралцагчийг Матай 22:11–14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, хуримын найран дээр юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ зочин яагаад найраас хөөгдсөн бэ?

Тэр хаан зочдодоо хуриман дээр өмсөх цэвэрхэн, зохистой хувцсыг өгснөөрөө
эртний заншлыг дагаж байсан гэдгийг тайлбарла. Гэсэн ч уг хүн хааны өгсөн
хувцсыг өмсөхгүй байхыг сонгосон.

• Энэ сургаалт зүйрлэлд хуримын өмсгөлүүд нь юуг төлөөлж болох вэ? (Та
судруудад цэвэрхэн өмсгөл ба орхимж нь ихэнхдээ зөв шударга байдлыг
мөн Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан цэвэр болсон хүмүүсийн
ариун байдлыг бэлгэддэг гэдгийг тайлбарлахыг хүсэж болох юм [New
Testament Student Manual (Church Educational System manual, 2014), 66; мөн
3 Нифай 27:19-ийг үзнэ үү].)

Maтай 22:14-ийн Иосеф Смитийн Орчуулга нь найран дээрх хүн болгон
хуримын өмсгөлийг өмсөхгүй хэмээн нэмж хэлдэг гэдгийг онцлон хэл (зүүлт
тайлбар б-г үзнэ үү). Өөрөөр хэлбэл, Аврагчийг хүлээн зөвшөөрдөг хүн бүр
дуудагддаггүй мөн хаант улсын хэсэг байх урилгыг хүлээн авсан хүн бүр
Түүнтэй болон Тэнгэрлэг Эцэгтэй мөнхөд хамт амьдрахаар бэлтгэгдсэн болон
зохистой байдаггүй юм. Зарим нь зөв шударгын өмсгөлийг өмсөөгүй учраас
элбэг дэлбэг адислалуудад өөрсдийгөө тэнцэхгүй болгодог.

• Энэ сургаалт зүйрлэл самбарт бичигдсэн зарчмыг хэрхэн үзүүлж байна вэ?

Биднийг хүлээн авахыг урьсан мөнхийн адислалуудын ач холбогдлын талаар
гэрчил. Суралцагчдаас сайн мэдээний бүх адислалыг хүлээн авах Тэнгэрлэг
Эцэгийн урилгыг хүлээн авахын тулд одоо юу хийж байгаа талаараа тунгаан
бодохыг хүс. Тэднийг эдгээр адислалыг хүлээн авахад өөрсдийгөө бэлтгэн,
сурсан зүйлсээ хэрэгжүүлэхэд урамшуулан дэмж.
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25-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 22:15–46
Оршил
Есүсийг ариун сүмд үргэлжлүүлэн зааж байхад
фарисайчууд болон садукайчууд Түүнд ярвигтай
асуултууд тавьснаар Түүнийг урхидахыг хичээж байсан.

Тэр тэдний асуултуудад амжилттай хариулсан ба тэдэнд
нутгийн хуулиудыг дагахыг мөн хоёр агуу зарлигийг
сахихыг заасан.

Заах зөвлөмж

Суралцагчдыг сурах үйл явцын туршид удирдан чиглүүлэх
Суралцагчдыг сурах үйл явцын туршид удирдан чиглүүлснээр сайн мэдээний зарчмуудыг
илүү сайн ойлгож, эзэмшихэд тэдэнд тусал. Сайн мэдээний үнэнүүдийг өөрсдөө олж
мэдэхэд нь тэдэнд туслахын тулд судруудыг ойлгохоор эрэлхийлэхэд суралцагчдыг
урамшуулан дэмж. Түүнчлэн суралцагчдад сайн мэдээг өөрийн үгээр тайлбарлах мөн
өөрийн мэддэг хийгээд мэдэрч байгаа зүйлсээ гэрчилж, хуваалцах боломжийг олгох
хэрэгтэй. Энэ нь суралцагчдад сайн мэдээг ойлгоод зогсохгүй, бас үүний үнэн байдлыг
зүрх сэтгэлдээ мэдрэхэд туслах болно.

Maтай 22:15–22
Фарисайчууд Аврагчаас албан татвар төлөх нь хуулийн дагуу эсэхийг асууснаар
Түүнийг урхидахыг хичээсэн
• Манай нийгэмд засгийн газраас гаргасан ямар зарим чухал хууль байна вэ?

Тэдгээрийг яагаад чухал гэж та нар боддог вэ?

Суралцагчдаас тэдний дагадаггүй мөн дагаж байх хэрэгтэй ямар нэгэн хууль
байдаг талаар дотроо бодохыг хүс. Суралцагчдыг Матай 22:15–22-ыг судлах
явцдаа, Есүс Христ улсын хуулиудыг дагах талаар юу гэж заасныг олж мэдэхэд
тэднийг урь.

Аврагч амьдралынхаа сүүлийн долоо хоногийн туршид өдөр бүр Иерусалимд
ариун сүмд заасан гэдгийг суралцагчдад сануул (Лук 19:47; 22:53-ыг үзнэ үү).
Нэг суралцагчаас Матай 22:15-ыг чанга уншихыг уриад, ангийнхныг дагаж
уншин, фарисайчууд Аврагчийг ямар зорилгоор оролдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• “Хэлсэн үгэнд нь унагаах” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 22:16–17-г чанга уншихад уриад, ангийнхныг
фарисайчуудын Аврагчийг хэрхэн урхидахыг хичээснийг олж мэдэхийг хүс.
17-р шүлгэн дэх албан татвар гэдэг нь татварыг хэлж байгаа бөгөөд Цезарь
тэр үед Израилийг захирч байсан Ромын хаант улсын хаан байсан гэдгийг
тайлбарла.

• Тэдний Есүс Христэд тавьсан асуулт нь хэрхэн урхи болж болох байсан бэ?
(Хэрэв Аврагч Ромын хаант улсад татвар төлөх нь зөв гэж хэлсэн бол
иудейчүүд Түүнийг Ромыг дэмжигч мөн Өөрийн хүмүүст үнэнч бус гэж
үзэх байсан. Хэрэв Аврагч татвар төлөх нь хуулийг зөрчиж байгаа гэж
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хэлсэн бол фарисайчууд Есүсийг урвасан гэж буруутган, Түүнийг Ромын
эрх мэдэлтнүүдэд мэдэгдэж болох байсан.)

Нэг суралцагчийг Матай 22:18–21-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
Аврагч фарисайчуудын асуултад хэрхэн хариулсныг олж мэдэхийг хүс. 21-р
шүлгэн дэх “Цезарийн юмыг Цезарьт өг” гэдэг нь иргэний болон татвар төлөх
хуулийг дагах нь бидний үүрэг хэмээн хэлж байгааг тайлбарла. Нэг зоос
бариад асуу:

• Фарисайчуудын асуултад өгсөн Аврагчийн хариулт яагаад төгс хариу
байсан бэ?

• Бид “Цезарийн юмыг Цезарьт өг” хэмээн Аврагчийн зааснаас ямар
үнэнийг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Их
Эзэн биднийг сайн иргэд байж мөн улсын хуулийг дагахыг хүсдэг
гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга [түүнчлэн Итгэлийн тунхаг
1:12-ыг үзнэ үү].)

• Бид Есүс Христийн шавь нарын хувьд сайн иргэд байж, улсын хуулиудыг
дагах нь яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ? (С ба Г 58:21-ийг үзнэ үү.)

Суралцагчдыг Maтай 22:22-ыг дотроо уншиж, фарисайчуудыг Аврагчийн
хариултад хэрхэн хандсаныг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Матай 22:23–34
Аврагч садукайчуудад гэрлэлт ба Амилалтын талаар заасан
Фарисайчуудаас гадна садукайчууд Аврагчийг ариун сүмд зааж байхад
Түүнийг үгэнд нь урхидахыг хичээсэн гэдгийг тайлбарла. Садукайчуудын
итгэлийг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд тэднийг Bible Dictionary
дээрээс “Sadducees” хэсгийг дотроо уншихад урь. Садукайчууд юунд итгэдэг
мөн юунд итгэдэггүй байсныг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.

• Садукайчууд ямар итгэлийг эсэргүүцсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 22:23–28-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
садукайчууд Аврагчийг хэрхэн урхидахыг хичээснийг олж мэдэхийг хүс.

• Та нар садукайчуудын Аврагчид тавьсан асуултыг хэрхэн дүгнэх вэ?

Садукайчууд бэлэвсэн хүмүүст зориулагдсан Хуучин Гэрээний заншлыг
санаатайгаар өөрчлөн хэрэглэсэн гэдгийг тайлбарла (Дэд хууль 25:5–6; Bible
Dictionary, “Levirate marriage”-ийг үзнэ үү). Тэд Амилуулалтын сургаалыг
хүчингүй болгохын тулд энэ заншлыг хэтрүүлэхийг оролдсон.

Нэг суралцагчийг Maтай 22:29–30-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
садукайчуудын асуултад өгсөн Аврагчийн хариултыг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч энэ асуултад хэрхэн хариулсан бэ?

Суралцагчдад Аврагчийн хариултыг ойлгоход нь туслахын тулд нэг
суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконкигийн
хэлсэн дараах үгийг уншихад урь:
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“[Есүс Христ] тэнгэр дэх гэрлэлт ба хадамд гарах байдлыг үгүйсгээгүй,
гэхдээ хязгаарласан. Тэр ‘тэдний’ (садукайчуудын) хувьд мөн ‘тэдний’ (‘энэ
дэлхийнхний хүүхдүүдийн’) хувьд, гэр бүлийн нэгж нь амилуулалтаар
үргэлжлэхгүй гэж хэлж байгаа юм. …

“‘Тиймийн тул, тэд [мөнхийн гэрлэлтийн хуулийн дагуу амьдрахыг
хүсдэггүй, амьдардаггүй, амьдарч чадахгүй хүмүүс] дэлхийгээс гадна гэрлэх

нь ч мөн хадамд гарах нь ч үгүй’ [C ба Г 132:16].

Есүсийн ярьж байсан хүмүүсийн хувьд тэнгэрт гэрлэх болон хадамд гарна гэж байхгүй; өөр
бусад аврах үнэн байтугай, амилуулалтад итгэдэггүй тэдний хувьд ч бас ийм байх болно”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть [1965–73], 1:606).

Maтай 22:29–30 дахь Аврагчийн захиасыг илүү сайн ойлгоход нь суралцагчдад
туслахын тулд, Их Эзэн мөнхийн гэрлэлтийн талаар бошиглогч Иосеф Смитэд
олон чухал үнэнийг илчилсэн гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Сургаал ба
Гэрээ 132:15–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, Их Эзэн
Иосеф Смитэд гэрлэлтийн талаар юу илчилснийг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн Амилуулалтаар хэнийг “гэрлэхгүй бас [хадамд гарахгүй]” (16-р
шүлэг) гэж хэлсэн бэ?

• Аврагч гэрлэлт ба зуурдын амьдралын талаар Maтай 22:30 болон Сургаал
ба Гэрээ 132:15–17 дээр ямар үнэнийг заасан бэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр
хэлж болох ч Мөнх бус амьдралд санваарын эрх мэдлээр ханьтайгаа
лацдагдаагүй эсвэл ариун сүмд төлөөлөх ёслолоор лацдагдаагүй
хүмүүс ирэх дэлхийд гэрлээгүй байх болно гэсэн үнэнийг олж
тогтоосон эсэхийг бататга.)

Нэг суралцагчийг Матай 22:31–33-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
Аврагч Амилуулалтын талаар өөр ямар ямар үнэнийг садукайчуудад заасныг
олж мэдэхийг хүс.

• 32-р шүлэгт Аврагч Амилуулалт жинхэнэ болохыг харуулсан юуг хэлсэн бэ?

• Аврагчийн эдгээр сургаалыг заахыг сонсоод, хүмүүс хэрхэн хандсан бэ?

Матай 22:34–40
Аврагч хоёр агуу зарлигийн тухай заасан нь
Суралцагчдыг нэг минутын дотор хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл
дээрээ аль болох олон зарлиг бичихэд урь. Суралцагчдаас тэд хэдэн зарлиг
бичих боломжтой байснаа хуваалцахыг хүс.

Иудейн шашин нь Мосегийн хууль 613 зарлигийг багтаадаг гэж заадаг гэдгийг
тайлбарла. Нэг суралцагчийг Матай 22:35–36-г чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, фарисайчуудын эдгээр зарлигийн талаар
Аврагчаас асуусан асуултыг олж мэдэхийг хүс.

Матай 22:36–39 нь төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших судруудыг
судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж,
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тэдгээрийг бусдад заах бэлтгэлтэй байхад тусалдаг. Та суралцагчдад төгс эзэмших
судруудыг өөр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэх нь тэдгээрийг хялбархан олох боломжтой
болгодог гэж зөвлөж болно. Суралцагчдыг энэ судрын хэсгийг төгс эзэмшихэд нь туслахын
тулд хичээлийн төгсгөлд байгаа заах санаануудыг хар.

• Фарисай хүн Аврагчаас юу гэж асуусан бэ?

Суралцагчдыг Аврагчийн хариултыг харахаас өмнө тэднийг өөрсдийн хийсэн
жагсаалт дээрээс өөрсдийн “агуу” буюу хамгийн чухал гэж бодож байгаа
зарлигийг дугуйлж зурахад урь. Цөөн суралцагчаас аль зарлигийг дугуйлснаа
хуваалцаж, яагаад үүнийг сонгосноо тайлбарлахыг хүс.

Нэг суралцагчийг Матай 22:37–40-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Аврагч фарисай хүний асуултад хэрхэн хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Хамгийн агуу зарлиг юу вэ? Хоёр дахь агуу зарлиг юу вэ? (Эдгээр хоёр
хууль нь Мосегийн хуульд байдаг гэдгийг тайлбарла [Дэд хууль 6:5; Левит
19:18-ыг үзнэ үү]. Их Эзэний “хөршөө хайрла” гэсэн удирдамж нь бидний
бусдад хэрхэн хандах ёстойг хэлж байгааг тайлбарла.

• Эдгээр зарлигийг яагаад хамгийн агуу зарлиг хэмээн үздэг гэж та нар
бодож байна вэ?

• 40-р шүлэгт “энэ хоёр тушаал дээр бүх хууль болоод бошиглогчид
тулгуурладаг юм” гэсэн нь ямар утгатай вэ? (Хуучин Гэрээний
бошиглогчдоор дамжуулан Мосегийн хуульд илчилсэн Бурханы бүх зарлиг
Бурханд болон хөршүүддээ хайраа үзүүлэхэд хүмүүст туслах зорилготой
байсан гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал.)

• Хэрвээ бүх зарлиг агуу хоёр зарлигийг сахихад бидэнд туслахаар өгөгдсөн
юм бол бид 40-р шүлгээс Бурханы бүх зарлигийг сахих нь чухал талаар
ямар зарчмыг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Хэрвээ
бид Бурханыг болон хөршөө өөрсдийн адил үнэхээр хайрладаг бол
Бурханы бүх зарлигийг дагахаар хичээх болно гэсэн зарчмыг самбар
дээр бич.)

Энэ зарчмыг харуулахын тулд суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичсэн зарлигуудын жагсаалтыг эргэн харахад урь. Тэднээс
Бурханд хайраа үзүүлэх зарлигуудын хажууд од зурахыг, хөршдөө хайраа
үзүүлэх зарлигуудын хажууд дөрвөлжин зурахыг хүс. (Зарим зарлигийн хажууд
од, дөрвөлжин хоёрыг хоёуланг нь зурах болж ч магад.) Суралцагчдаас
өөрсдийн жагсаалт дээрээс нэг зарлигийг сонгоод, уг зарлигийг дагах нь
Бурханд, хөршдөө эсвэл хоёуланд нь хайраа үзүүлэх боломжийг бидэнд хэрхэн
олгодог талаар тайлбарлахыг хүс.

• Та нар Бурханд эсвэл хэн нэгэн хүнд хайраа үзүүлэхээр, тодорхой нэг
тушаалыг дагахаар сонгосон үедээ юу мэдэрсэн бэ?

Хэрвээ бид Бурханыг болон хөршөө өөрсдийн адил үнэхээр хайрладаг бол
Бурханы бүх зарлигийг дагах болно гэсэн зарчмын талаар гэрчлэлээ хуваалц.
Суралцагчдыг Тэнгэрлэг Эцэгт болон өөр хүнд хайраа үзүүлэхийн тулд илүү
үнэнчээр сахиж болох нэг зарлигийн талаар бодоод, үүний дагуу үйлдэх
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зорилго тавихад урамшуулан дэмж. Тэднийг энэ зорилгоо хичээлийн дэвтэр
эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь.

Матай 22:41–46
Аврагч фарисайчуудаас Христийн талаар юу гэж боддогийг нь асуусан
Аврагч фарисайчууд, садукайчуудын асуултад амжилттай хариулсныхаа дараа
фарисайчуудаас зарим зүйлийг асуусан.

Нэг суралцагчийг Матай 22:41–42-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
Аврагч фарисайчуудаас юу гэж асуусныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Христ фарисайчуудаас юу асуусан бэ?

• Фарисайчууд юу гэж хариулсан бэ?

Христ буюу Мессиа нь Давид хааны удам байх болно гэдгийг иудейчүүдийн
ихэнх нь мэдэж байсан гэдгийг тайлбарла. Фарисайчууд Мессиаг Израилийн
титэмлэгдсэн хаан болж, Давид хааны өмнө нь хийсний адилаар гадаадын
дайснуудаа (Ром гэх мэт) дийлэн, эрх чөлөөгөө олж авахад тусална гэж итгэдэг
байсан. Maтай 22:43–46-г дүгнэн, Есүс фарисайчуудад тэдний өөрсдийнх нь
судруудын дагуу Христ бол зөвхөн Давидын хаан төдийгүй Бурханы Хүү байсан
гэж хэлдэг хэмээн заасан гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Эсвээс, хожим нь Хайрт
Иоханд, Христ бол “Давидын удам ба үндэс” (Илчлэлт 22:16) хэмээн илчилсэн;
Тэр Давидын Их Эзэн, мөн түүний удам юм.

Суралцагчдыг “Та нар Христийн тухай юу гэж боддог вэ? гэсэн асуултад
хэрхэн хариулахаа бодоход урь. Аврагчийн тухай гэрчлэлээ хуваалцсанаар,
хичээлээ төгсгө.

Төгс эзэмших судар—Матай 22:36–39
Суралцагчдад Матай 22:36–39 дэх үгсийг тэмдэглэлийн карт эсвэл жижиг
цаасан дээр бичих цаг гаргаж өг. Суралцагчдыг картуудаа биедээ авч яван, нэг
болон хоёр дахь агуу зарлигийг санахад нь туслуулахаар өдрийн туршид
тэдгээрийг үе үе харж байхад урь.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Maтай 18:1–22:26
(5-р бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Матай 18:1–22:26-аас (5-р бүлгээс) суралцахдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын
дараах дүгнэлт нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Maтай 18–20)
Суралцагчид нигүүлсэлгүй боолын сургаалт зүйрлэлээс, хэрвээ бид Бурхан биднийг уучлаасай гэж хүсэж байвал
өөрсдөө бусдыг уучлахад бэлэн байх ёстой гэдгийг мэдэж ойлгосон. Түүнчлэн тэд гэрлэлтийн ариун байдлын
талаар мэдэж авсан.

2 дахь өдөр (Maтай 21:1–16)
Суралцагчид Аврагчийн Иерусалимд ялгуусан байдалтай орж ирсэн тухай судлахдаа, олон нийтийн өмнө Есүс
Христийн тухай ярьж мөн хүлээн зөвшөөрөх үедээ бид бусдад Түүний талаар илүү ихийг мэдэх хүсэлтэй болоход
нь тусалж чадна гэдгийг ойлгож авсан. Суралцагчид Аврагч ариун сүмийг цэвэрлэсэн гэдгээс Их Эзэний өргөө нь
ариун газар бөгөөд Тэр үүнд хүндэтгэл бишрэлтэй хандаасай хэмээн биднээс хүсдэг гэдгийг мэдэж авсан. Тэд
түүнчлэн ариун сүмд ирэх үед маань Их Эзэн биднийг эдгээж чаддаг болохыг мэдэж авсан.

3 дахь өдөр (Maтай 21:17–22:14)
Суралцагчид Аврагч хэрхэн инжрийн модыг зүхэхийг мөн тэгээд ариун сүмд заахдаа хэд хэдэн сургаалт зүйрлэл
хэрэглэсэн талаар суралцсан. Тэд түүнчлэн бид Бурханы хаант улсад орохын тулд Тэнгэрлэг Эцэгийг дагадаг
хэмээн хэлж эсвэл дүр эсгэх гэж биш, харин Түүнийг дуулгавартай дагаж, нүглээ наманчлах ёстой гэдгийг сурсан.
Суралцагчдын сурсан өөр нэг үнэн нь Есүс Христийн Сүмийн гишүүдийн хувьд бид зөв шударгын үр шимийг
авчрах үүрэгтэй гэдэг үнэн байсан.

4 дэх өдөр (Maтай 22:15–46)
Есүс ариун сүмд Өөрийн зааврыг үргэлжлүүлж, биднийг сайн иргэд байхыг мөн улсын хуулийг дагахыг хүсдэг
хэмээн хүмүүст заасан болохыг суралцагчид ойлгож мэдсэн. Аврагч зуурдын амьдралд санваарын эрх мэдлээр
ханьтайгаа лацдагдаагүй хүмүүс эсвэл ариун сүмд төлөөлөх ёслолоор лацдагдаагүй хүмүүс ирэх дэлхийд
гэрлээгүй байх болно хэмээн заасан. Суралцагчид, хэрвээ бид Бурханыг болон хөршөө өөрсдийн адил үнэхээр
хайрлах юм бол Бурханы бүх зарлигийг дагах болно гэдгийг мэдэж авсан.

Оршил
Энэ хичээл нь суралцагчдад Бурхантай ариун гэрээнүүдийг хийж, сахихын ач
холбогдлыг ойлгоход туслах болно. Тэд бас бусад хүнийг Бурханаас адислал
авах үед тэдний төлөө баярлахын ач холбогдлын талаар сурч чадна.

157



Заах зөвлөмж
Матай 19:28–20:16
Есүс мөнх амьдралын талаар зааж, усан үзмийн талбайд ажиллагчдын тухай
сургаалт зүйрлэл хэлсэн
Нэг суралцагчийг ангийн өмнө гарч ирэхэд урь. Уг суралцагчийг хэрвээ 10
удаа шалан дээр суниаж чадах юм бол бяцхан шагнал (10 ширхэг жижиг чихэр
гэх мэт) хүлээн авна гэж хэл. Уг суралцагчийг 10 удаа суниасны дараа түүнд
шагналыг өгөөд, самбарын өмнө гарч ирэх өөр суралцагч байгаа эсэхийг асуу.
Хоёр дахь суралцагчаас ганц удаа суниахыг хүсээд, дараа нь ангийнхнаас энэ
суралцагч ямар шагнал авах ёстой гэж бодож байгааг мөн яагаад гэдгийг асуу.
Уг хоёр суралцагчийг суудалдаа эргэн суухад урь. Хоёр дахь суралцагчийг
хичээлийн сүүлээр судруудаас тэдний сурах зүйл дээр үндэслэн шагнал хүлээж
авах болно гэдгийг ангийнханд мэдэгд.

Есүсийг Иудагийн эрэг дээр зааж байхад шавь нар нь Аврагчийг дагахын тулд
дэлхийн эзэмшлээ орхисон учир юу хүртэх вэ? гэж Петр асуусан.

Нэг суралцагчийг Матай 19:28–30-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Аврагч Петрт юу гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• 29-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагчийг дагахын тулд бүхнээ орхидог хүн бүр
юуг өвлөж авах вэ?

Дараа нь Аврагч шавь нартаа Тэнгэрлэг Эцэг бүх хүүхдэдээ мөнх амьдрал
хүлээн авах боломж олгохыг хүсдэг талаар ойлгоход туслахын тулд нэгэн
сургаалт зүйрлэл өгсөн гэдгийг тайлбарла. Энэ сургаалт зүйрлэлд нэг хүн
өөрийн усан үзмийн талбайд ажиллуулахаар өдрийн турш өөр өөр цагт
ажилчдыг хөлсөлдөг. Шинэ Гэрээний үед ердийн ажлын цаг нь өглөөний 6
цагаас оройн 6 цаг хүртэл, жилийн өөр өөр улирлуудад хугацаа нь бага зэрэг
өөрчлөгддөг байсан гэдгийг та тайлбарлаж болох юм.

Самбар дээр дараах хүснэгтийг зур эсвэл тараах материал болгон
суралцагчдад өг:

Ажилчид (Эхлэх цаг) Тохиролцсон
хөлс

Ажилласан
цаг

Төлсөн
хөлс

Өглөө эрт (өглөөний
6:00 цаг)

3 дахь цаг (өглөөний
9:00 цаг)

6 дахь цаг (өдрийн
12:00 цаг)
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Ажилчид (Эхлэх цаг) Тохиролцсон
хөлс

Ажилласан
цаг

Төлсөн
хөлс

9 дэх цаг (өдрийн
15:00 цаг)

11 дэх цаг (оройн
17:00 цаг)

Жижиг бүлгүүд болон ажиллахад суралцагчдыг урь. Тэднийг бүлгээрээ Maтай
20:1–7-г уншин, ажилчдын бүлэг бүр хэдэн цаг ажилласныг болон тэдний
тохиролцсон хөлсийг олж мэдэхийг хүс. (“Зоос” гэдэг нь денарыг хэлж байгаа
бөгөөд энэ нь ажилчны нэг өдрийн хөлстэй тэнцэх Ромын мөнгөний нэгж
байсан гэдгийг тайлбарла.)

Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа хэдэн суралцагчаас самбарын өмнө
гараад, хүснэгтийн эхний хоёр баганыг бөглөхийг хүс (эсвэл тэдэнд өгсөн
тараах материал дээр бөглөж бичихийг хүс).

• Та нар хэнд хамгийн их хөлс төлөх хэрэгтэй гэж бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 20:8–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, ажилчдын бүлэг бүр ямар хөлс авсныг олж мэдэхийг хүс.

• Ажилчдын бүлэг бүр ямар хөлс авсан бэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа
“Төлсөн хөлс” гэсэн гарчигтай баганын доорх хэсэг бүрд 1 зоос гэж бич.)

• Хэрвээ та нар бүтэн өдөржин ажилласан ажилчдын дунд байсан бол зөвхөн
нэг цаг ажилласан хүмүүстэй адилхан хөлс авахад ямар санагдах байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 20:11–14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, өдөржин ажилласан хүмүүс усан үзмийн талбайн эзэнд юу гэж
хэлснийг мөн тэр тэдэнд юу гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Өдөржин ажилласан хүмүүс ямар гомдол гаргасан бэ?

• Усан үзмийн талбайн эзэн хариуд нь юу гэж хэлсэн бэ?

• Талбайн эзэн өдөржин ажилласан хүмүүст хэрхэн шударга хандсан бэ?

Энэ сургаалт зүйрлэлээс нэгэн үнэнийг тодорхойлоход суралцагчдад туслахын
тулд, Maтай 19:29-д дурдсанчлан, нэг зоосны хөлс нь мөнх амьдралыг төлөөлж
болно гэдгийг тайлбарлаж өг. Бурхан … бүх хүнд мөнх амьдрал өгдөг гэсэн
гүйцэд биш өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

• Хэрвээ энэ сургаалт зүйрлэл дэх шагнал нь мөнх амьдрал байсан юм бол,
хөдөлмөр нь юуг төлөөлж болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хариулж
болох ч энэ сургаалт зүйрлэл дэх хөдөлмөр нь Бурхантай ариун гэрээнүүд
хийж, сахихыг төлөөлж болно гэдгийг чухалчлан хэлэхэд анхаар.
Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээрх үнэнийг Бурхан Өөртэй нь
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ариун гэрээнүүд хийж, сахихыг сонгодог бүх хүнд мөнх амьдрал
өгдөг гэсэнтэй адилаар гүйцээж бич.)

Энэ үнэн нь амьдралынхаа эхэнд гэрээнүүд хийгээгүй мөн нас бартлаа гэрээ
хийх боломж олдоогүй хүмүүсийн төлөөх Тэнгэрлэг Эцэгийн нигүүлслийг
ойлгоход бидэнд тусалдаг гэдгийг онцлон хэл (C ба Г 137:7–8-ыг үзнэ үү).

• Бурхан Өөртэй нь ариун гэрээнүүд хийж, сахидаг бүх хүнд хэзээ хийсэн
гэдгээс нь үл хамааран, мөнх амьдрал өгдөг гэдгийг мэдэх нь бидний хувьд
яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ?

Ганц удаа суниасан хоёр дахь суралцагчийг сануулаад, суралцагчдаас асуу:

• Энэ суралцагч ганц суниасныхаа төлөө ямар шагнал авах ёстой гэж та нар
бодож байна вэ? (10 удаа суниасан суралцагчид өгсөнтэй адил шагналыг уг
суралцагчид өг.)

Нэг суралцагчаас Матай 20:15–16-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг дагаж
уншаад, бусад ажилчинд илүү өгөөмөр хандсан талаар гомдол гаргасан хүмүүст
талбайн эзэн юу гэж хариулсныг олж мэдэхэд урь.

• Талбайн эзэн “Өгөөмөр зангаас минь болж нүдэнд чинь атаархал хурав уу?
хэмээн асуусан нь ямар утгатай байсан гэж та нар бодож байна вэ?
(15-р шүлэг).

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холланд энэ асуултыг өөр
үгээр “Би найрсаг байхыг сонгосонд чи яагаад атаархаж байгаа юм бэ?” гэж
асуусан болохыг тайлбарла. (“Tалбайд хөдөлмөрлөгсөд,” Ensign эсвэл 2012 оны
4-р сарын Ерөнхий чуулган, 32).

• 16-р шүлэг-т “олон нь дуудагддаг ч цөөхөн нь сонгогддог” гэсэн нь ямар
утгатай вэ? (Дуудагдах гэдэг нь Тэнгэрлэг Эцэгийн ажилд оролцохоор
уригдана гэсэн үг юм. Сонгогдох гэдэг нь Түүний адислалуудыг болон мөнх
амьдралын адислалыг хүлээн авна гэсэн үг юм.) Мөн C ба Г 121:34–40-ийг
үзнэ үү.)

• Бид 16-р шүлгээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид Хэрэв
бид Их Эзэний бусдад өгсөн адислалуудад атаархахыг сонговол
бидэнд өгөхийг хүсдэг адислалуудыг нь алдаж болох юм гэсэн
зарчмыг оролцуулан хэд хэдэн зарчим тодорхойлж болно.)

Ахлагч Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг чанга уншаад, суралцагчдыг
Тэнгэрлэг Эцэгийн бусдад өгдөг адислалуудад атаархвал хэрхэн уруу татагдаж
болох талаар тунгаан бодоход урь.
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“Өөр хэн нэгэн хүн гэнэтийн адислал хүлээн авах эсвэл онцгой сайшаал
хүртэх цаг үеүд бидний амьдралд тохиолдох болно. Бусад хүнд сайн сайхан
ивээлүүд ирэх үед уурлахгүй бас атаархаж жөтөөрхөхгүй байгаарай гэж би
гуйж болох уу? Бусдад илүү их зүйл өгөгдлөө гээд бидэнд байгаа нь
багасаж, байхгүй болно гэсэн үг биш шүү дээ. Бид хоорондоо хэн нь
хамгийн баян, хамгийн авьяастай, хамгийн царайлаг эсвэл бүр хамгийн

ихээр адислагдсаныг үзэхээр уралдан тэмцэлдэж байгаа биш. Харин бидний үнэхээр
тэмцэлдэж байдаг зүйл бол нүгэл хилэнц. …

“… Атаархах, урвайх эсвэл бусдыг доош татах нь та нарын байдлыг сайжруулдаггүй, бас
өөр хэн нэгнийг доромжлон, ад үзэх нь таны өөртөө итгэх итгэлийг дээшлүүлдэггүй юм
шүү. Тиймээс найрсаг бай мөн Бурхан найрсаг байдагт таларх. Энэ нь аз жаргалтай
амьдрах арга зам юм” (“Талбайд хөдөлмөрлөгсөд,” 32–34).

Та талбай дээр ажиллагчдын сургаалт зүйрлэлээс суралцахдаа суралцагчдын
тодорхойлсон үнэнүүдийн талаар гэрчлэлээ хуваалц.

Дараах үгсийг самбар дээр бич: Суралцагчдад Би энэ сургаалт зүйрлэлээс
сурсан зүйл дээрээ үндэслэн, … болно гэсэн өгүүлбэрийг дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ гүйцээж бичих цаг гаргаж өг.

Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа бичсэн зүйлээ ангийнхантайгаа
хуваалцах хүсэлтэй байгаа цөөн суралцагчийг хуваалцахад урь.

Дараагийн бүлэг (Maтай 23:1–26:30)
Дараагийн бүлэг хичээлд бэлдэхэд нь суралцагчдад туслахын тулд Их Эзэний
Хоёр дахь ирэлтэд өөрсдийгөө хэрхэн сайн бэлтгэж болох талаар бодоход
тэднийг урь. Есүс Христ арван охины болон талантын мөн хонь ямааны
сургаалт зүйрлэлүүдийг өгөхдөө ямар үнэнүүдийг зааж байсан бэ? Аврагч
Дээгүүр өнгөрөх баярыг орлох ямар ёслолыг танилцуулсан бэ? Суралцагчдыг
ирэх долоо хоногийн хичээлд суралцахдаа хариултуудыг олж мэдэж ирэхэд урь.
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26-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 23
Оршил
Аврагч мөнх бус амьдрал дахь тохинууллынхаа сүүлийн
долоо хоногийн туршид хуулийн багш нар болон
фарисайчуудын хоёр нүүрт байдлыг буруушаан,

Иерусалимын хүмүүс Өөрийнх нь хайр, хамгаалалтыг
хүлээн авахгүй байгаад гашуудсан.

Заах зөвлөмж
Maтай 23:1–12
Аврагч хуулийн багш нар, фарисайчуудын хоёр нүүрт байдлыг буруушаасан
Суралцагчдыг өөрсдийн судрыг нэг нэгэндээ харуулж, хэн нь хамгийн том
судартай байгааг мэдэхэд урь.

• Хамгийн том судартай хүнийг хамгийн зөв шударга хүн гэж хэн нэгэн
зүтгэх юм бол та нар юу гэж хариулах вэ?

• Энэ нь яагаад хувь хүний зөв шударга байдлыг тодорхойлох үр дүнгүй,
буруу арга зам бэ?

• Хэрэв бид бусдын зөв шударга эсэхийг гадаад байдлаар нь тодорхойлдог
бол юу болох вэ? (Өөр бусад асуудлаас гадна, энэ нь зарим хүнийг хуурамч
дүр эсгэхэд хөтөлж болно.)

• Хуурамч байдал гэж юу вэ? (“Энэ үг нь ерөнхийдөө өөрөө шударга биш
мөртлөө шударга мэт царай гаргадаг хүнийг хэлдэг” [Bible Dictionary,
“Hypocrite”]. Энэ нь шашин шүтлэгтэй мөртлөө шашин шүтлэггүй царай
гаргадаг хүнийг бас хэлж болно.)

Аврагч мөнх бус амьдрал дахь тохинууллынхаа сүүлчийн долоо хоногийн
туршид Иерусалим дахь ариун сүмд олон нийтийн өмнө эцсийн захиасынхаа
нэг хэсэг болгож, хуулийн багш нар болон фарисайчуудын хоёр нүүрт байдлыг
буруушаасан гэдгийг тайлбарла.

Бусдыг хуурамчаар үйлдэхийг харах үедээ хэрхэн хандахыг болон өөрсдийн
амьдрал дахь хуурамч байдлыг даван гарахын тулд юу хийж чадахаа мэдэхэд
суралцагчдад туслах үнэнүүдийг Матай 23-аас олж мэдэхэд тэднийг урь.

Хэдэн суралцагчийг Матай 23:1–7-г ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхныг
дагаж уншаад, Аврагч хуулийн багш нар болон фарисайчуудыг ямар байдлаар
хуурамч гэж хэлж байсныг олж мэдэхийг хүс. “Мосегийн суудалд суух” (2-р
шүлэг) гэдэг нь хуулийн багш нар болон фарисайчууд сургаалыг зааж, хуулийг
хөрвүүлж, тогтоох эрх мэдэл бүхий байр суурь эзэлсэн гэсэн утгатай гэдгийг
тайлбарла. Эдгээр үг нь түүнчлэн зарим эртний синагогоос олдсон,
өөрсдийгөө синагогт байгаа бусад бүх хүнээс зохистой гэж боддог байсан
хүмүүст зориулагддаг байсан бодит суудлыг хэлж байж болох юм.

• Хуулийн багш нар болон фарисайчууд ямар байдлаар хоёр нүүр гаргаж
байсан бэ?
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Магнайн болон гарын сахиус зүүсэн
иудей хүн

Боломжтой бол, бас тефилин гэж
нэрлэгддэг байсан магнайн болон
гарын сахиус зүүсэн хүний зургийг
үзүүл. Магнайн болон гарын сахиус
зүүх нь иудейчүүдийн заншил байсан
бөгөөд энэ нь дух, гарт уяж тогтоосон
жижиг савхин хайрцагнууд байсан.
Тэдгээр сахиус дотор Еврейн
судруудын хэсгийг багтаасан
жижигхэн илгэн цаасан хуй байдаг
байжээ. Иудейчүүд Бурханы
зарлигуудыг дагахыг өөрсдөдөө
сануулахаар магнайн болон гарын
сахиус зүүдэг байв (Дэд Хууль 6:4–9;
11:13–21; Eгипетээс гарсан нь 13:5–10,
14–16-г үзнэ үү). Их Эзэн магнайн
болон гарын сахиус зүүсэн хүмүүсийг
буруушаагаагүй, харин тэдгээрийг
хуурамчаар хэрэглэдэг эсвэл хүмүүст
харагдуулах гэж юм уу илүү чухал
харагдах гэж тэдгээр хайрцгийг
томсгосон хүмүүсийг буруушааж
байсан юм.

• Матай 23:5-д цэдэглэснээр,
хуулийн багш нар болон фарисайчууд яагаад өөрсдийн магнайн болон
гарын сахиусаа өргөсгөж, “унжлагаа уртасгасан” бэ?

• Тэд өөр ямар арга замаар “хүмүүст харуулахаар” (5-р шүлэг) эсвэл дэлхийн
нэр хүндийг авахаар хичээсэн бэ?

• Maтай 23:3-т Аврагчийн шавь нартаа өгсөн зөвлөгөөний дагуу, бид бусдын
хоёр нүүр гаргаж байгааг эсвэл шударга биш мөртлөө зөв шударга дүр
эсгэж байгааг хараад юу хийх вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Бид бусдын хоёр нүүр гаргаж байгааг харсан үедээ Бурханы
хуулиудыг дагахаар сонгож чадна гэсэнтэй төстэй үнэнийг олж
тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Энэ үнэн яагаад манай энэ үед бидний хувьд дагахад чухал байдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 23:8-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Их Эзэн
хүмүүст юуг хийхгүй байхыг зөвлөснийг олж мэдэхийг хүс. Мөн суралцагчдыг
олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

“Та нар бүгд ахан дүүс” (8-р шүлэг) гэдэг үгсийг онцлон хэлж мөн Аврагч
хүмүүст тэд бүгдээрээ Бурханы хүүхдүүд, Түүний мэлмийд адил учраас
өөрийгөө бусдаас илүү дээр гэж бодохгүй байхыг заасан.

Maтай 23:9–10-ыг дүгнэн, Тэнгэрлэг Эцэг бол бидний Бүтээгч, Аврагч Христ
Өөрөө Бурханаас илгээгдсэн бөгөөд бидэнд амьдралыг өгөгч жинхэнэ Эзэн
маань хэмээн Аврагч гэрчилсэн гэдгийг тайлбарлан ярьж өг (Иосеф Смитийн

26-Р ХИЧЭЭЛ

163



Орчуулга, Maтай 23:6 [Maтай 23:9, зүүлт тайлбар a]; Maтай 23:7 [Maтай 23:10,
зүүлт тайлбар a]-г үзнэ үү).

Хуулийн багш нар болон фарисайчууд байр суурь, эрх мэдэл өөрсдийг нь агуу
болгоно гэж боддог байсан гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Матай
23:11–12-ыг чанга уншихад уриад, Бурханы хаант улсад Аврагч хэнийг агуу
хэмээн үзнэ гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• 11-р шүлэгт цэдэглэснээр, Бурханы хаант улсад хэнийг агуу гэж үзэх вэ?

• 12-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэрэв бид фарисайчуудын адил өөрсдийгөө
бусдаас дээгүүр гэж “өргөмжлөх” (өргөх) юм бол юу тохиолдох вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа тэд Хэрэв бид өөрсдийгөө бусдаас
дээгүүр өргөмжлөхийг хичээх аваас дорд болгогдох болно гэсэн
зарчмыг ойлгож байгаа эсэхийг бататга. Дорд болгогдох гэдэг нь
доошлогдож, доромжлогдож эсвэл хүндлэгдэх нь багасах гэсэн утгатай.)

• 11–12-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэрвээ бид даруухан байж мөн бусдад
үйлчилбэл юу тохиолдох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв
бид даруухан байж мөн бусдад үйлчлэх аваас Их Эзэн биднийг
өргөмжлөх болно гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

“Өргөмжлөгдөх“ (12-р шүлэг) гэдэг нь Их Эзэн биднийг өргөж, Түүнтэй илүү
адил болоход бидэнд туслахыг хэлж байгаа юм.

• Та нар Maтай 23-аас мэдэж авсан зүйл дээрээ үндэслэвэл, даруухан байна
гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Дараах хөндлөн зураасыг самбар дээр зур. Суралцагчдыг сургууль, гэр, сүмд
хийдэг сайн үйлсээ тунгаан бодоход урь. Тэднийг өөрсдийн сайн үйлс хийх
хүсэл ба даруу байх зүтгэл дээр үндэслэн өөрсдийгөө энэ үл тасрах холбооны
хаана нь байрлуулах талаар бодохыг хүс.

Суралцагчдыг бид бүгдээрээ Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүд гэдгээ санахад
урамшуулан дэмж. Та бас тэднийг дараагийн сарын туршид өдөр бүр хэн
нэгэнд үйлчлэх зорилго тавихад урамшуулан дэмж. Тэднийг хувийн өдрийн
тэмдэглэл дээрээ энэ туршлагын талаар бичихэд урих талаар бодож үзээрэй.

Матай 23:13–36
Есүс Христ хуулийн багш нар болон фарисайчуудын дээр халаг зарласан
Хичээл эхлэхийн өмнө доторх нь харагдахааргүй гурван аяга бэлд. Эхний
аяганы гадна талд мөн хоёр дахь аяганы дотор талд шавар нааж, гурав дахь
аягыг цэвэрхнээр нь үлдээ. Аягануудыг харуулаад, аль аяганаас уухыг
ангийнхнаас асуу. Нэг суралцагчийг аягануудын доторхыг шинжээд, аль
аяганаас уумаар байгаагаа тайлбарлахад урь.

• Бохир аяга нь ямар байдлаар хоёр нүүрт хүмүүсийг төлөөлж байна вэ?
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Матай 23:13–36-г дүгнэн, Аврагч хуулийн багш нар болон фарисайчуудыг хоёр
нүүртэй байдгийнх нь төлөө буруутгав. Суралцагчдыг эдгээр шүлгийг гүйлгэн
уншиж, хэд хэдэн шүлэгт давтагдсан Аврагчийн үгсийг олж мэдэхэд урь.
Тэднээс олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Та эдгээр шүлэг дэх золгүй гэдэг
үгийг тэмдэглэхийг суралцагчдад санал болгож болно. Золгүй гэдэг нь зовлон,
шаналал, зүдгүүрийг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

Самбар дээр дараах судрын эшлэл ба асуултуудыг бич:

Maтай 23:23–24 (мөн 24-р шүлэг, зүүлт тайлбар a-г үзнэ үү)

Матай 23:25–26

Матай 23:27–28

Maтай 23:29–36 (мөн 36-р шүлэг, зүүлт тайлбар a-г үзнэ үү)

Хуулийн багш нар болон фарисайчууд хэрхэн хоёр нүүр гаргаж байсан бэ?

Бидний өнөө үед хардаг энэ төрлийн хоёр нүүрт байдлын ямар жишээ
байдаг вэ?

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хос бүрийг самбар дээрх эшлэл бүрийг
чанга уншаад, дараа нь самбар дээрх асуултуудыг ярилцахад урь.
(Суралцагчдыг өөрсдөд нь хуваарилагдсан хэсгийг уншихдаа зүүлт тайлбар
дахь Иосеф Смитийн Орчуулгыг уншихад урамшуулан дэмж.)

Суралцах үйл явц дахь үүргээ гүйцэтгэхэд суралцагчдад туслах
Сүнслэгээр судлахад суралцагч хичээл зүтгэл гаргах мөн өөрийн сонгох эрх чөлөөг ашиглах
шаардлагатай байдаг. Судруудаас судлахын тулд хүчин чармайлт гаргах нь олон
суралцагчийн хувьд ойлгомжгүй, ямар нэг байдлаар хэцүү санагдаж болох юм. Гэвч багш
нар тэднийг ойлгож, хүлээн авч, сайн мэдээнээс суралцах үүргээ биелүүлэхэд нь тусалж
чадна. Суралцагчид сайн мэдээнээс суралцах үүргээ идэвхтэй гүйцэтгэх явцдаа зүрх
сэтгэлээ Ариун Сүнсний нөлөөнд нээж өгөх болно.

Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа хариултаа хэлэхийг суралцагчдаас хүс.

Нэг суралцагчийг Матай 23:26-г чанга уншихад уриад, Аврагч фарисайчуудад
хуурамч байдлаасаа салахын тулд юу хий гэж хэлснийг олж мэдэхийг
ангийнхнаас хүс.

• Аврагч фарисайчуудад юу хий гэж хэлсэн бэ?

• Аврагчийн фарисайчуудад заасан зүйлээс үндэслэвэл, бид дотроосоо
сүнслэг байдлын хувьд цэвэр болохоор хичээх явцад бидэнтэй юу тохиолдох
вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Биднийг сүнслэг байдлын хувьд
дотроо цэвэр болохоор хичээх үед энэ нь бидний гаднах сонголтод
нөлөөлөх болно гэсэн зарчмыг ойлгож байгаа эсэхийг бататга.)

• Бид дотроо, сүнслэг байдлын хувьд цэвэр болохын тулд юу хийх ёстой вэ?
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• Бидний дотоод зөв шударга байдал нь бидний гаднах сонголтуудад хэрхэн
нөлөөлж болох вэ?

Суралцагчдыг аль аяга тэдний сүнслэг байдлыг зөв төлөөлж байгаа талаар
тунгаан бодоход урь. Дээрх зарчмын талаар гэрчилж, суралцагчдыг сүнслэг
байдлын хувьд цэвэр байхад туслах зорилго тавихад урамшуулан дэмж.

Матай 23:37–39
Аврагч Иерусалимын хүмүүс Өөрт нь ирэхийг хүсэхгүй байгаад гашуудав
Дэгдээхийнүүдээ хамгаалж байгаа эм
тахианы зургийг үзүүл эсвэл зур.

• Эм тахианууд дэгдээхийнүүдээ
яагаад далавчин доороо
цуглуулдаг вэ? (Энэ нь тэднийг
аюулаас хамгаалахын тулд юм. Эм
тахиа дэгдээхийнүүдээ
хамгаалахын төлөө амиа өгдөг
гэдгийг онцлон хэл.)

Нэг суралцагчийг Матай
23:37–39-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, Аврагч
Өөрийгөө хэрхэн эм тахиатай адил гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч дэгдээхийнүүдээ цуглуулдаг тахиатай юугаараа төстэй байдаг вэ?

• Аврагчаар цуглуулагдана гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

“Гэр чинь та нарт хоосон үлдэж байна” (38-р шүлэг) гэдэг үгсийг онцлон зааж,
хоосон гэдэг нь эзэнгүй, орхигдсон гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла. Уг хүмүүс
Аврагчаар цуглуулагдахыг хүсээгүй учир, хамгаалагдалгүй үлдсэн юм. Эдгээр
үг нь Есүсийн үед мөн хожим нь Иерусалим устгагдах үед байсан хүмүүсийн
сүнслэг байдлын нөхцөлийг хэлж байж болох юм.

• Есүсийн эм тахиа ба дэгдээхийнүүдийн талаар заасан зүйл дээр үндэслэхэд,
хэрвээ бид Аврагчаар цуглуулагдахыг хүсвэл юуг хүлээн авч чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрвээ бид Аврагчаар
цуглуулагдахыг хүсвэл Түүний халамж, хамгаалалтыг хүлээн авах
болно гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Бид Түүгээр цуглуулагдахад бэлэн байгаагаа хэрхэн Аврагчид харуулж чадах
вэ? (Суралцагчдын хариултыг самбар дээр жагсаан бич.)

Аврагчид цугларч чадах нэг арга замыг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын
тулд нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн
хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.
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“[Аврагч] нэгээс олон удаа, эм тахиа дэгдээхийнүүдээ далавчин доороо
цуглуулдаг шиг биднийг цуглуулах болно гэж хэлсэн. Бид Өөрт нь ирэхийг
сонгох ёстой хэмээн Тэр хэлдэг. …

Үүнийг хийж болох нэг зам нь Түүний Сүмд гэгээнтнүүдтэй цугларах явдал
юм. Хэцүү санагдсан үед ч цуглаанууддаа оч. Хэрвээ та нар шийдэмгий байх
юм бол Тэр үүнийг хийх хүч чадлыг олоход тань та нарт туслах болно” (“In

the Strength of the Lord,” Ensign эсвэл Liahona, 2004 оны 5-р сар, 18).

• Бид Аврагчаар цуглуулагдахад бэлэн байгаагаа харуулахын тулд юуг хийж
чадна гэж ерөнхийлөгч Айринг хэлсэн бэ?

Суралцагчдыг самбар дээрх жагсаалтаас Христээр цуглуулагдахад бэлэн
байгаагаа харуулж болох арга замуудыг олж харахыг хүс. Тэднийг эдгээрийн
аль нэг арга замаар Аврагчид цугларч ирснээр тэд хэрхэн халамж, хамгаалалт
хүлээн авснаа хуваалцахад урь.

Аврагчид цуглахын тулд юу хийхээ шийдэхэд суралцагчдыг урь, тэгснээр тэд
Түүний халамж, хамгаалалтыг үргэлжлүүлэн хүлээн авч чадна.
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27-Р ХИЧЭЭЛ

Иосеф Смит—Maтай;
Maтай 24

Оршил
Есүс Христ Иерусалимын болон ариун сүмийн устгалын
талаар бошиглов. Тэрээр Өөрийн Хоёр дахь ирэлтийн

тэмдгүүдийг илчилж мөн үнэнч итгэлтнүүдийг уг өдрийг
харж, тэр өдрийн төлөө бэлтгэхийг зааварчлав.

Заах зөвлөмж

Багшийн хувьд чадвараа нэмэгдүүлэх нь
Таныг өөрөө сайжрахыг хүсэн, Тэнгэр дэх Эцэгийн хүсэлд нийцсэн арга замаар заахаар
үргэлж хичээх үед Тэрээр таныг хичээлээ бэлтгэхэд болон суралцагчидтайгаа харилцах
харьцаагаа бэхжүүлэхэд сүнслэгээр өдөөн, хичээл зүтгэлийг тань тун үр дүнтэй болгож,
Өөрийн Сүнсээр адислах болно. Таныг Есүс Христийн Цагаатгал ба сургаалыг ойлгож,
тэдгээрт тулгуурладаг болоход чиглүүлэх арга замаар суралцагчдад заахыг хичээж байх
үед хэрхэн өөрийгөө өсгөн хөгжүүлэх хэрэгтэйг харахад Тэрээр танд туслах болно.

Иосеф Смит—Матай 1:1–20
Есүс Иерусалимын болон ариун сүмийн устгалын талаар бошиглосон
Хоёр дахь ирэлт зургийг үзүүл (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга [2009
он], д. 66; мөн LDS.org-оос үзнэ үү).
Хоёр дахь ирэлтийн талаар өөрсдөдөө
байгаа асуултуудын талаар тунгаан
бодоод, тэдгээр асуултыг хичээлийн
дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
бичихийг суралцагчдаас хүс. Эдгээр
асуултад энэ мөчид хариулахаар
хичээх хэрэггүй. Суралцагчдыг Иосеф
Смит—Maтай-аас суралцаж байхдаа
хариултуудыг олж мэдэхэд урь.

Иосеф Смит—Maтай бол Maтай 23:39
ба Maтай 24-ийн Иосеф Смитийн
Орчуулга гэдгийг онцлон хэл. Иосеф
Смит—Maтай 1:1–3-ыг дүгнэн, Есүс
Христийг Иерусалим дахь ариун сүмд
зааж байх үед шавь нар нь Түүнийг
дэлхий дээр буцаж ирнэ гэдгийг
ойлгосон гэдгийг тайлбарлан ярьж
өг. Тэгээд Есүс ариун сүмээс гарч,
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шавь нар нь Түүн дээр ирж, хэзээ ариун сүм устгагдах талаар илүү ихийг
мэдэхийг хүссэн.

Нэг суралцагчийг Иосеф Смит—Матай 1:4-ийг чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, Чидуны уулан дээр шавь нарын Есүсээс асуусан
хоёр асуултыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцан,
самбар дээр дараах асуултуудыг бичихэд урь. Үүнд:

1. Иерусалим болон ариун сүм хэзээ устгагдах вэ?

2. Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийн болон ёс бусчуудын устгалын
тэмдэг юу вэ?

Есүс Христ эхний асуултад 5–21-р шүлэгт хариулсан мөн хоёр дахь асуулт нь
21–55-р шүлэгт хариулагдсан болохыг тайлбарла. Суралцагчдыг хос болгон
хуваарил. Тэднийг хамтрагчтайгаа Иосеф Смит—Maтай 1:5–12-ыг чанга
уншин, Иерусалим болон ариун сүмийн устгалтай хамаатай тэмдгүүдийг олж
мэдэхийг зааварла. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Хэдийгээр Есүс энэ цагт Түүний шавь нар зүдрэх болно хэмээн хэлсэн ч
“гуйвшгүй хэвээр үлдэх [мөн] дийлэгдэх нь үгүй” тэдгээрийн талаар Тэр юу
гэж хэлсэн бэ? (11-р шүлэг).

• Бид 11-р шүлгээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид тууштай байж, дийлэгдэхгүй байх
аваас аврагдах болно гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.
Суралцагчдын үгсийг ашиглаад, энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

• Гуйвшгүй, дийлэгдэхгүй байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Гуйвшгүй гэдэг нь
хөдөлшгүй, бат бэх, ялагдахгүй байхыг хэлдэг.)

Суралцагчдад 11-р шүлгэн дэх аврагдах гэдэг үгийн утгыг ойлгоход туслахын
тулд бид гуйвшгүй байх үедээ өөрсдөд маань тохиолдсон бэрхшээлээс
аврагдахгүй байж болох хэдий ч эцэст нь Бурханы хаант улсад аврагдах болно
гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг дараах догол мөрийг чанга уншихад урь. Аврагчийн
зөвлөгөөг сахихдаа гуйвшгүй үлдсэн хүмүүс устгалаас хэрхэн аврагдсан
болохыг сонсохыг ангийнхнаас хүс.

Бид Иосеф Смит—Maтай 1:13–18-аас Есүс шавь нартаа уул руу зугтахад бэлэн
байж, Иерусалим довтлогдож, устгагдах учраас гэр орондоо буцаж ирэхгүй
байхыг сэрэмжлүүлсэн гэдгийг сурдаг. Тэдгээр өдрийн гай зовлон Израильд
тохиож байсан хамгийн хэцүү бэрхшээлт үе байх болно хэмээн Тэрээр
бошиглосон. МЭ 70 онд, Есүсийг эдгээр үгийг ярьснаас хойш 40 орчим жилийн
дараа Ромын цэргүүд Иерусалимыг бүсэлж, нэг сая гаруй иудейг хөнөөжээ.
Ариун сүм устгагдаж, яг Аврагчийн бошиглосончлон нэг ч чулуу нөгөө чулуун
дээрээ үлдээгүй байв (Maтай 24:2-ыг үзнэ үү). Гэсэн хэдий ч, Есүсийн
сэрэмжлүүлгийг анхаарсан хүмүүс Иерусалимаас баруун хойш 80 км-ийн зайд
байдаг Пелла хот руу аюулгүй дүрвэсэн (Bible Dictionary, “Pella”-г үзнэ үү).
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• Иудейчүүдийн туршлага нь Аврагчийн үгсийг дагахдаа тууштай үлдэхийн
ач холбогдлыг хэрхэн харуулж байна вэ?

• Та нар хэзээ зарлигуудыг дагахдаа тууштай үлдсэнээрээ адислагдаж
байсан бэ?

Иосеф Смит—Maтай 1:19–20-ийг дүгнэн, Есүс иудейчүүдийг хэдий агуу
бэрхшээлийг туулах боловч тэд өөрсдийн Бурхантай хийсэн гэрээний улмаас
хадгалагдан хамгаалагдах болно гэж бошиглосныг тайлбарлан, ярьж өг.

Иосеф Смит—Maтай 1:21–37
Есүс Христ Өөрийн Хоёр дахь ирэлтийн тэмдгүүдийн талаар бошиглосон
Аврагч Иерусалимын устгалын талаар сэрэмжлүүлэх тэмдгүүдийг
тайлбарласнаас гадна Өөрийн Хоёр дахь ирэлтийн талаарх тэмдгүүдийн
талаар бошиглосноор шавь нарынхаа асуултад хариулжээ.

Нэг суралцагчаас Иосеф Смит—Матай 1:21–23-ыг чанга уншихыг хүс.
Ангийнхныг дагаж уншаад, Их Эзэн Өөрийн Хоёр дахь ирэлтийн талаарх
тэмдгүүдийг яагаад илчилснийг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Христийн шавь нарын хувьд Хоёр дахь ирэлтийг харуулах тэмдгүүдийг
мэдэх нь яагаад тустай вэ?

Нэг суралцагчийг Иосеф Смит—Матай 1:24–26-г чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, Аврагч Хоёр дахь ирэлтээрээ хэрхэн үзэгдэхийг
олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч Өөрийн Хоёр дахь ирэлтээр хэрхэн үзэгдэх вэ?

• Үүнийг мэдэх нь сонгогдсон хүмүүсийн хувьд мэхлэгдэхгүй байхад хэрхэн
туслах вэ?

Суралцагчдыг Иосеф Смит—Maтай 1:27–31-ийг дотроо уншиж, Хоёр дахь
ирэлтийн өмнө тохиох тэмдгүүдийг олж мэдэхэд урь.

• Хоёр дахь ирэлтийн өмнө хүмүүст ямар ямар бэрхшээл тохиолдох вэ?

• 27 ба 31-р шүлэг дээр үндэслэхэд, Хоёр дахь ирэлтийн өмнө ямар ямар
итгэл найдварын тэмдэг тохиох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийн өмнө Их Эзэний сонгомол
хүмүүс цуглуулагдаж, сайн мэдээ бүх дэлхий даяар номлогдсон байх
болно гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Бид ямар арга замуудаар энэ бошиглол гүйцэлдэж байгааг хардаг вэ?

Иосеф Смит—Maтай 1:32–36 нь Хоёр дахь ирэлттэй хамаатай нэмэлт
тэмдгүүдийг дүрсэлдэг гэдгийг тайлбарла.

Хожмын өдрүүдэд хуурамч Христ болон хуурамч бошиглогчид “сонгогдсон
хүмүүсийг мэхлэхээр” эрэлхийлнэ хэмээсэн Аврагчийн сэрэмжлүүлгийг
суралцагчдад сануул (22-р шүлэг). Нэг суралцагчийг Иосеф Смит—Матай
1:37-г чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, сонгогдсон хүмүүс
мэхлэгдэхээс хэрхэн зайлсхийж чадахыг олж мэдэхийг хүс.

• Сонгогдсон хүмүүс мэхлэгдэхээс хэрхэн зайлсхийж чадах вэ?
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• Бид энэ шүлгээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид Их Эзэний үгийг нөөцлөх аваас
хууртагдахгүй гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ
зарчмыг самбар дээр бич.)

Энэхүү зарчмыг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд нэг суралцагчийг
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч М.Рассэлл Баллардын хэлсэн дараах
түүхийг чанга уншихад урь.

“Намайг Торонтод номлолын ерөнхийлөгч байх үед надтай хамт үйлчилсэн
гайхалтай номлогчдын маань нэг нь хэдэн жилийн дараа надтай уулзахаар
ирсэн юм. ‘Ахлагч аа, би чамд яаж туслах вэ?’ гэж би түүнээс асуув.

Тэрээр ‘Ерөнхийлөгч өө, би гэрчлэлээ алдаж байх шиг байна’ гэлээ.

Би түүний хэлсэнд итгэж чадахгүй байлаа. Би түүнээс яаж тийм юм байж
болдгийг асуув.

‘Би анх удаагаа Мормоны эсрэг нийтлэл уншиж үзлээ’ гэж тэр хэлдэг юм байна. ‘Надад
олон асуулт байна, гэвч хэн ч хариулж өгөхгүй юм. Би төөрч будилаад, тэгээд бас
гэрчлэлээ алдаж байх шиг байна’” (“When Shall These Things Be?” Ensign, 1996 оны 12-р
сар, 60).

Суралцагчдыг өөрсдөө болон тэдний мэддэг хэн нэгэн, номлогч байсан энэ
хүний адил туршлагыг туулж байсан эсэх талаар тунгаан бодохыг хүс.

• Та нар ийм байдалд байгаа хүнд ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Яагаад?

Нэг суралцагчийг ахлагч Баллардын түүхийг үргэлжлүүлэн чанга уншихад урь.

“Түүнд ямар асуулт байгааг асуусанд тэр надад хэлэв. Тэдгээр нь Сүмийн эсрэг байдаг л
асуудлууд байсан боловч би илүү утга учиртай хариу өгөхийн тулд материал цуглуулахад
бага зэрэг цаг хугацаа хэрэгтэй байгааг хэллээ. Тэгээд бид 10 хоногийн дараа уулзахаар
цаг тохирч, би бүх асуултад хариулах болно гэж хэлсэн юм. Би түүнийг явах гэхэд нь
зогсоогоод,

“‘Ахлагч аа, чи надаас өнөөдөр хэд хэдэн зүйл асуулаа. Одоо надад чамаас асуух нэг зүйл
байна’ гэлээ.

“‘За, ерөнхийлөгч өө?’

“‘Чи Мормоны Номоос хамгийн сүүлд уншсанаас хойш хэр удаж байна вэ?’ гэж би асуулаа.

“Тэр доош харав. Тэр хэсэг зуур шал ширтэн зогссон юм. Тэгээд над руу харав. ‘Их удсан
байна, ерөнхийлөгч өө’ хэмээн тэр үнэнээ хэлэв.

“‘За яахав’ гэж би хэлээд, ‘Чи надад даалгавар өгсөн. Одоо би чамд даалгавар өгвөл
шударга байх болно. Би чамаас одооноос эхлээд бид хоёрыг дахиж уулзтал Мормоны
Номыг өдөр бүр доод тал нь нэг цаг уншина гэж надад амлахыг хүсэж байна’ гэлээ. Тэр
зөвшөөрөв.

“Арав хоногийн дараа түүнийг ажил дээр маань эргэж ирэхэд би бэлэн болсон байлаа. Би
түүний асуултуудад хариулж эхлэхийн тулд цаасаа гаргаж ирэхэд, тэр намайг зогсоов.

“‘Ерөнхийлөгч өө, энэ одоо хэрэг болохгүй’ гэж тэр хэлэв. ‘Би Мормоны Ном үнэн гэдгийг
мэднэ. Би Иосеф Смит бол Бурханы бошиглогч гэдгийг мэднэ’ гэлээ.
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“‘За, маш сайн байна’ гэж би хэлэв. ‘Гэсэн ч чи асуултуудынхаа хариултыг ямар ч байсан
авах болно. Би үүн дээр маш удаан ажилласан, тиймээс чи тэнд суугаад намайг сонс.’

“Тэгээд би түүний бүх асуултад хариулаад, түүнээс ‘Ахлагч аа, чи эндээс юу олж мэдэв?’
гэж асуулаа.

“Тэрээр ‘Их Эзэнд бусдад зориулдагтай адил цаг хугацааг өг’” гэж хэлсэн юм (“When Shall
These Things Be?” 60).

• 37-р шүлэгт бидний тодорхойлсон зарчмыг энэ туршлага хэрхэн үзүүлж
байна вэ?

• Та нар Их Эзэний үгийг нандигнан хадгалснаараа хэрхэн адислагдаж
байсан бэ?

Иосеф Смит—Maтай 1:38–55
Есүс шавь нартаа Өөрийнх нь Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэлтэй байхыг зааварчлав
Есүс Өөрийнх нь үгийг хэрхэн нандигнан нөөцлөх мөн Хоёр дахь ирэлтэд
хэрхэн бэлтгэлтэй байх талаар сургаалт зүйрлэлүүдийг ашиглан шавь нартаа
зааварлав.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хос бүрийн нэгийг Иосеф Смит—Maтай
1:38–46-г судалж, нөгөөг Иосеф Смит—Maтай 1:47–54-ийг судлахыг даалга.
Суралцагчдыг өөрсдөд нь хуваарилагдсан шүлгүүдээс сургаал, зарчмуудыг олж
мэдэхэд мөн тэдгээрийг бичихэд урь.

Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа уншсан сургаалт зүйрлэлүүдээ
хамтрагчдаа дүгнэн ярьж өгөөд, дараах асуултуудыг ярилцахыг
суралцагчдаас хүс.

• Та нар ямар ямар үнэнийг тодорхойлсон бэ?

• Та нарын судалсан шүлгүүдэд эдгээр үнэнийг Аврагч хэрхэн үзүүлсэн бэ?

Хэдэн суралцагчийг өөрсдийн тодорхойлсон үнэнүүдийг хуваалцахад урь, үүнд
дараах зүйлс багтаж болно. Тухайлбал: Аврагчийн Хоёр дахь ирэлт хэзээ
тохиохыг зөвхөн Тэнгэрлэг Эцэг мэддэг. Хэрвээ бид тэмдгүүдийг
ажиглаж, Их Эзэний зарлигуудыг дагах аваас Аврагчийн Хоёр дахь
ирэлтэд бэлтгэлтэй байх болно.

Иосеф Смит—Maтай-аас тодорхойлсон үнэнүүдийг давтан, тэдний хичээлийн
эхэнд бичсэн асуултуудад хариулахад эдгээр үнэн хэрхэн туслах талаар бодохыг
суралцагчдаас хүс. Тэднийг мэдэж авсан үнэнүүдийнхээ талаар гэрчлэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин
Х.Өүксийн дараах үгсийг чанга уншихыг хүс (боломжтой бол суралцагчдад
тараах хуулбар хувийг бэлд).
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“Түүний ирэх өдөр маргааш байвал яах вэ? Хэрэв бид маргааш зуурдын
үхлээр үхвэл эсвэл Түүнийг гэнэт ирэхэд Их Эзэнтэй уулзана гэдгээ мэдэж
байгаа бол өнөөдөр юу хийх вэ? Бид ямар нүглээ наманчлах вэ? Бид ямар
зуршлаа хаях вэ? Бид ямар асуудлаа шийдэх вэ? Бид ямар уучлалыг үзүүлэх
вэ? Бид ямар гэрчлэл хуваалцах вэ?

“Хэрэв бид эдгээр зүйлийг тэр үед хийнэ гэснээс яагаад одоо хийж
болохгүй гэж? (“Preparation for the Second Coming,” Ensign эсвэл Liahona, 2004 оны 5-р
сар, 9).

Хэрвээ би маргааш Их Эзэнтэй уулзахаа мэдэж байсан бол өнөөдөр юуг
өөрчлөх вэ? гэсэн асуултад хариулж бичихэд суралцагчдыг урь. Тэднийг
бичсэн зүйлээ хэрэгжүүлэхэд урамшуулан дэмж.
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28-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 25:1–13
Оршил
Есүс Христ Чидуны уулан дээр шавь нартаа Өөрийн Хоёр
дахь ирэлтийн талаар мөн арван онгон охины сургаалт

зүйрлэлийг аминчлан заасан юм.

Заах зөвлөмж
Матай 25:1–13
Есүс Христ арван онгон охины сургаалт зүйрлэлийг заасан

Анхаарлыг нь татаж, ойлгуулахын тулд түүхүүдийг ашиглах
Түүхүүд нь суралцагчдын анхаарлыг татаж, сайн мэдээг ойлгуулахад янз бүрийн
туршлагаар дамжуулан тусалдаг. Сайн мэдээний зарчмыг судруудын нөхцөл байдлаас
гадна өнөөгийн нөхцөл байдал дээр тайлбарлах нь сайн мэдээний зарчим тэдний
амьдралтай хэрхэн холбогдож байгааг ойлгоход мөн үүнийг хэрэгжүүлэх хүсэлтэй болоход
суралцагчдад тусалдаг.

Гэрчлэлийн цуглаан дээр хувийн туршлагаа хуваалцсан, буцаж ирсэн нэгэн
залуу номлогчийн талаар Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри
Р.Холландын хэлсэн түүхийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Хэрэв тэд
энэ түүх дээр гарч буй залуугийн оронд байсан бол ямар санагдах байсныг
төсөөлөн бодохыг суралцагчдаас хүс.

“Тэр 18 нас хүрээд ахлагчаар томилогдсоныхоо дараахан удалгүй болзоонд
яваад ирсэн тухайгаа ярьсан юм. Энэ болзоогоор түүнд өөрөөрөө
бахархмааргүй зүйл тохиолдсон байна. Олон хүний дунд байсан болохоор
тэр нарийн тодорхой яриагүй, тэгэх ч хэрэггүй байсан юм. Өнөөдрийг
хүртэл би яг юу тохиолдсоныг мэдээгүй, гэхдээ энэ нь түүний сүнсэнд болон
өөрийгөө үнэлэх байдалд нөлөөлөхүйц том асуудал байсан.

“Түүнийг гэрийнхээ гадаа машиндаа хэсэг зуур суугаад, тохиолдсон зүйлийн талаар
тунгаан бодож, гэмшин сууж байхад Сүмийн гишүүн бус ээж нь гэрээсээ гарч ирээд, машин
руу нь яаран гүйн иржээ. Тэгээд ээж нь уг залуугийн дүү нь гэртээ байхдаа унаад,
толгойгоо хурц үзүүртэй юманд цохиж, ухаан алдсан гэж хэлжээ. Сүмийн гишүүн биш аав
нь тэр даруй түргэн дуудсан боловч тусламж иртэл нэлээн хугацаа өнгөрөхөөр байв.

Ээж нь “Орж ирээд, ямар нэгэн юм хийгээд өгөөч дээ. Танай Сүмд иймэрхүү үед хийдэг
ямар нэг зүйл байхгүй гэж үү? Чамд тэдний санваар байгаа биз дээ. Орж ирээд, ямар
нэгэн юм хийгээд өг л дөө” гээд уйлжээ. …

“… Тэр орой хамгийн их хайрладаг хүнд нь өөрийнх нь итгэл, хүч чадал хэрэгтэй болоод
байхад уг залуу тусалж чадсангүй. Өөрт нь дөнгөж түрүүхэн төрж байсан мэдрэмжүүд мөн
дөнгөж гаргаад байсан шийдвэрийнхээ улмаас тэр өөрийгөө Их Эзэний өмнө авчирч,
хэрэгтэй байсан адислалыг гуйж чадсангүй” (“The Confidence of Worthiness,” Liahona, 2014
оны 4-р сар, 58–59).
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• Хэрэв та нар энэ залуу шиг ийм байдалд орсон байсан бол юу бодогдох
байсан бэ? Үргэлж бэлтгэлтэй байх нь яагаад маш чухал вэ?

Арван онгон охины сургаалт зүйрлэл
зургийг үзүүл (Сайн мэдээний уран
зургийн цуглуулга [2009 он], д. 53; мөн
LDS.org-оос үзнэ үү). Есүс Христ
Чидуны уулан дээр шавь нартайгаа
хамт байхдаа, тэдэнд Өөрийн Хоёр
дахь ирэлтийн талаар заасан гэдгийг
суралцагчдад сануул (Maтай 24-ийг
үзнэ үү). Тэгээд Тэр энэ Хоёр дахь
ирэлтэд хэрхэн бэлтгэхийг
харуулахаар арван онгон охины
сургаалт зүйрлэлийг өгчээ.

Нэг суралцагчийг Матай 25:1–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, уг сургаалт зүйрлэлийн гол хэсгүүдийг олж мэдэхийг хүс. Тэднийг олж
мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь. Самбар дээр дараах үгсийг бич:

Хүргэн

Ухаалаг ба мунхаг охид

Дэнлүү ба тос

Иудейчүүдийн хуримын заншлын дагуу, хүргэн нь дотныхоо найзуудыг
дагуулан, үдэш нь бэрийн гэр рүү хуримын ёслол хийхээр явдаг байжээ. Уг
ёслолын дараа хуримын бүлгийнхэн найрлахаар хүргэний гэр рүү явдаг байв.
Уг үйл явдалд нэгдэж байгаа хуримын зочид өөрсдийгөө хуримын бүлгийн нэг
хэсэг гэдгээ мэдүүлэхээр мөн энэ үйл явдалд гэрэл гэгээ, гоё сайхныг нэмэхээр
өөрсдийн дэнлүүг юм уу бамбарыг барьж явах ёстой байлаа.

Хэдэн суралцагчийг Матай 25:5–13-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, таван ухаалаг охин юу хийснийг мөн таван мунхаг
охин юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Таван ухаалаг охин юу хийсэн бэ? Таван мунхаг охин юу хийсэн бэ?

Самбар дээр бичсэн сургаалт зүйрлэлийн гол хэсгүүдийг давтан хар.
Ангийнхныг эдгээр хэсэг бүр юуг төлөөлж болох талаар санаагаа хэлэхийг хүс.

Самбар дээр Хүргэн гэдгийн хажууд Есүс Христ гэж бич. “Хүргэн ирэхгүй
удсан” (5-р шүлэг) мөн “шөнө дөлөөр хашхирах дуун гарч” (6-р шүлэг) гэдэг нь
Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

• Бид эдгээр үгээс Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийн талаар юу мэдэж авч
чадах вэ?

Найранд уригдсан ухаалаг болон мунхаг охидын аль аль нь Сүмийн гишүүдийг
төлөөлдөг гэдгийг тайлбарла (Даллин Х.Өүкс, “Preparation for the Second
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Coming,” Ensign эсвэл Liahona, 2004 оны 5-р сар, 8). Ухаалаг болон мунхаг охид
гэдгийн хажууд Сүмийн гишүүд гэж бич.

Суралцагчдыг Maтай 25:8–9-ийг давтаж үзээд, ухаалаг охид мунхаг охидод
тосноосоо яагаад өгөөгүй талаар тунгаан бодоход урь. Нэг суралцагчаас
Спэнсэр В.Кимбаллын өгсөн дараах мэдэгдлийг чанга уншихыг хүс.
Ангийнхныг тос нь юуг төлөөлж болохыг мөн үүнийг яагаад хуваалцаж
болохгүй талаар сонсоход урь.

“Энэ нь хувиа бодсон байдал биш эсвэл найрсаг бус байдал ч биш байв.
Замыг гэрэлтүүлж, харанхуйг гэгээрүүлэхэд хэрэгтэй тос нь хуваалцаж
болохгүй зүйл байлаа. Хүн аравны нэгийн зарчмыг дуулгавартай дагадгаа,
шударга амьдарснаар ирэх амар амгалан оюун, нөөцөлсөн мэдлэгээ хэрхэн
хуваалцаж чадах билээ? Хүн гэрчлэл эсвэл итгэлээ хэрхэн хуваалцах билээ
дээ? Хүн хандлага, ариун явдлаа эсвэл номлолын туршлагаа хэрхэн

хуваалцаж чадах билээ? Хүн ариун сүмийн эрхээ хэрхэн хуваалцах вэ дээ? Хүн бүр өөртөө
зориулж тийм тосыг олж авах ёстой. …

Сургаалт зүйрлэл дээр тосыг захаас худалдаж авч болдог. Харин бидний амьдралд
бэлтгэлийн тос нь шударга ёсны амьдралд дусал дуслаар нэмэгддэг. … Зөв шударга,
дуулгавартай байдлын үйлдэл бүр нь агуулахад маань нэг дусал нэмж байдаг юм” (Faith
Precedes the Miracle [1972], 255–256).

• Сургаалт зүйрлэлд тос нь юуг төлөөлдөг вэ? (Самбар дээр дэнлүү ба тос
гэдгийн хажууд сүнслэг бэлтгэл, гэрчлэл, итгэл, хөрвүүлэлт болон
туршлага гэх мэт бич. (Та тосны бэлгэдлийн талаар нэмэлт мэдээлэл
өгөхийн тулд суралцагчдад Cургаал ба Гэрээ 45:56–57 мөн Матай 25:8-ыг
уншихыг санал болгож болно.)

• Бид энэ сургаалт зүйрлэлээс мөн сүнслэг бэлтгэлийг зээлж авах талаарх
ерөнхийлөгч Кимбаллын үгсээс ямар үнэнийг мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа Бид сүнслэг бэлтгэлийг бусдаас зээлж
авч чадахгүй гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

• Бид энэ сургаалт зүйрлэлээс Хоёр дахь ирэлтэд хэрхэн бэлтгэх талаар ямар
үнэнийг мэдэж авдаг вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид
гэрчлэлээ нэмэгдүүлснээр мөн өдөр тутмын шударга байдлаараа
дамжуулан хөрвүүлэгдсэнээр Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэж чадна гэсэн
үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

Суралцагч бүрд дараах тараах материалын хуулбарыг өг. Тэднийг
тараах материал дээрээ сүнслэг бэлтгэлийн “тосыг” олж авч болох

арга замуудыг жагсаан бичихэд урь.

Их Эзэний Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэх
“Би Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхийн тулд ……………… (хийснээр), “дэнлүүндээ” “тос” нэмэх
болно.
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Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа хэдэн суралцагчаас ангийнхантайгаа
санаагаа хуваалцахыг хүс.

Нэг суралцагчаас Матай 25:10–12-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг дагаж
уншаад, хүргэн мунхаг охидод юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Иосеф Смитийн Орчуулга, Maтай 25:11 нь хүргэн “Би та нарыг танихгүй”
(Maтай 25:12, зүүлт тайлбар a) гэж хэлснийг тодорхой болгож өгдөг гэдгийг
тайлбарла.

• “Би та нарыг танихгүй” гэдэг үгс нь таван мунхаг охины талаар юу харуулж
байна вэ? Их Эзэнийг мэдэх нь Түүний тухай зүгээр нэг сонссон байхаас
ямар ялгаатай вэ?

• Энэ шүлгээс бид Их Эзэнийг ирэхэд бэлэн байхын тулд яах ёстой талаар юу
сурч болох вэ? (Суралцагчдад Бид Их Эзэнийг ирэхэд бэлэн байж,
Түүний дэргэд зохистой үлдэхийн тулд Түүнийг мэддэг болох
хэрэгтэй гэсэн зарчмыг тодорхойлоход тусал.)

• Та нар сүүлийн үед ямар арга замаар Аврагчийг илүү сайн мэддэг
болсон бэ?

Хичээлийн эхэнд өгүүлсэн, хэрэгцээтэй үед бэлтгэлгүй байсан залуу
санваартны тухай түүхийг суралцагчдад сануул. Уг залуу гудамжинд амьдардаг
байсан тойргийнхоо нэг настай хүний гэрт яаран очсон гэдгийг тайлбарла. Уг
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настай хүн дүүд нь адислал өгснөөр түргэн тусламжийн машин иртэл дүүгийнх
нь бие тогтвортой байсан байна. Уг залуу эрэгтэйн гэрчлэлийг ахлагч
Холландын ярьснаар чанга уншихад урь:

“‘Надад тэр орой тулгарсантай адил зүйлийг туулаагүй ямар ч хүн өөрийгөө
санваарыг ашиглах зохисгүй гэж бодож байсны улмаас мэдэрсэн ичгүүрт
байдал, харамслыг мэдэхгүй. Энэ нь би өөрийнхөө төрсөн дүүд тун их
хэрэгтэй байсан болохоор мөн Сүмийн гишүүн биш хайртай аав ээж хоёр
минь маш их айж сандраад, надаас илүү ихийг хүсэн хүлээж байсан
болохоор энэ явдал надад нэн сэтгэл шархлам дурсамж байсан. Гэхдээ би

өнөөдөр та нарын өмнө зогсохдоо би үүнийг амалж чадна’ гэж тэр хэлсэн. ‘Би төгс
төгөлдөр биш, гэхдээ би тэр оройноос эхлээд Их Эзэний өмнө өөртөө бат итгэлтэй зогсон,
хэрэгтэй үед Түүний тусламжийг гуйхад саад болох юуг ч ахиж хэзээ ч хийгээгүй. Хувийн
зохистой байдал бол бидний амьдардаг дэлхий дээрх тэмцэл юм, гэхдээ би энэ тэмцэлд
ялж байгаа’ гэж тэр хэлээд, ‘Би буруушаалтын хуруу над руу чичлэхийг нэг удаа мэдэрсэн,
тиймээс болж өгвөл дахин хэзээ ч үүнийг мэдэрмээргүй байна. Тийм ээ, би энэ талаар
бүхнийг хийж чадна’ гэж тэр төгсгөжээ” (“The Confidence of Worthiness,” 59).

Суралцагчдаас Их Эзэнийг ирэхэд сүнслэгээр бэлтгэгдсэн байхын тулд мөн
Түүний дэргэд үлдэж чадах зохистой байхын тулд тэд юу хийх хэрэгтэй байгаа
талаар бодохыг хүс. Та тэднийг тараах материал дээр жагсаан бичсэн
үйлдлүүдээс нэг, хоёрыг дугуйлж, сүнслэг байдлынх нь бэлтгэлийг нэмэгдүүлэх
арга замуудаар үйлдэх зорилго тавихад нь урамшуулан дэмжиж болох юм.
Тэднийг тавьсан зорилгоо санахад туслах тараах материалуудыг гэр рүүгээ авч
явахад урь.
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29-Р ХИЧЭЭЛ

Maтай 25:14–46
Оршил
Есүс Христ Чидуны уулан дээр Өөрийн Хоёр дахь
ирэлтийн тухай шавь нартаа зааж байхдаа талантын
тухай сургаалт зүйрлэлийг хэлжээ. Түүнчлэн Тэр дахин

ирэхдээ зөв шударга хүмүүсийг ёс бус хүмүүсээс
тусгаарлах болно гэдгээ тайлбарлав.

Заах зөвлөмж
Maтай 25:14–30
Есүс Христ шавь нартаа талантын тухай сургаалт зүйрлэл заав
Хичээл эхлэхийн өмнө ангийн нэг талд таван зоос, нөгөө талд хоёр зоос
байрлуул. Өөр найман зоосыг халаасандаа хий.

Хичээлээ эхлэхийн тулд Есүс Христ Өөрийн Хоёр дахь ирэлтийн талаарх
зааврынхаа нэг хэсэг болгон, шавь нартаа заасан нэг сургаалт зүйрлэлийг
үйлдэж үзүүлэхэд туслах гурван суралцагчийг ангийн өмнө гарч ирэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Матай 25:14–18-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, боол тус бүр юу хүлээж авсныг мөн түүгээрээ юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Эзэн нь боол тус бүрд юу өгсөн бэ? (Энэ сургаалт зүйрлэл дэх талант нь
мөнгө гэдгийг тайлбарла. Халаасандаа байгаа найман зоосыг гаргаад,
тавыг нь нэг суралцагчид, хоёрыг нь дараагийн суралцагчид мөн нэгийг нь
гурав дахь суралцагчид өг.)

• Боол тус бүр өөрт нь өгсөн мөнгөөр юу хийсэн бэ?

Таван зоостой суралцагчийг өрөөний нэг талаас ахиад таван зоос очиж авахад
урь. Хоёр зоостой суралцагчийг өрөөний нөгөө талаас ахиад хоёр зоос очиж
авахад урь. Нэг зоостой суралцагчийг зоосоо нууж эсвэл булж байгаа дүр
үзүүлэхэд урь.

Суралцагчдаас зооснуудаа танд буцааж өгөөд, суудалдаа суухыг хүс. Самбар
дээр сургаалт зүйрлэлүүдийн дараах үндсэн хэсгүүдийг бич (хаалтан доторх
хөрвүүлгийг бичихгүй):

Боолуудын эзэн (Их Эзэн Есүс Христ)

Боолууд (Их Эзэний шавь нар)

Талантууд (Их Эзэний шавь нартаа өгдөг авьяас, чадварууд)

• Сургаалт зүйрлэлүүдийн үндсэн хэсгүүд юуг төлөөлж байж болох вэ?
(Бидний энэ зуурдын амьдралдаа хүлээж авсан авьяас чадваруудын зарим нь
бидэнд өмнөх сүнсний амьдралд өгөгдөж мөн бид үүнийг хөгжүүлж байсан
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гэдгийг тайлбарла. Бид тэдгээр авьяас чадварыг зуурдын амьдралдаа
үргэлжлүүлэн хөгжүүлж чадна.)

• Матай 25:15-д цэдэглэснээр, яагаад эзэн нь боолууддаа өөр өөр хэмжээний
зоосыг өгсөн бэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа “чадварынх нь дагуу”
гэдэг нь Бурхан бидний хүн нэг бүрд нөхцөл байдалд маань хэрэгтэй авьяас
чадваруудыг өгдөг гэдгийг харуулж байгааг онцлон хэл.)

Дараах асуултуудыг чанга уншаад, суралцагчдыг тэдгээрийн талаар тунгаан
бодоход урь. Үүнд:

• Аль боол нь та нартай илүү адилхан гэж бодож байна вэ? Таван таланттай
нь уу, хоёр таланттай нь уу, аль эсвэл нэг таланттай боол нь уу? Яагаад?

Нэг суралцагчийг Матай 25:19–21-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, таван талантыг хүлээн авсан боолд эзэн нь юу гэж хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Эзэн нь эхнийхээ боолд юу гэж хэлсэн бэ?

“Чамд ихийг хариуцуулъя” болон “Эзэнийхээ баяр баясгаланд ор” (Maтай
25:21) гэдэг нь тэнгэрлэг чадавхдаа хүрэхийг болон Тэнгэрлэг Эцэгтэй хамт
амьдрах мөнх амьдралыг хүлээн авахыг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

• Бид эхний боолын туршлагаас ямар зарчим ойлгож авч чадах вэ? (Хэрвээ
бид Их Эзэний бидэнд өгсөн авьяас чадваруудыг үнэнчээр ашиглах
аваас тэнгэрлэг чадавхдаа хүрч, мөнх амьдралыг хүлээж авч чадна
гэсэн зарчим нь суралцагчдын тодорхойлж болох нэг зарчим юм.)

• Их Эзэний бидэнд өгсөн авьяас чадваруудыг үнэнчээр ашиглах ямар зарим
жишээ байна вэ?

Хоёр дахь боол нь эхний боол таван талант авсныг мөн өөрөө хоёрхныг авснаа
хараад гомдоллож болох байсныг онцлон хэл. Харин тэр өөрт нь өгөгдсөн
талантуудыг үнэн зөв ашигласан.

Нэг суралцагчийг Матай 25:22–23-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, хоёр талант хүлээн авсан боолд эзэн нь юу гэж хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Хоёр талант хүлээн авсан боолд эзэн нь юу гэж хэлсэн бэ?

• Эзэн нь эхний хоёр боолдоо өөр хэмжээний мөнгө өгсөн байхад яагаад тэр
хоёр эзнээсээ адилхан хариулт хүлээж авсан гэж та нар бодож байна вэ?

• Бид хоёр талант авсан хүний туршлагаас ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Их Эзэний бидэнд өгсөн
авьяас чадваруудыг хэр олон эсвэл ямар байхаас нь үл хамааран,
үнэн зөв ашиглавал Тэр биднийг адислах болно гэсэн зарчмыг
тодорхойлох ёстой. Суралцагчдын хэлсэн үгсийг ашиглаад, энэ зарчмыг
самбар дээр бич.)

Ангийнхнаас, тэд хэзээ нэгэн цагт өөр хүнд өөрсдөд нь байдгаас илүү олон,
илүү сайн авьяас чадвар байна гэж бодож байсан эсэхийг тунгаан бодохыг хүс.
Самбар дээр бичсэн зарчмыг дахин дурд.
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• Бид хэн нэгнийг биднээс илүү олон эсвэл илүү сайн авьяас чадвар хүлээж
авсан гэж бодох үед энэ зарчмыг санах нь бидэнд хэрхэн туслах вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Квинтин
Л.Күкийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь:

“Бидний авьяас чадварын өсөлт нь хувийн хөгжил дэвшлийг маань харуулах
хамгийн сайн үзүүлэлт юм. … Адислалуудыг харьцуулах нь баяр хөөрийг
үгүй болгодог гэдэг нь бараг тодорхой. Бид талархах, атаархах хоёрыг яг нэг
зэрэг үйлдэж чадахгүй. Хэрвээ бид үнэхээр Их Эзэний Сүнстэй байж, баяр
хөөр, аз жаргал мэдрэхийг хүсвэл өөрсдөд буй адислалуудад баясаж,
талархдаг байх ёстой” (“Rejoice!” Ensign, 1996 оны 11-р сар, 30.)

• Бид Их Эзэний бидэнд өгсөн авьяас чадваруудыг хэрхэн олж мэдэж
болох вэ?

Суралцагч бүрд нэг жижиг цаас өгөөд, дээр нь өөрийнхөө нэрийг бичихийг
тэднээс хүс. Суралцагчдыг цаасаа хажуудаа сууж байгаа хүүхдүүдэд
дамжуулахад урь. Суралцагчдыг цаасан дээр нэр нь бичигдсэн хүүхдэд байдаг
авьяас чадваруудыг бичихийг хүс. Хүн тус бүрээс олж ажигласан авьяас
чадваруудыг бичээд, ангийг тойруулан үргэлжлүүлэн дамжуулахыг тэдэнд
зааварчил.

Хайр, хүндэтгэл, зорилго бүхий суралцах орчинг үүсгэ
Суралцагчид нь багш болон бусад суралцагч өөрийг нь хайрлаж, хүндэлж байгааг мэддэг
үедээ ангид суралцах илүү бэлэн байдалтай ирдэг. Бусдын хайр, нөхөрлөл нь тэдний зүрх
сэтгэлийг зөөлрүүлж, айдсыг арилгаж, ангидаа туршлага, бодол санаа, мэдрэмжээ
хуваалцах хүсэл ба өөртөө итгэх итгэлийг төрүүлдэг.

Хэдэн минутын дараа цааснуудыг эзэнд нь буцааж өгөхийг суралцагчдаас хүс.
Бусад хүн өөрсдөөс нь ямар ямар авьяас чадвар олж харж байдгийг унших
цагийг суралцагчдад гаргаж өгөөрэй. Тэгээд тэднийг цаасан дээрээ дараах
асуултад хариулж бичихийг хүс. Үүнд:

• Их Эзэний ажлыг урагшлуулахын тулд авьяасаа ашиглаж болох нэг арга
зам юу вэ?

Түүнчлэн талантын сургаалт зүйрлэл нь бидэнд өгөгдсөн авьяас чадваруудын
талаарх сэрэмжлүүлгийг багтаадаг болохыг онцлон хэл. Хэдэн суралцагчийг
Матай 25:24–30-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад,
эзэн нь талантаа нуусан боолд юу гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс. 27-р
шүлгийг уншсаны дараа, хүү гэж мөнгө зээлүүлснээр эсвэл хөрөнгө оруулснаар
олдог ашгийг хэлдэг гэдгийг тайлбарла.

• Яагаад гурав дахь боол талантаа нуусан бэ? Энэ боолын сонголтод эзэн нь
юу гэж хариулсан бэ?

• Боол нь эзнийхээ мөнгийг алдаагүй атал энэ боолын үйлдэл юугаараа буруу
байсан бэ?
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• Уг боол хоёр талантыг буцааж авчирсан бол эзэн нь түүнд юу гэж хариулах
байсан гэж та нар бодож байна вэ?

• Эзэн нь уг боолд өгсөн байсан талантаар юу хийсэн бэ? (Үүнийг түүнээс
аваад, өөр хүнд өгсөн.)

Нэг суралцагчийг Далын ахлагч Стэрлинг В.Силлийн хэлсэн дараах үгийг
уншихад урь. Бид өөрсдөдөө байгаа авьяас чадваруудыг зөв ашиглахгүй бол
яагаад тэдгээрийг алддаг болохыг сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“[Гурав дахь боол] нь буруу зүйл хийснээсээ болоод зоосыг алдсан биш,
харин айдас нь аливаа зүйлийг хийхэд саад болсон учраас алдсан юм. Гэтэл
бидний ихэнх адислалаа алддаг энэ үйл явц хэвээр байсаар л байна. …

… Хүн гарын булчингаа ашиглахгүй бол гарынхаа хүчийг алддаг. … Бид
чадвараа хөгжүүлэхгүй бол чадваруудаа алддаг. Эртний үеүдэд хүмүүс
санваараа хүндэтгэж үзээгүй үед энэ нь тэдгээрээс авагддаг байсан. …

Сүнслэг ба оюун ухааны эсвэл бие махбодын авьяас чадваруудаа газар шороонд булсан
байвал тэдгээр нь хөгжиж чадахгүй” (The Law of the Harvest [1963], 375).

• Бид талантаа нуусан боолоос ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчид олон өөр зарчим санал болгож болох ч Бид Их Эзэний
өгсөн авьяас чадваруудыг ашиглахад, бидэнд айдас саад болж болно
мөн Хэрвээ бид сүнслэг бэлгүүдээ хөгжүүлж, зөв ашиглахгүй байвал
тэдгээрийг алдах болно гэсэн үнэнүүдийг тодорхойлж байгаа эсэхийг
бататга.

• Өөрсдийн авьяас чадварыг ашиглан сайныг үйлдэхэд маань айдас бидэнд
ямар ямар арга замаар саад болж болох вэ?

Суралцагчдыг ярилцсан зарчмуудын талаар гэрчлэлээ хуваалцахад урь.
Тэднийг авьяас чадвараа Их Эзэний ажлыг урагшлуулахад ашиглахад нь
урамшуулан дэмж.
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Maтай 25:31–46
Аврагч Өөрийн Хоёр дахь ирэлтээр ёс бусчууд зөв шударга хүмүүсээс
тусгаарлагдах тухай зөгнөн хэлэв.
Хоёр дахь ирэлт зургийг үзүүл (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга [2009
он], д. 66; мөн LDS.org-оос үзнэ үү).
Нэг суралцагчийг Матай 25:31–33-ыг
чанга уншихад урь. Ангийнхныг
дагаж уншаад, Их Эзэн Хоёр дахь
ирэлтийнхээ дараа дэлхий дээр
байгаа хүмүүсийг яахыг олж
мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн Хоёр дахь ирэлтийнхээ
дараа дэлхий дээр байгаа
хүмүүсийг яах вэ?

• Их Эзэн ёс бус хүмүүсийг
төлөөлүүлэхээр ямар амьтан
ашигласан бэ? Шударга хүмүүсийг
юугаар төлөөлүүлсэн бэ?

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил.
Хосуудын нэг хагасыг Maтай
25:34–40-ийг хамтдаа чанга уншиж,
Их Эзэн хэн нэгнийг “хонь” мөн
эсэхийг хэрхэн шийдэхийг олж мэдэхэд урь (Maтай 25:32–33). Нөгөө хагасыг
нь Maтай 25:41–46-г хамтдаа чанга уншиж, Их Эзэн хэн нэгнийг “ямаа” мөн
эсэхийг хэрхэн шийдэхийг олж мэдэхэд урь (Maтай 25:32–33).

Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа хос бүрийг өөр шүлгүүдийг уншсан өөр
нэг хостой хамтран ажиллахад урь. Суралцагчдыг өөрсдийн уншсаныг дүгнэн
хэлээд, бүлгээрээ дараах асуултуудын талаар ярилцахыг хүс. Үүнд:

• Их Эзэн Өөрийг нь хайрладаг (хонь) ба хайрладаггүй (ямаа) хүмүүсийг
хооронд нь хэрхэн ялгадаг вэ?

• Бид эдгээр шүлгээс ямар ямар зарчим мэдэж авч болох вэ?

Бүлэг бүрээс өөрсдийн бүлгийн тодорхойлсон зарчмыг самбар дээр бичих нэг
хүнийг гаргаж ирэхэд урь. Суралцагчид Бид бусдыг хайрлаж, тэдэнд
үйлчлэх үедээ Их Эзэнд өөрсдийнхөө хайрыг үзүүлдэг гэсэнтэй төстэй
зарчмыг тодорхойлох ёстой. Бид бусдын хэрэгцээг үл ойшоох үедээ Их
Эзэнийг үл ойшоодог.

Суралцагчдад эдгээр зарчмыг ойлгоход туслахын тулд дараахтай төстэй
асуултуудыг тавь. Үүнд:

• Дүү нь гэрийн даалгавраа хийхэд туслуулмаар байна гэхэд Их Эзэний
баруун гар талд байгаа хүн хэрхэн хариулж болох вэ?

• Ангийнх нь хүүхэд коридорт номоо унагаахад Их Эзэний зүүн гар талд
байгаа хүн хэрхэн хандаж болох вэ?
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• Эдгээр зарчмыг ойлгох нь бусадтай харьцаагаа сайжруулахад бидэнд хэрхэн
тус болох вэ?

Өнгөрсөн 24 цагийн туршид бусдад хэрхэн хандсан талаараа тунгаан бодохыг
суралцагчдаас хүс. Хэрэв тэд ирээдүйд иймэрхүү нөхцөл байдалд орох юм бол
өөрөөр үйлдэхийг сонгох байсан эсэх талаар бодож үзэхийг тэднээс хүс. Бусдыг
илүү их хайрлаж, тэдэнд үйлчилж болох арга замуудын талаар бодоход
суралцагчдыг урамшуулаад, тэднийг төлөвлөснийхөө дагуу үйлдэхэд урь. Та
суралцагчидтай дараа нь уулзахдаа тэдэнд ямар ямар эерэг туршлага
тохиолдсон талаар хуваалцахад урьж болох юм.
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30-Р ХИЧЭЭЛ

Maтай 26:1–30
Оршил
Дээгүүр өнгөрөх баяраас хоёр өдрийн өмнө, Иудас
Есүсийг алахыг хүсэж байсан иудейчүүдийн

удирдагчидтай хуйвалдав. Есүс Дээгүүр өнгөрөх баярын
орой ариун ёслолыг танилцуулав.

Заах зөвлөмж

Хичээлээ бэлтгэхдээ суралцагч бүрийн талаар бодож бэлтгэ
Та заахаар бэлтгэхдээ суралцагчид чинь хичээлд заагдах сургаал, зарчмуудыг хэрхэн
хэрэгжүүлнэ гэж найдаж байгаа талаар бод. Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “Сайн мэдээг
заах зорилго нь … (ангийн гишүүдийн) оюун ухаанд ‘мэдээлэл цутгах’ явдал биш юм. …
Харин сайн мэдээний зарчмуудаар амьдрах тухай бодож, хүсэж, үйлдэхэд хүмүүст
нөлөөлөх нь эрхэм зорилго мөн” гэж багш нарт сануулсан (Conference Report, 1970 оны
10-р сар, 107).

Maтай 26:1–16
Иудас Есүсийг алахыг хүсэж байсан иудейчүүдийн удирдагчидтай хуйвалдсан
Хичээл эхлэхийн өмнө бүтээлэгтэй ширээн дээр хэдэн хэрчим талх (эсвэл
жигнэмэг) мөн аяга тавьж бэлд. Сүнслэг хэсгийн дараа, Христийн тэр цаг үед
Дээгүүр өнгөрөх баярын үеэр иудейчүүдийн ширээн дээр иймэрхүү зүйлс
байдаг байсныг тайлбарлаж өг.

• Дээгүүр өнгөрөх баярын зоогийн зорилго юу байсан бэ? (Дээгүүр өнгөрөх
баяр нь Мосегийн үед тогтоогдсон ба Египетэд устгагч тэнгэр элч гэрийнх
нь дээгүүр өнгөрөн, ууган хүүхдүүдийг нь алсныг Израилийн хүүхдүүдэд
сануулах зорилготой юм [Eгипетээс гарсан нь 12:21–28; 13:14–15-ыг үзнэ
үү]. Дээгүүр өнгөрөх баярын нэг хэсэг болгож, израильчууд хурга алж,
цусыг нь хаалганы тотгон дээгүүр цацдаг байжээ. Энэ хурга нь цагаатгагч
золиослолоороо хүн төрөлхтнийг үхэл ба нүглээс аврах ёстой тэрхүү
Мессиагийн ирэлтийг бэлгэддэг байв [Судруудын удирдамж, “Дээгүүр
өнгөрөх баяр,” scriptures.lds.org-ийг үзнэ үү].)

Нэг суралцагчийг Матай 26:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Есүс Христ Дээгүүр өнгөрөх баярын дараа юу тохиолдоно гэж
хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Дээгүүр өнгөрөх баярын дараа юу тохиолдоно гэж хэлсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 26:3–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, тэр үед хэн Есүсийг алахаар төлөвлөж байсныг олж
тодорхойлохыг хүс.

• Хуулийн багш нар болон ахлах тахилчид яагаад Есүсийг алахаа Дээгүүр
өнгөрөх баяр өнгөртөл хүлээхээр шийдсэн бэ?
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Maтай 26:6–13-ыг дүгнэн, Есүсийг Бетанд байхад нэгэн эмэгтэй ирж, Түүнд
ирэх гэж буй үхэл, оршуулгыг хүлээн зөвшөөрөхөөр маш үнэтэй тосоор
Түүнийг тосолсон гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Зарим шавь нь мөн уг бүлгийн
санхүүч байсан, арванхоёр төлөөлөгчийн нэг Иудас ядууст туслахаар уг тосыг
зарах ёстой байсан юм гэж үглэжээ. Гэвч үнэндээ, Иудас ядуусын төлөө санаа
зовоогүй, харин мөнгийг нь өөрөө авахыг хүсэж байсан хулгайч байжээ
(Иохан 12:4–6-г үзнэ үү). (Тэмдэглэл: Бетанд Есүсийг тосолсон талаар
Марк 11–14-ийг судлах хичээлд илүү дэлгэрэнгүй ярилцах болно.)

Нэг суралцагчийг Матай 26:14–16-г чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Аврагч Иудасыг үглэснийх нь төлөө зэмлэсний дараа юу хийснийг
олж мэдэхийг хүс.

• Иудас юу хийсэн бэ? (Тэр Есүсийг олж, баривчлахад нь тусална гэж ахлах
тахилчидтай хуйвалдсан.)

• Ахлах тахилчид Есүсийг өөрсдөд нь барьж өгөхийн төлөө Иудаст хэр их
мөнгө төлсөн бэ?

“Мосегийн хуулийн дагуу, боол нь үхвэл эзэнд нь гучин шекел төлөх ёстой
байсан (Eгипетээс гарсан нь 21:32-ыг үзнэ үү). … Энэхүү урвалт нь Иудас
болон ахлах тахилчид Аврагчийг хэр бага үнэлдэг байсныг харуулдаг” гэдгийг
тайлбарла (Шинэ Гэрээний суралцагчийн гарын авлага [Church Educational
System manual, 2014], 81). Энэ нь мөн Аврагчаас урвах Иудасын урвалтын
тухай Хуучин Гэрээний бошиглолыг гүйцэлдүүлдэг (Зeхариа 11:12-ыг үзнэ үү).

Maтай 26:17–25
Есүс шавь нартайгаа Дээгүүр өнгөрөх баярын зоог хүртсэн
Нэг толь харуулаад, асуу:

• Толь ямар ямар арга замаар бидэнд тустай байж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын дараах
мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

“Бид зүрх сэтгэлийнхээ гүн рүү өнгийж; өөрсдийн сул тал, хязгаарлагдмал
байдал, айдас зэрэгтэй нүүр тулахаас зайлсхийдэг. …

Гэвч сүнслэгээр хөгжиж, сайн сайхан амьдрахын тулд өөрсдийгөө байгаа
байдлаар нь тодорхой харах нь нэн чухал юм. …

Өөрсдийгөө бодитоор шинжихэд ариун судрууд болон Ерөнхий чуулган дээр
хэлсэн үгс сайн толь болж чадна гэж би санал болгомоор байна” (“Би биш

биз дээ, Эзэн минь?” Ensign эсвэл 2014 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 67–70).

• Судрууд болон ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгс хэрхэн толь мэт байж
болох вэ?

Суралцагчдыг Матай 26:17–25-аас суралцах явцдаа өөрсдийн сул дорой
талуудыг харж, тэдгээрийг ялан дийлэхээр ажиллахад тэдэнд туслах зарчмыг
олж мэдэхэд урь.
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Матай 26:17–19-ийг дүгнэн, Есүс шавь нартаа Дээгүүр өнгөрөх баярын зоог
хүртэхийн тулд Иерусалимд өрөө олох тухай хэлсэн гэдгийг тайлбарлан
ярьж өг.

Нэг суралцагчийг Матай 26:20–21-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Дээгүүр өнгөрөх баярын зоогийн үеэр Есүс Өөрийн шавь нарт юу гэж
хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс шавь нартаа юу гэж хэлсэн бэ?

• Хэрэв та нар шавь нарынх нь нэг байсан бол тэр мөчид юу гэж бодох
байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 26:22-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Есүсийн үгэнд төлөөлөгчид нь юу гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Төлөөлөгчид юу гэж асуусан бэ?

• “Би биш биз дээ, Эзэн минь?” гэсэн асуулт арван нэгэн үнэнч
төлөөлөгчийн талаар бидэнд юу заадаг вэ?

• Энэ түүх дээр үндэслэн, Есүс Христийн шавь нар Их Эзэний үгийг сонсох
үедээ хэрхэн хандах ёстой талаар ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа Есүс Христийн шавь нар Их Эзэний
үгсийг сонсох үедээ, өөрсдийн амьдралыг шинжиж, энэ нь тэдгээрт
хэрхэн хамаарч болох талаар боддог гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Угдорфын хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Шавь нар нь Түүний хэлсэн зүйлс үнэн эсэхэд эргэлзсэнгүй. Мөн тэд эргэн
тойрноо харж, хэн нэгэн рүү заан, ‘Энэ хүн үү?’ гэж асуусангүй.

Оронд нь ‘тэд ихэд гуниглан, дор бүрдээ л Түүнээс Би биш биз дээ, Эзэн
минь?’ гэж асууж байлаа [Maтай 26:22].

… Бид яах байсан бол? Бид эргэн тойрныхоо хүмүүсийг харж ‘Тэр Дорж
ахын талаар л ярьж байгаа байх. Би түүний талаар ер нь их эргэлздэг’ эсвэл

‘Бат ах энд байгаа нь сайн хэрэг, тэр л энэ захиасыг их сонсох хэрэгтэй байгаа юм даа’ гэж
бодох болов уу? Аль эсвэл эртний шавь нар шиг дотоод сэтгэл рүүгээ өнгийж, ‘Би биш биз
дээ, Эзэн минь?’ хэмээн зүрх сэтгэлийг нэвтлэх асуултыг өөрсдөөсөө асуух болов уу? (“Би
биш биз дээ, Эзэн минь?” 67).

• Бид Их Эзэний үгсийг үл хайхран, тэдгээр нь өөр хэн нэгэнд зориулагдсан
гэж бодон, уруу татагдаж болох ямар зарим жишээ байдаг вэ?

Өөр нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Угдорфын хэлсэн дараах үгсийг чанга
уншихад уриад, ерөнхийлөгч Угдорф биднийг Их Эзэний үгсийг сонсох үедээ
юу хий хэмээн урьсныг сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“‘Би биш биз дээ, Эзэн минь?’ хэмээх энгийн энэ үгсэд мэргэн ухааны оршил болон хувийн
хөрвөлт мөн эргэшгүй өөрчлөлтийн замнал оршдог. …
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“Бид бардам зангаа хойш тавьж, хоосон ихэрхэлгүй, даруухнаар ‘Би биш биз дээ, Эзэн
минь?’” хэмээн асуух хэрэгтэй.

“Хэрвээ Их Эзэн энэ асуултад ‘Тийм ээ, хүү [эсвэл охин] минь, чамд сайжруулах, даван
туулахад чинь тусалж чадах зүйлс Надад байна’ хэмээн хариулж байгаа бол бид бүгд
энэхүү хариултыг хүлээн авч, даруухнаар гэм нүгэл, дутагдлаа хүлээн зөвшөөрч, илүү сайн
… болсноор замаа өөрчлөөсэй хэмээн би залбирч байна” (“Би биш биз дээ, Эзэн
минь?” 70).

• Та нар Их Эзэний үгийг хэрэгжүүлж, амьдралдаа өөрчлөлт хийснээр хэрхэн
адислагдаж байсан бэ?

Суралцагчдын тодорхойлсон зарчмын талаар гэрчил. Суралцагчдыг Их
Эзэний үгсийг сонсож, унших бүрдээ өөрсдийн амьдралыг шинжиж, өөрсдийн
хүлээж авах сүнслэг өдөөлтүүдийн дагуу даруй үйлдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Матай 26:23–25-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, төлөөлөгчдийн асуултад Аврагч юу гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

Есүс Иудасыг Өөрөөс нь урвах хүн хэмээн хэлсний дараа Иудас тэр даруй явсан
гэдгийг тайлбарла (Иохан 13:30-ийг үзнэ үү).

Maтай 26:26–30
Есүс Христ Дээгүүр өнгөрөх баярын үеэр ариун ёслолыг танилцуулсан
Сүүлчийн зоог зургийг үзүүл (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга [2009
он], д. 54; мөн LDS.org-оос үзнэ үү).
Аврагч төлөөлөгчидтэйгөө Дээгүүр
өнгөрөх баярын зоогоос хүртэх үедээ
ариун ёслолын жаягийг танилцуулсан
гэдгийг суралцагчдад хэлж өг.

Суралцагчдыг дараах асуултуудын
хариултыг хичээлийн дэвтэр эсвэл
судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь
(та дараах асуултыг хичээлийн өмнө
самбар дээр бичиж болно).

Та нар хамгийн сүүлд ариун ёслолоос хүртэхдээ юу хийж байсан бэ? Юу
бодож байсан бэ? Юу мэдэрсэн бэ?

Ширээн дээр тавьсан аягыг болон талхыг дээш өргөн бариад, харуул. Нэг
суралцагчийг Матай 26:26–29-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Их Эзэн талхаар болон аяган доторх зүйлээр юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн талхаар болон аяган доторх зүйлээр юу хийсэн бэ?
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• Эдгээр шүлэгт цэдэглэснээр, ариун ёслолын энэ бэлгэдлүүд юуг төлөөлдөг
вэ? (Суралцагчид Ариун ёслолын бэлгэдлүүд Есүс Христийн бидний
төлөө золиосолсон бие, цусыг төлөөлдөг гэсэн сургаалыг
тодорхойлох ёстой.

Иосеф Смитийн Орчуулга нь эдгээр шүлгийн талаар нэмэлт ойлголт өгдөг
болохыг суралцагчдад тайлбарла. Суралцагчдыг Maтай 26:26, зүүлт тайлбар в
дээрх Иосеф Смитийн Орчуулга, Maтай 26:22-ийн хэсгийг дотроо уншихад
урь. Түүнчлэн тэднийг Иосеф Смитийн Орчуулга, Maтай 26:24–25 (Bible
appendix)-ыг уншихад урь. Ариун ёслолын чухал зорилгыг ойлгоход бидэнд
туслах ямар сүнслэгээр өдөөгдсөн өөрчлөлтүүд эдгээр шүлэгт хийгдсэн
болохыг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.

• Есүс Христ яагаад ариун ёслолыг танилцуулсан бэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа Есүс Христ Өөрийг нь дурсан санаж мөн бидний
төлөө хийсэн Өөрийн Цагаатгалыг сануулахын тулд ариун ёслолыг
бидэнд танилцуулсан гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

• Есүс Христийг болон бидний төлөө хийсэн Түүний Цагаатгалыг санахад
ариун ёслол бидэнд хэрхэн тусалж байгааг бататгахын тулд бидний хийж
болох зарим зүйл юу вэ?

• Ариун ёслолоос хүртэх үедээ Аврагчийг болон Түүний Цагаатгалыг
санахыг хичээх нь та нарын мэдрэмж, сэтгэгдэлд хэрхэн нөлөөлж
байсан бэ?

Суралцагчдад өөр нэг зарчмыг тодорхойлоход нь туслахын тулд, асуу:

• 27–28-р шүлэгт цэдэглэснээр, Христ цусаа асгаруулсан нь ариун ёслолоос
хүртэх үедээ юуг хүлээн авах боломжийг бидэнд олгодог вэ? (Нүглүүдээсээ
ангижрах боломжийг олгодог.)

Ариун ёслолын үеэр зүгээр л талх идэж, ус уух нь биднийг нүглийнхээ
ангижралыг эсвэл уучлалыг шууд хүлээн авахад тэнцүүлчихдэггүй юм гэдгийг
онцлон хэл. Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, наманчлах хэрэгтэй
бөгөөд Түүнийг байнга санан, зарлигуудыг нь дагахыг үргэлж хичээдэг байх
жинхэнэ хүсэлтэйгээр ариун ёслолоос хүртэх ёстой. Бид ариун ёслолоос
зохистой хүртсэнээрээ баптисмын гэрээнүүдээ шинэчилдэг. Бид наманчилж,
чин сэтгэлээсээ ариун ёслолоос хүртэх үедээ нүглүүдээсээ ангижирч
чадна гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.

Суралцагчдыг Maтай 26 дээрээс тодорхойлсон ариун ёслолын талаарх
үнэнүүдийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаараа хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Дараа нь хүсэлтэй байгаа цөөн суралцагчийг
хариултаа ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.

Нэг суралцагчийг Матай 26:29-ийг дахин чанга уншихад урь. Ангийнхныг
дагаж уншаад, Аврагч Өөрөө дараа нь хэзээ ариун ёслолоос хүртэх болно гэж
хэлснийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

“Ариун ёслол нь Аврагчийн Цагаатгалыг төдийгүй, Түүний дэлхий дээр алдар
суутай буцаж ирэх тэр цагийг найдвар тавьж, харуулдан хүлээдгийг бэлгэддэг”
гэдгийг тайлбарла (1 Коринт 11:26-г үзнэ үү) (Шинэ Гэрээний суралцагчийн
гарын авлага, 83). Хэрвээ бид гэрээнүүдээ сахиж, эцсээ хүртэл тэвчих аваас
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ирээдүйд Аврагчтай хамт ариун ёслолоос хүртэх хүмүүсийн дунд байж чадна
(C ба Г 27:4–14-ийг үзнэ үү).

Өнөөдрийн хичээл дээр тодорхойлогдсон үнэнүүдийн талаар гэрчлэлээ
хуваалцан, хичээлээ дуусга.

30-Р ХИЧЭЭЛ
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Maтай 23:1–26:30
(6-р бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Матай 23:1–26:30-аас (6-р бүлэг) судлахдаа олж мэдсэн үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Maтай 23)
Есүс иудейчүүдийн удирдагчдыг хэрхэн зэмлэсэн талаар судалж, бид бусдын хоёр нүүр гаргаж байгааг харсан
үедээ ч Бурханы хуулиудыг дагахыг сонгож чадна гэдгийг суралцагчид мэдэж авсан. Хэрэв бид өөрсдийгөө
бусдаас дээгүүр өргөмжлөхийг хичээх аваас доош буулгагдаж мөн хэрэв бид даруухан байж, бусдад үйлчлэх
аваас Их Эзэн биднийг өргөмжлөх болно гэдгийг мэдсэн. Тэд түүнчлэн бид дотроосоо сүнслэг байдлаараа цэвэр
ариун байхыг хичээвэл энэ нь бидний гаднах сонголтуудад нөлөөлөх болно гэдгийг мөн хэрвээ бид Аврагчаар
цуглуулагдахыг хүсвэл Түүний халамж, хамгаалалтыг хүлээн авах болно гэдгийг ойлгосон.

2 дахь өдөр (Maтай 24)
Суралцагчид Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтийн талаар ярьсан зүйлээс хэрэв бид тууштай байж, дийлэгдэхгүй аваас
аврагдах болно гэдгийг мэдэж авсан. Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийн өмнө Их Эзэний сонгомол хүмүүс
цуглуулагдаж, дэлхий даяар сайн мэдээ тунхаглагдах болно. Хэрвээ бид Их Эзэний үгийг хадгалан хураах аваас
мэхлэгдэхгүй. Хоёр дахь ирэлт хэзээ тохиохыг зөвхөн Тэнгэрлэг Эцэг мэддэг. Хэрвээ бид тэмдгүүдийг ажиглаж,
Их Эзэний зарлигуудыг дагах аваас бид Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэлтэй байх болно.

3 дахь өдөр (Maтай 25)
Суралцагчид арван охины сургаалт зүйрлэлээс суралцахдаа, бид сүнслэг бэлтгэлийг бусдаас зээлж авч чадахгүй
мөн өдөр тутам зөв шударга байж, өөрсдийн гэрчлэл, хөрвүүлэлтийг нэмэгдүүлснээр Хоёр дахь ирэлтэд
бэлтгэдэг гэдгийг мэдсэн. Тэд түүнчлэн Их Эзэнийг ирэхэд бэлэн байж, Түүний дэргэд үлдэх зохистой байхын
тулд Түүнийг мэддэг болох хэрэгтэй гэдгийг мэдэж авсан. Суралцагчид талантын сургаалт зүйрлэлийг товчхон
судалсан. Их Эзэний бидэнд өгсөн авьяас чадваруудыг хэрэглэхэд айдас маань саад болж болдог бөгөөд хэрвээ
бид сүнслэг бэлгүүдээ хөгжүүлэхгүй, сайны төлөө ашиглахгүй аваас, тэдгээрийг алдах болно гэдгийг ойлгосон.

4 дэх өдөр (Maтай 26:1–30)
Суралцагчид Есүс Христийн мөнх бус амьдрал дахь тохинууллын эцсийн өдрүүдийн талаар судлахдаа, Есүс
Христийн шавь нар Их Эзэний үгсийг сонсох үедээ өөрсдийн амьдралыг шинжиж, энэ нь тэдгээрт хэрхэн хамаарч
болох талаар боддог гэдгийг мэдэж авсан. Тэд ариун ёслолын бэлгэдлүүд нь Есүс Христийн бидний төлөө
золиосолсон бие ба цусыг төлөөлдөг болохыг мөн бид Өөрийг нь болон бидний төлөө хийсэн Цагаатгалыг нь
санаж байхын тулд ариун ёслол танилцуулагдсан гэдгийг ойлгосон. Түүнчлэн тэд наманчлан, ариун ёслолоос чин
сэтгэлээсээ хүртэх үед нүглүүдээсээ ангижирч чадна гэдгийг ойлгож мэдсэн.
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Оршил
Есүс Христ Чидуны уулан дээр Өөрийн Хоёр дахь ирэлтийн талаар шавь
нартаа зааж байхдаа талантын тухай сургаалт зүйрлэл хэлжээ.

Заах зөвлөмж
Maтай 25:14–30
Есүс Христ шавь нартаа талантын тухай сургаалт зүйрлэл заав
Хичээл эхлэхээс өмнө ангийн нэг талд таван зоос, нөгөө талд хоёр зоос тавь.
Өөр найман зоосыг халаасандаа хий.

Хичээлээ эхлэхийн тулд Есүс Христ Өөрийн Хоёр дахь ирэлтийн талаарх
зааврынхаа нэг хэсэг болгон шавь нартаа заасан нэг сургаалт зүйрлэлийг
үйлдэж үзүүлэхэд туслах гурван суралцагчийг ангийн өмнө гарч ирэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Матай 25:14–18-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, боол тус бүр юу хүлээж авсныг мөн тэд түүгээрээ юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Эзэн нь боол бүрдээ юу өгсөн бэ? (Энэ сургаалт зүйрлэл дэх талантууд нь
мөнгө гэдгийг тайлбарла. Халаасандаа байгаа найман зоосыг гаргаад,
тавыг нь нэг суралцагчид, хоёрыг нь дараагийн суралцагчид мөн нэгийг
гурав дахь суралцагчид өг.)

• Боол тус бүр өөрт нь өгсөн зоосоор юу хийсэн бэ?

Таван зоостой суралцагчийг өрөөний нэг талаас ахиад таван зоос очиж авахад
урь. Хоёр зоостой суралцагчийг өрөөний нөгөө талаас ахиад хоёр зоос очиж
авахад урь. Нэг зоостой суралцагчийг зоосоо нууж эсвэл булж байгаа дүр
үзүүлэхэд урь.

Суралцагчдаас зооснуудаа танд буцааж өгөөд, суудалдаа суухыг хүс. Самбар
дээр сургаалт зүйрлэлүүдийн дараах гол хэсгүүдийг бич (хаалтан доторх
хөрвүүлгийг бичихгүй):

Боолуудын эзэн (Их Эзэн Есүс Христ)

Боолууд (Их Эзэний шавь нар)

Талантууд (Их Эзэний шавь нартаа өгдөг авьяас, чадварууд)

• Сургаалт зүйрлэлийн гол хэсгүүд юуг төлөөлсөн байж болох вэ?
(Шаардлагатай бол, гол хэсгүүд нь хэнийг эсвэл юуг төлөөлж байгааг
тодорхойлоход суралцагчдад тусал. Самбар дээр гол хэсгүүдийн хажууд
хөрвүүлгийг бич. Бидний энэ мөнх бус амьдралд хүлээж авсан авьяас
чадваруудын зарим нь бидэнд өмнөх сүнсний амьдралд өгөгдөж мөн бид
үүнийг хөгжүүлж байсан гэдгийг тайлбарла. Бид тэдгээр авьяас чадварыг
мөнх бус амьдралдаа үргэлжлүүлэн хөгжүүлж чадна.)

• Матай 25:15-д цэдэглэснээр, яагаад эзэн нь боолууддаа өөр өөр хэмжээний
зоос өгсөн бэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа “чадварынх нь дагуу” гэдэг
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нь Бурхан бидний хүн нэг бүрд нөхцөл байдалд маань тохирсон авьяас
чадваруудыг өгдөг гэдгийг харуулж байгааг онцлон хэл. Хүн бүрд Бурханаас
сүнслэг бэлэг өгөгдсөн байдаг [C ба Г 46:11-ийг үзнэ үү]. Бидэнд өгөгдсөн
авьяас чадварын хэмжээ бидний хувийн үнэ цэнийн үзүүлбэр биш гэдгийг
тайлбарла.)

Дараах асуултуудыг чанга уншаад, суралцагчдыг тунгаан бодоход урь. Үүнд:

• Аль боол нь та нартай илүү адилхан гэж бодож байна вэ? Таван таланттай
нь уу, хоёр таланттай нь уу аль эсвэл нэг таланттай боол уу? Яагаад?

Нэг суралцагчийг Матай 25:19–21-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, таван талант хүлээн авсан боолд эзэн нь юу гэж хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Эзэн нь эхний боолд юу гэж хэлсэн бэ?

“Чамд ихийг хариуцуулъя” болон “Эзэнийхээ баяр баясгаланд ор” (Maтай
25:21) гэдэг нь тэнгэрлэг чадавхдаа хүрч, Тэнгэрлэг Эцэгтэй хамт амьдрах мөнх
амьдралыг хүлээн авахыг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

• Бид эхний боолын туршлагаас ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчдын тодорхойлж болох нэг зарчим бол Хэрвээ бид Их Эзэний
бидэнд өгсөн авьяас чадваруудыг үнэн зөв ашиглавал тэнгэрлэг
чадавхдаа хүрч, мөнх амьдрал хүлээн авч чадна гэсэн зарчим юм.)

• Их Эзэний бидэнд өгсөн авьяас чадваруудыг үнэн зөв ашиглах ямар зарим
жишээ байна вэ?

Хоёр дахь боол нь эхний боол таван талант авсныг мөн өөрөө хоёрхныг авснаа
хараад, гомдоллож болох байсныг онцлон хэл. Харин тэр өөрт нь өгөгдсөн
талантуудыг зөв ашигласан.

Нэг суралцагчийг Матай 25:22–23-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, хоёр талант хүлээн авсан боолд эзэн нь юу гэж хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Хоёр талант хүлээн авсан боолд эзэн нь юу гэж хэлсэн бэ?

• Эзэн нь эхний хоёр боолдоо өөр өөр хэмжээний зоос өгсөн байтал яагаад
тэр хоёр эзнээсээ адилхан хариулт хүлээж авсан гэж та нар бодож байна вэ?

• Бид хоёр талант авсан хүний туршлагаас ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Их Эзэний өгсөн авьяас
чадваруудыг хэр олон эсвэл ямар гэдгээс нь үл хамааран, үнэн зөв
ашиглах аваас Тэр биднийг адислах болно гэсэн зарчмыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга. Суралцагчдын хэлсэн үгсийг ашиглаад, энэ
зарчмыг самбар дээр бич.)

Ангийнхнаас тэд хэзээ нэгэн цагт өөр хүнд өөрсдөд нь байдгаас илүү олон,
илүү сайн авьяас чадвар байна гэж бодож байсан эсэхийг тунгаан бодохыг хүс.
Самбар дээр бичсэн зарчмыг дахин дурд.

• Бид өөр хүнийг биднээс илүү олон эсвэл илүү сайн авьяас чадваруудыг
хүлээж авсан гэж бодох үедээ энэ зарчмыг санадаг байвал бидэнд хэрхэн тус
болох вэ?
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Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Квинтин
Л.Күкийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Бидний өөрсдийн авьяас чадварын хөгжилт хувийн хөгжил дэвшлийг маань
харуулах хамгийн сайн үзүүлбэр юм. … Адислалуудыг харьцуулах нь баяр
хөөрийг үгүй болгодог гэдэг нь бараг тодорхой. Бид талархал, атаархал хоёрыг
нэгэн зэрэг үйлдэж чадахгүй. Хэрвээ бид үнэхээр Их Эзэний Сүнстэй байж,
баяр хөөр, аз жаргал мэдрэхийг хүсвэл өөрсдөдөө буй адислалуудад баясаж,
талархдаг байх ёстой” (“Rejoice!” Ensign, 1996 оны 11-р сар, 29, 30.)

• Бид Их Эзэний өгсөн авьяас чадваруудыг хэрхэн олж мэдэж болох вэ?

Суралцагч бүрд нэг жижиг цаас өгөөд, дээр нь өөрийнхөө нэрийг бичихийг
хүс. Суралцагчдыг цаасаа хажуудаа сууж байгаа хүүхдүүд рүү дамжуулахад урь.
Нэр нь цаасан дээр бичигдсэн хүүхдийн авьяас чадваруудыг бичихийг
суралцагчдаас хүс. Бусдаас ажигласан авьяас чадваруудыг бичээд, уг цааснуудаа
ангийг тойруулан үргэлжлүүлэн дамжуулахыг тэдэнд зааварчил.

Хэдэн минутын дараа, цааснуудыг эзэнд нь буцааж өгөхийг суралцагчдаас хүс.
Бусад хүн өөрсдөөс нь ямар ямар авьяас чадвар олж харж байдгийг унших
цагийг суралцагчдад гаргаж өгөөрэй. Тэгээд тэднээс цаасан дээрээ дараах
асуултад хариулж бичихийг хүс:

• Их Эзэний ажлыг урагшлуулахын тулд авьяасаа ашиглаж болох нэг арга
зам юу вэ?

Талантын сургаалт зүйрлэл нь бидэнд өгөгдсөн авьяас чадваруудын талаар
сэрэмжлүүлдэг болохыг онцлон хэл. Хэдэн суралцагчийг Матай 25:24–30-ийг
ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж уншаад, талантыг нуусан
боолд эзэн нь хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс. 27-р шүлгийг уншсаны
дараа хүү гэдэг нь мөнгө зээлүүлснээр эсвэл хөрөнгө оруулснаар олдог ашгийг
хэлдэг гэдгийг тайлбарла.

• Гурав дахь боол нь яагаад талантаа нуусан бэ? Энэ боолын сонголтод эзэн
нь юу гэж хариулсан бэ?

• Боол нь эзнийхээ мөнгийг алдаагүй байхад энэ боолын үйлдэл юугаараа
буруу байсан бэ?

• Уг боол хоёр талантыг буцааж авчирсан бол эзэн нь түүнд юу гэж хариулах
байсан гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдыг ярилцсан зарчмуудын талаар гэрчлэлээ хуваалцахад урь.
Тэднийг авьяас чадвараа Их Эзэний ажлыг урагшлуулахад ашиглахад нь
урамшуулан дэмж.

Дараагийн бүлэг (Maтай 26:31–Maрк 3)
Дараагийн долоо хоногт суралцагчид Есүс Христийн Цагаатгалын тухай болон
Гетсеманий цэцэрлэгт зовж шаналснаас нь эхлээд, хууль бус шүүлт,
доромжлол, ташуурдалтыг туулсныг мөн Тэрээр цовдлогдон нас барж, эцэст нь
Түүний ялгуусан Амилалтаар төгссөнийг нарийвчлан судлах болно гэдгийг
тайлбарла.

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  6-Р  БҮЛЭГ
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31-Р ХИЧЭЭЛ

Maтай 26:31–75
Оршил
Есүс Христ Гетсеманий цэцэрлэгт Өөрийн Цагаатгалын
нэг хэсэг болгон бүх хүний нүглийг Өөр дээрээ авч
эхэлсэн юм. Иудас Есүсийг иудейчүүдийн удирдагчдад
барьж өгөв. Есүсийг тэгээд ахлах тахилч Каиафын өмнө

хууль бусаар шүүж, Түүнд буруу хэрэг тохоов. Энэ зуур,
Петр өөрийг нь Есүс Христийн шавь нарын нэг гэж
таньсан хүмүүст Аврагчийг мэддэг гэдгээ гурван удаа
үгүйсгэв.

Заах зөвлөмж
Maтай 26:31–46
Есүс Христ Гетсеманий цэцэрлэгт зовж шаналсан
Суралцагчдаас дараах жишээг бодохыг хүс: Нэг залуу эрэгтэйд өсвөр настай
байхаас нь бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх хэрэгтэй гэж хэлдэг байв. Тэр өсвөр
настай байхдаа номлолд үйлчлэх хэрэгтэйгээ мэдэж байсан ч явна гэдгээ
шийдэхэд хэцүү байв. Тэр өөр боломжуудыг илүү их сонирхож байсан ба
номлолд явах нь эдгээр туршлагыг туулахад өөрт нь саад болно гэж санаа
зовж байв.

• Тэнгэрлэг Эцэгийн залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдээс хийхийг хүсдэг зүйл нь
тэдний өөрсдийнх нь хүсэж байгаа хүслээс ямар ямар нөхцөлд ялгаатай
байж болох вэ? (Суралцагчдын хариултыг самбар дээр жагсаан бич.)

• Тэнгэрлэг Эцэгийн биднээр хийлгэхийг хүсэж байгаа зүйлийг хийх нь
яагаад заримдаа хэцүү байж болох вэ?

Суралцагчдыг Тэнгэрлэг Эцэгийн тааллыг дагахад тэдэнд хэцүү санагдах үед
туслах зарчмуудыг Maтай 26:31–46 дээрээс олж мэдэхэд урь.

Maтай 26:1–30-д цэдэглэгдсэнээр, Их Эзэн Дээгүүр өнгөрөх баярын зоогоос
хүртэж, ариун ёслолыг танилцуулсан гэдгийг суралцагчдад сануул.

Хэдэн суралцагчийг Матай 26:31–35-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, Есүс Өөрийнх нь төлөөлөгчдөд юу тохиолдоно гэж
бошиглосныг олж мэдэхийг хүс.

• Тэр орой төлөөлөгчдөд нь юу тохиолдоно гэж Есүс хэлсэн бэ?

Энэ сэдэвт бүдрэх гэдэг үг нь унах, холдох эсвэл орхих гэсэн утгатай гэдгийг
тайлбарла.

• Петр болон бусад төлөөлөгч Аврагчийн хэлсэн үгэнд хэрхэн хариулсан бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 26:36–38-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Дээгүүр өнгөрөх баярын зоогийн дараа Есүс төлөөлөгчдийн хамт
хаашаа явсныг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахад урь.

Суралцагчдаас Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн Хаан Жэймсийн Библи дээрээс
Библийн гэрэл зургууд, д.11, “Чидуны уул,” д. 12, “Гетсеманий цэцэрлэг”
зургуудыг гаргахыг хүс. Гетсемани нь Иерусалимын хотын хэрэмний гадна
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Чидуны уул

Гетсеманий цэцэрлэг

байдаг Чидуны уулан дээрх чидун мод бүхий цэцэрлэг байсан бөгөөд
Гетсемани гэдэг нэр нь “тосны шахуурга” гэсэн утгатайг тайлбарла.

• 36–38-р шүлгэн дээрх аль үгс
Гетсеманий цэцэрлэгт орох үеийн
Есүсийн сэтгэл ямархуу байсныг
дүрсэлж байна вэ?

Нэг суралцагчийг Матай 26:39-ийг
чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
Есүс цэцэрлэг дотор “жаахан цаашаа”
явсны дараа юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• 37–39-р шүлэг дэх аль үгс Есүсийн
мэдэрч байсан хэцүү ачаа
дарамтыг харуулж байна вэ?

• Есүс Өөрөөс нь юуг өнгөрүүлээч
гэж Эцэгээс гуйсан бэ?

Нэг аягыг өргөн харуул. Аврагч аяга
гэж хэлсэн нь Түүний Цагаатгалын
нэг хэсэг болгон туулсан гашуун
зовлонгийн бэлгэдэл байсан гэдгийг
тайлбарла. Гетсеманид Есүс Өөрийн
агуу цагаатгах золиослолын нэг хэсэг
болгон бүх хүний нүгэл, зовлонг Өөр
дээрээ авч эхэлсэн.

Есүс Христийн Гетсемани дахь шаналал зовлонгийн талаар заах
Гетсеманид тохиолдсон үйл явдлуудын талаар гурван түүх өгүүлэгдсэн байдаг. Энэ гарын
авлага дээрх Maтай 26-ийн талаарх хичээл нь Аврагч Эцэгийнхээ тааллын дагуу хүлцэж
байгаа хэсэгт голчлон төвлөрдөг. Марк 14-ийн талаарх хичээл нь Есүс Гетсеманид ямар
зовлон шаналал туулсныг өгүүлдэг. Лук 22-ын талаарх хичээл нь Түүний шаналал ямар их
байсан тухайд төвлөрдөг. Суралцагчдад Цагаатгалын онцгой талуудыг заах нь тэдэнд түүх
бүрээс суралцахдаа өөр өөр зүйл сурах боломжийг олгох юм.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри
Р.Холландын дараах үгийг чанга уншихад урь. Тэр аягыг Өөрөөс нь
холдуулахыг гуйхдаа Эцэгээсээ чухам юу гуйж байсныг дараах байдлаар
тайлбарласан.

31-Р ХИЧЭЭЛ
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“Их Эзэн ‘Өөр зам байвал, би түүгээр алхмаар байна. Хэрвээ өөр зам, ямар
нэгэн зам байх юм бол би үүнийг баяртайяа хүлээн авах болно’ гэсэн юм.
… Гэвч эцэст нь, аяга холдуулагдаагүй юм” (“Teaching, Preaching, Healing,”
Ensign, 2003 оны 1-р сар, 41).

Та суралцагчдад “гэвч миний хүслээр биш, харин Таны хүслээр болог” (39-р
шүлэг) гэдэг шүлгийг тэмдэглэхийг зөвлөж болно.

• Есүс Эцэгийн зорилгуудыг биелүүлэх өөр арга замыг гуйсан хэдий ч
Цагаатгалыг гүйцэлдүүлэхийн тулд юу хийсэн бэ? (Суралцагчид Есүс
Цагаатгалыг гүйцэлдүүлэхийн тулд Өөрийн хүслийг Эцэгийн
хүсэлд захируулсан юм гэсэнтэй төстэй үнэнийг тодорхойлох ёстой.)

• Есүс үлэмж шаналж, эцэст нь үхэх байсан ч Тэнгэрлэг Эцэгийн таалалд
нийцүүлэхэд бэлэн байснаас нь бид Есүсийн талаар юу мэдэж авч чадах вэ?

Самбар дээр Бид … үедээ Есүс Христийн жишээг дагадаг гэсэн бүрэн бус
өгүүлбэрийг бич.

• Та нар Maтай 26:39-өөс мэдсэн зүйл дээрээ үндэслэн, энэ өгүүлбэрийг
хэрхэн гүйцээж бичих вэ? (Суралцагчдын үгийг ашиглан, Бид Тэнгэрлэг
Эцэгийн таалалд өөрсдийн хүслийг нийцүүлэхээр сонгох үедээ Есүс
Христийн жишээг дагадаг гэсэн үнэнийг харуулан, гүйцээж бич.)

Номлолд үйлчлэх талаараа эргэлзэж байсан залуу эрэгтэйн жишээг мөн
самбар дээр жагсаасан бусад нөхцөл байдлыг суралцагчдад сануул.

• Аврагчийн жишээ биднийг эдгээр нөхцөлд хэрхэн хүчирхэгжүүлж чадах вэ?

Суралцагчдыг тэдний өөрсдийнх нь хүсэл Тэнгэрлэг Эцэгийн тааллаас өөр
байсан ч эцэст нь Түүний тааллыг сонгосон үеийнхээ талаар бодоход урь. Цөөн
суралцагчийг туршлагаасаа хуваалцаж, тэд яагаад тэрхүү сонголтыг хийсэн
мөн тэдэнд ямар санагдаж байсан болохыг тайлбарлахыг хүс.

Өөрсдийн хүслийг Тэнгэрлэг Эцэгийн таалалд нийцүүлснээр Есүс Христийн
жишээг дагах нэг тодорхой замыг олж тогтооход суралцагчдыг урамшуулан
дэмж.

Суралцагчдыг Maтай 26:37–38-ыг давтан уншиж, Гетсеманид Петр, Иаков,
Иохан нарт Аврагч юу гэж зааварласныг олж мэдэхэд урь.

• Петр, Иаков, Иохан нарт Есүс ямар заавар өгсөн бэ?

• “Надтай хамт сэргэг байцгаа” гэсэн заавар нь ямар утгатай байсан гэж та
нар бодож байна вэ? (38-р шүлэг).

Өөртэй нь хамт сэргэг бай гэсэн Аврагчийн заавар шавь нарт нь яагаад
хэрэгтэй байсан байж болохыг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд, шавь нар
цэцэрлэгт ирээд, “ихэд гайхан, мөн энэ чинь Мессиа байх гэж үү хэмээн
гайхаж, зүрх сэтгэлдээ эргэлзэн, мөн ихэд хүнд байв” гэснийг тайлбарлаж өг
(Иосеф Смитийн Орчуулга, Maрк 14:36 [Bible appendix]). Есүст итгэх шавь
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нарынх нь итгэл соригдож болох учраас Тэр тэднийг Өөртэйгөө хамт сэргэг
байхыг зааварлаж, анхааралтай бай хэмээн сэрэмжлүүлж байсан юм.

• Яагаад шавь нар Есүсийг үнэхээр Мессиа юм болов уу гэж гайхаж байсан
бэ? (Олон иудей хүн Мессиаг зовж шаналан үхнэ гэдгийг ойлгоогүй, харин
Мессиа нь иудейчүүдийг Ромын дарлалаас чөлөөлнө гэж хүлээж байсан.)

Нэг суралцагчийг Матай 26:40-ийг чанга уншихад уриад, Тэр Өөрийг нь
залбирч байхад гурван төлөөлөгч нь юу хийж байсныг олж мэдсэн тухай
мэдэж авахыг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь. Лук
22:45-ын Иосеф Смитийн Орчуулга нь “тэд шаналлаар дүүрсэн байсан учраас”
шавь нар нь унтаж байсныг харуулдаг гэдгийг тайлбарла.

• Яагаад төлөөлөгчид шаналлаар дүүрсэн байж болох вэ?

• Хэрвээ та нар тэдний оронд байгаад, Аврагчтай хамт сэргэг байхын оронд
унтчихсанаа мэдвэл та нарт ямар санагдаж болох байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 26:41-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Есүс
шавь нартаа юу хий гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахад урь.

• Бид Аврагчийн эдгээр төлөөлөгчид өгсөн заавраас ямар зарчим мэдэж авч
болох вэ? (Суралцагчид Хэрвээ бид байнга сэргэг байж мөн залбирах
аваас бидэнд уруу таталтыг эсэргүүцэх хүч байх болно гэсэнтэй
төстэй зарчмыг тодорхойлох ёстой.)

• “Сүнс хүсэж байна, харин махан бие сул дорой юм” (41-р шүлэг) гэдэг нь
ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ? Энэ нь уруу таталтыг
эсэргүүцэхтэй ямар хамаатай байж болох вэ?

• “Сэргэг бай” гэдэг нь сэрүүн, болгоомжтой, анхааралтай байх гэсэн
утгатай гэдгийг давтан хэл. Сүнслэгээр харж, залбирах нь сул дорой
талуудаа дийлж, уруу таталтыг эсэргүүцэхэд бидэнд хэрхэн тусалж чадах вэ?

Суралцагчдыг Гетсемани дахь төлөөлөгчдийн адил, залбирч мөн анхааралтай
байгаагүйгээс болж уруу татагдаж байсан эсэх талаараа тунгаан бодоход урь.
Тэрхүү сонголт нь хэрхэн нөлөөлсөн талаар бодохыг тэднээс хүс. Суралцагчдыг
залбирч, анхааралтай байснаар уруу таталтыг эсэргүүцсэн үеүдийнхээ талаар
тунгаан бодоход урь.

• Та нарт сүнслэгээр харж, тогтмол залбирдаг байхад юу тусалж байсан бэ?

Бид байнга сэргэг байж мөн залбирснаар уруу таталтыг эсэргүүцэж чадна
гэдгийг гэрчил. Суралцагчдыг илүү сэргэг байж, байнга залбирахын тулд хийх
нэг зүйлээ жижиг цаасан дээр бичихэд урь. Тэдэнд зорилгуудыг нь сануулах уг
цаасыг биедээ авч явахыг урамшуулан дэмж.

Матай 26:42–46-г дүгнэн, Аврагч Гетсеманий цэцэрлэгт гурван удаа
залбирсныг тайлбарла. Тэр залбирах бүрдээ Эцэгийнхээ хүслийг дагахад бэлэн
байгаагаа илэрхийлсэн юм.
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Maтай 26:47–75
Есүс Христ баривчлагдаж, Каиафын өмнө шүүгдэв
Нэг суралцагчийг хожим нь Далын гишүүн болсон Жэралд Н.Ландын хэлсэн
дараах үгийг чанга уншихад урь.

“[Есүс Христийг] буюу хүч чадал, гэрэл гэгээ, алдар суу нь ертөнцийг дэг
жаягт нь байлгадаг тэрхүү Биеийг, хэлэнгүүт л нарны тогтолцоо, дэлхий,
одод бий болдог тэрхүү Биеийг ёс бус эрчүүдийн өмнө зогсоод, ямар ч үнэ
цэнгүй мэтээр тэднээр шүүгдэж байгаагаар төсөөлөн бод доо!” (“Knowest
Thou the Condescension of God?” in Doctrines of the Book of Mormon: The 1991
Sperry Symposium, ed. Bruce A. Van Orden and Brent L. Top [1992], 86).

Самбар дээр Maтай 26:47–68 гэж бич. Суралцагчдыг эдгээр шүлгийг судалж,
Есүс Христ ёс бус хүмүүст доромжлогдож, тэднээр шүүгдэж байх үедээ ч
Өөрийн Эцэгийн таалалд хэрхэн үргэлжлүүлэн нийцүүлж байсан тухай олж
мэдэхийг хүс. Та суралцагчдын хэрэгцээн дээр үндэслэн, эдгээр шүлгийг
ангийнхандаа чанга уншиж өгч болох ба шүлгүүдийг чанга уншуулахаар
суралцагчдыг хос болгон хуваарилж болно эсвэл тэдгээрийг дотроо уншихыг
тэдэнд зааварлаж болно.

Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа дараах асуултыг тавь:

• Есүс Христ ёс бус хүмүүст доромжлогдож, шүүгдэж байхдаа ч Тэнгэрлэг
Эцэгийн таалалд хэрхэн нийцүүлж байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 26:53-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Есүс эдгээр үйл явдлын туршид юу хийж болох байсан гэж хэлснийг
олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч юу хийж болох байсан бэ?

• Есүс Өөрийг нь чөлөөлж өгөх тоо томшгүй тэнгэр элчийг эсвэл өөр нэгэн
тэнгэрлэг хүчийг гуйхын оронд юу хийсэн бэ?

• Энэ нь нөхцөл байдал ямар байснаас үл хамааран Тэнгэрлэг Эцэгийн
тааллыг гүйцэлдүүлэхэд Аврагч бэлэн байсан тухай та нарт юу зааж
байна вэ?

Есүс Христ Өөрийг нь цохиж, нулимж байгаа эрчүүдийг устгах хүчтэй байсан
хэдий ч шаналж мөн Өөрийн хүслээр тэвчсэн юм (1 Нифай 19:9-ийг үзнэ үү).
Ийн үйлдэх нь Тэнгэрлэг Эцэгийн таалал байсан ба Есүсийн дуудан авчирч
чадах байсан өгүүлшгүй хүч чадлыг удирдагчид болон цэргүүд ойлгоогүй юм.

56-р шүлэгт цэдэглэгдсэнээр, төлөөлөгчид нь Түүнийг орхин зугтана гэсэн
Аврагчийн бошиглол биелснийг онцлон хэл. Гэхдээ, ийн орхин зугтсан нь
зөвхөн түр зуурынх байсан юм.

Матай 26:69–75-ыг дүгнэн, Есүсийг баривчлагдсаныхаа дараа шүүгдэж байхад
Петр Түүнийг мэднэ гэдгээ гурван удаа үгүйсгэсэн гэдгийг тайлбарлан ярьж
өг. (Тэмдэглэл: Петрийн үгүйсгэлийн талаар Лук 22-ыг судлах хичээлд илүү
дэлгэрэнгүй заах болно.)
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Энэ хичээлээр ярилцсан үнэнүүдийн талаар гэрчил.
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32-Р ХИЧЭЭЛ

Maтай 27:1–50
Оршил
Есүс Христийг алах хуйвалдааныхаа нэг хэсэг болгож,
иудейчүүдийн удирдагчид Есүсийг Ромын захирагч Понти
Пилат дээр авчрав. Пилат Есүсийг ташуурдуулж мөн

цовдлуулахаар явуулав. Есүс Эцэгийнхээ тааллыг
гүйцэлдүүлэхээр шаналал, үхлийг хүлцсэн юм.

Заах зөвлөмж
Maтай 27:1–25
Есүс цовдлогдож, яллагдахаар Пилатын өмнө авчрагдсан
Суралцагчдаас дараах асуултын талаар эргэцүүлэн бодохыг хүс. Тухайлбал:

• Та нар судрын ямар нэг үйл явдлыг нүдээр үзэж чадах байсан бол ямар үйл
явдлыг сонгох вэ?

Цөөн суралцагчийг хариултаа хуваалцахад урь. Энэ хичээлээр суралцагчид
дэлхийн түүхийн хамгийн чухал үйл явдлуудын нэгээс суралцах болно гэдгийг
тайлбарла. Суралцагчдыг тэнд болсон үйл явдлыг нүдээр үзэж байна гэж
төсөөлөн бодоход урь.

Өнөөдөр би … харж мөн мэдэрлээ гэсэн гүйцэд биш өгүүлбэрийг самбар
дээр бич.

Самбар дээрх гүйцэд биш өгүүлбэрийг харуулаад, суралцагчид Maтай
27:1–50-аас суралцахдаа мэдэрсэн зүйлс дээрээ үндэслэн хичээлийн төгсгөлд уг
өгүүлбэрийг гүйцээх боломжтой байх болно гэдгийг тайлбарла.

Есүсийг баривчлагдах үед, “бүх шавь нар Түүнийг орхин зугтсан” гэдгийг
суралцагчдад сануул (Maтай 26:56). Дээд тахилч Каиаф, Санедрин хоёр Есүсийг
Бурханыг доромжилсон хэрэгт татсан ба энэ нь иудейчүүдийн хуулийн дагуу
үхлээр шийтгэгдэх гэмт хэрэг байсан. Гэхдээ Ромын хуулийн дагуу, иудейчүүд
Бурханыг доромжилсон хүнд үхлийн ял тулгах эрх мэдэлгүй байв. Тиймийн
тул, иудейчүүдийн удирдагчид Ромын хуулийн дагуу Есүсийг үхлээр шийтгэж
болох гэмт хэрэг олохыг хичээж байсан.

Матай 27:1–10-ыг дүгнэн, иудейн удирдагчид Есүсийг Иудагийн Ромын
захирагч болох Понти Пилат дээр авчирсан гэдгийг тайлбарлан ярьж өг.
Иудас үүнийг хараад, Есүсийг барьж өгсөн сонголтондоо гэмшин, иудейн
удирдагчдаас авсан мөнгөө буцааж өгөхөөр хичээж, тэгээд өөрийн амийг
хорложээ. Мөнгөн зооснууд нь “цусны үнэ” (Maтай 27:6) байсан учраас,
үүнийг сүмийн эрдэнэсийн санд хийх нь хууль бус хэрэг тул иудейчүүдийн
удирдагчид уг мөнгийг харийн хүмүүсийг оршуулж болох оршуулгын газар
болгохоор ваарчны талбайг худалдаж авахад зарцуулжээ. Матай энэ үйл явдлыг
Зехариа 11:12–13-т байдаг бошиглолын биелэл гэж өгүүлсэн байдаг.
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Ангидаа судраас хамт унших
Ангид судраас хамт унших нь суралцагчдыг судалж буй шүлгүүдийг мэддэг болж, илүү сайн
ойлгоход тусалдаг ба судруудыг өөрөө бие даан уншихдаа өөрсдөдөө илүү итгэлтэй
болоход тусалдаг. Хуваарилагдсан хэсгүүдээс ээлжлэн чанга уншихыг суралцагчдаас хүсэн,
ангиараа судраас уншихад урамшуулан дэмж. Сайн уншиж чаддаггүй эсвэл маш бүрэг
ичимхий суралцагчдыг бүү ичээ. Чанга уншихыг хүсэхгүй байгаа суралцагчдыг албадах
хэрэггүй.

Цөөн суралцагчийг Maтай 27:11–14-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, иудейн удирдагчид Пилатын өмнө Есүсийг юу гэж
буруутгасныг олж мэдэхийг хүс.

• 11-р шүлэгт цэдэглэснээр, Пилат Есүсээс юу гэж асуусан бэ?

Иудейн удирдагчид Есүсийг урвасан буюу Ромын засгийн газрыг буулгахаар
оролдсон гэж буруутгасан бөгөөд Есүсийг Өөрийгөө хаан гэж зарлан, Өөрийн
хаант улсыг бий болгохоор эрэлхийлсэн гэж зүтгэсэн гэдгийг тайлбарла.

• 14-р шүлэгт цэдэглэснээр, Пилат яагаад ихэд гайхсан бэ?

Хэрэв ярих боломж байсан бол тэд Аврагчийг өмгөөлөн Пилатад юу гэж хэлэх
байсан талаар тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс. Цөөн суралцагчийг бодол
санаагаа ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.

Матай 27:15–16-г дүгнэн, жил бүр Дээгүүр өнгөрөх баярын зоогийн үеэр
Ромын захирагч нэг яллагдсан гэмт хэрэгтнийг өршөөх нь заншил болсон
байсан гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Ард түмэн аль нэг хоригдлыг чөлөөлөхийг
сонгох эрхтэй байв. Есүсийг яллах үед байсан нэг хоригдол нь Бараб гэдэг
нэртэй хүн байсан бөгөөд тэрээр хулгайч, Ромын эрх мэдэлтний эсрэг босогч,
бас хүн алсан хэргээр яллагдсан байв.

Хэдэн суралцагчийг ээлжлэн Матай 27:17–25-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, захирагчийн ордонд цугласан байсан олон хүнээс
Пилат юу гэж асуусныг олж мэдэхийг хүс.

• 17 ба 21-р шүлэгт цэдэглэснээр, Пилат цугларсан олноос юу гэж
асуусан бэ?

• Барабын оронд Есүсийг чөлөөлөхийг санал болгох ямар шалтгаан Пилатад
байсан байж болох вэ?

• Яагаад Пилат эцэст нь Барабыг чөлөөлж, Есүсийг цовдлуулахаар
хүргүүлсэн бэ?

Maтай 27:26–50
Есүсийг ташуурдаж, доромжилж, цовдлов
Нэг суралцагчийг Матай 27:26-г чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Есүсийг
цовдлуулахаар явуулахаасаа өмнө яасан болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Ташуурдуулах гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (Удаа дараа олсоор нүдүүлэх
гэсэн утгатай.)
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Та хурц, барзгар үзүүртэй жижиг чулуу үзүүлэн, ташуурдахад хэрэглэдэг
байсан олс нь хурц зүйлсийг (чулуу, төмөр, ясны хэсгүүд гэх мэт) дунд нь
оруулан сүлжсэн байдаг байсан гэдгийг тайлбарлахыг хүсэж болох юм. Ийм
төрлийн шийтгэл нь зарц боолуудад хэрэглэгддэг байсан бөгөөд Ромын
язгуурын цустай хүмүүсийг эсвэл чөлөөт иргэдийг саваагаар зоддог байжээ.
Ташуурдуулах нь биед хүнд гэмтэл өгдөг байсан учраас олон хүн үүнээс болж
амь алддаг байжээ.

Хэдэн суралцагчийг Матай 27:27–32-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, Ромын цэргүүд Есүсийг яасныг олж мэдэхийг хүс.

• Ромын цэргүүд Есүсийг доромжлон юу хийсэн бэ?

• Цэргүүд яагаад Есүсийн загалмайг үүрэх хүнийг олсон гэж та нар бодож
байна вэ? (Есүс Гетсеманид шаналж мөн ташуурдуулах үедээ их хэмжээний
цус алдан, төсөөлшгүй өвдөлт мэдэрснийхээ дараа бие махбодын хувьд
сульдсан байв.)

• Есүсийг Бурханы Хүү, дэлхийн Аврагч гэдгийг мэддэг болохоор Есүсийн
загалмайг үүрэхийг та нарт албадвал ямар санагдах байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 27:33–34-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхныг
Аврагч цовдлогдохынхоо өмнө юу хийхээс татгалзсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс юу хийхээс татгалзсан бэ? (Түүнд өгсөн зүйлийг уухаас татгалзсан.)

Энэ дарсыг өгсөн нь Дуулал 69:21 дээрх бошиглолын биелэл байсан юм.
“Цөстэй хольсон” (Maтай 27:34) буюу Маркийн цэдэглэснээр, “мирртэй дарс”
(Maрк 15:23) гэдэг нь үхэж байгаа хүний өвдөлтийг багасгахаар өвчин
намдаагч болгон өгдөг зүйл байсан гэдгийг та тайлбарлаж болох юм. Үүнээс
уухыг татгалзсанаараа Есүс Өөрийн мэдрэмжийг зориуд багасгахгүй байхаар
сонгосон бөгөөд Өөрийн цагаатгах шаналлын туршид ой ухаанаа алдахгүй
байхаар шийдсэнээ харуулсан.

Цөөн суралцагчаас Матай 27:35–45-ыг ээлжлэн чанга уншихыг, ангийнхнаас
хүмүүс Есүсийг доромжилж, уруу татах өөр ямар зүйлс хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Хүмүүс Есүсийг хэрхэн доромжилж, уруу татсан бэ?

• Есүс Өөрийгөө чөлөөлөх хүчтэй байсныг мэддэг мөртлөө яагаад загалмай
дээрээс бууж ирээгүй гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдыг Maтай 27:46-г дотроо уншиж, Есүс загалмай дээр байхдаа юу
гэж хэлснийг олж мэдэхэд урь.

• Есүс юу гэж хэлсэн бэ? (“Бурхан минь, Бурхан минь, юунд Та намайг
орхив?”)

Энэ мөчид юу тохиолдсоныг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд, нэг
суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын
хэлсэн мэдэгдлийг чанга уншихад урь:
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“Түүний төгс Эцэг Хүүгээ тэр мөчид орхиогүй юм гэдгийг би бүхий л сэтгэл
зүрхнийхээ итгэл үнэмшлээр хэлж байна. Христийн эцсийн зовлон
шаналлын тэр мөчид Эцэг нь Хүүгийнхээ энэ дэлхийн номлолын аль ч үед
байгаагүй илүүтэйгүүр Түүнтэй ойр байсан гэдэгт би хувьдаа үнэхээр их
итгэдэг. Гэсэн хэдий ч … Эцэг Өөрийн Сүнсний тайвшралыг, Өөрийн хувийн
оршихуйн дэмжлэгийг ч мөн Есүсээс холдуулсан (“Түүнтэй хамт хэн ч

байсангүй,” Ensign эсвэл 2009 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 95–96).

• Тэнгэрлэг Эцэг яагаад энэ мөчид Өөрийн Сүнсийг Есүсээс авсан гэж та нар
бодож байна вэ?

Суралцагчдад 46-р шүлгээс нэг үнэнийг тодорхойлоход туслахын тулд ахлагч
Холландын үгийн үлдсэн хэсгийг унш:

“Цагаатгалд энэ нь чухал ач холбогдолтой байсан. Төгс Хүү Есүс хэзээ ч ёсон бусыг ярьж,
буруу зүйл хийж, бузар юманд хүрч байгаагүй тул хүн төрөлхтөн ийм нүгэл үйлдсэн үедээ
ямар мэдрэмжтэй байдгийг мэдэх шаардлагатай байсан юм. Цагаатгалаа агуу хийгээд
мөнхийн байлгахын тулд Тэрээр зөвхөн бие махбодын хувьд үхээд зогсохгүй, сүнсээрээ
үхэх нь тэнгэрлэг Сүнс холдон одох, тэр чигээрээ найдваргүйгээр ганцаараа хоцорсон мэт
мэдрэмж ямар байдгийг Өөрийн биеэр амсах хэрэгтэй байлаа” (“Түүнтэй хамт хэн ч
байсангүй,” 97).

• Maтай 27:46 болон ахлагч Холландын үгс дээр үндэслэвэл, Цагаатгалын нэг
хэсэг болгож Аврагчийн туулсан зүйлийг та нар хэрхэн дүгнэж хэлэх вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Цагаатгалын нэг хэсэг болгон,
Тэнгэрлэг Эцэгийн Сүнс холдож байгааг Есүс Христ мэдэрсэн юм
гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Ахлагч Холландын өгүүлснээр, Есүс Христ яагаад Сүнсэнд орхигдохыг үзэж
туулсан бэ? (Сүнслэг байдлын хувьд үхэх нь ямар байдгийг мэдрэхээр.)

Бид нүгэл үйлдэх үедээ сүнслэг үхлийг эсвэл Тэнгэрлэг Эцэгийн Сүнс
холдсоныг мэдэрдэг гэдгийг тайлбарла. Есүс Христ Гетсеманий цэцэрлэгт
болон загалмай дээр сүнслэг үхлийг мэдэрсэн учраас бид буруу
сонголтуудынхаа улмаас Тэнгэрлэг Эцэгийн Сүнснээс тусгаарлагдах үед Тэр
бидэнд тусалж чадна гэдгийг гэрчил. Мөн Тэр биднийг ганцаардах үед бидэнд
тусалж чадна.

Суралцагчдыг Maтай 27:50 болон Иосеф Смитийн Орчуулга, Maтай 27:54-ийг,
Maтай 27:50, зүүлт тайлбар a-аас дотроо уншин, Аврагч загалмай дээр байхдаа
өөр юу гэж хэлснийг олж мэдэхэд урь.

• Энэ шүлгийн Иосеф Смитийн Орчуулгад өгүүлснээр, Есүс яагаад тэр бүх
зүйлийг тэвчин туулсан бэ? (Суралцагчид Есүс Христ Тэнгэрлэг
Эцэгийн тааллыг гүйцэлдүүлэхээр зовж шаналсан юм гэсэн үнэнийг
тодорхойлох ёстой.)

Суралцагчдад өмнөх хичээл дээр Maтай 26-аас суралцаж мөн Гетсемани дахь
Аврагчийн шаналлыг болон Өөрийн хүслийг Эцэгийнхээ хүсэлд нийцүүлэхэд
бэлэн байсан тухай сурч авсан гэдгийг сануул. Та суралцагчдад Есүс амалснаа
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хийсэн гэдгийг санахад нь туслуулахаар Maтай 26:39-ийг Maтай 27:50-ийн
хажууд лавлах эшлэл болгон бичихийг санал болгож болох юм.

• Яагаад Эцэгийн хүсэл нь Есүсийг Гетсеманиас эхлэн, загалмай дээр энэ бүх
шаналлаа үргэлжлүүлэн туулан гарахад хүргэсэн бэ?

Их Эзэн бидний төлөө шаналан зовсны учир бид зөв шударга амьдарснаар
Түүнд талархах нь хамгийн сайн арга замуудын нэг гэдгийг тайлбарла.
Хичээлийн эхэнд самбар дээр бичсэн “Өнөөдөр би … харж бас мэдэрлээ”
гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг эргэн хар. Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл
судрын тэмдэглэл дээрээ уг өгүүлбэрийг гүйцээн бичихэд урь. Хангалттай
хугацаа өнгөрсний дараа, та цөөн суралцагчаас бичсэн зүйлээ хуваалцахыг
хүсэж болно.
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33-Р ХИЧЭЭЛ

Матай 27:51–28:20
Оршил
Есүс Христийг үхэх үед ариун сүмийн хөшиг хоёр хэсэг
болон цуурав. Иудейн удирдагчид Есүсийн бие байгаа
булшийг манахыг Пилатаас гуйв. Есүс Христ амилан,

Өөрийн төлөөлөгчдөд болон өөр олон хүнд үзэгджээ. Тэр
Өөрийн төлөөлөгчдөд сайн мэдээг бүх дэлхий даяар
түгээхийг зарлиглав.

Заах зөвлөмж
Maтай 27:51–56
Есүс Христийн үхлийн дараа ариун сүмийн хөшиг цуурч, дэлхий доргив
Өөрсдийн чинь эсвэл тэдний мэддэг хэн нэгний дотны хүн нас барж байсан
эсэх талаар бодохыг суралцагчдаас хүс. Дараа нь ангийнхнаас асуу:

• Дотны хайрт хүнээ алдах нь яагаад хэцүү байдаг вэ?

Суралцагчдыг Матай 27:51–28:20-оос суралцаж байхдаа дотны хайрт хүн нь нас
барах үед тайвшрахад нь тэдэнд туслах үнэнүүдийг олж мэдэхийг хүс. Та
өнөөдрийн хичээлийн хам сэдвийг хангаж өгөхийн тулд Есүс Христ
баривчлагдаад цовдлогдох хүртлээ юу туулсныг товч дүгнэн ярьж өгөхийг
суралцагчдаас хүсэж болох юм.

Нэг суралцагчийг Матай 27:51-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, Есүсийг нас барах үед ариун сүм дотор юу болсныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүсийг нас барах үед юу тохиолдсон бэ? (Суралцагчдыг “цуурах” гэдэг нь
“хоёр хэсэг болж хуваагдсан” гэдэг утгатайг ойлгуулахын тулд Maтай 27:51,
зүүлт тайлбар б-г үзэхэд урь.)
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Самбар дээр ариун сүмийн доторхыг
харуулах дараах бүдүүвч зургийг
хуулж зурах талаар бодож үзнэ үү.

Есүсийн үед ариун сүмд Ариун газар
болон Ариунаас ариун гэсэн хоёр
өрөө байдаг байсныг тайлбарла.
Ариунаас ариун нь Бурхантай хамт
байгааг төлөөлдөг байв. Энэ хоёр
өрөө хоорондоо хөшиг, гивлүүрээр
тусгаарлагддаг байжээ. Жилд нэг
удаа, Цагаатгалын өдөр, дээд тахилч
ариун сүмийн Ариун газраас
хөшигний цаад тал руу Ариунаас
ариун өрөө рүү орж, тэнд Израилийн
бүх ард түмний нүглүүдийг
цагаатгуулахаар нүглийн цусыг
цацдаг байжээ (Левит 16-г үзнэ үү).
Есүс Христийг нас барах үед ариун
сүмийн хөшиг хоёр хэсэг болон
цуурсан нь Есүс Христ, Агуу Дээд
Прист үхлийн хөшгийг туулж гараад,
удалгүй Бурхан Эцэгийн дэргэд очих
гэж байгааг харуулсан сүрлэг бэлгэ
тэмдэг байв.

Суралцагчдад хөшиг цуурсны ач холбогдлыг илүү сайн ойлгоход нь туслахын
тулд нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс
Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.

“Ариунаас ариун нь одоо бүх хүнд хүртээмжтэй бөгөөд Хурганы цагаатгагч
цусаар дамжуулан бүгдээрээ мөнх амьдрал олддог хаант улс болох хамгийн
ариун, дээд газарт орж чадна. … Эртний ариун сүмд хөшигний цаана гаран
үйлддэг байсан ёслол Христийн хийх зүйлийн адилтгал байсан бөгөөд тэр
үүнийг хийсэн учраас бүх хүн бүрэн дүүрэн өргөмжлөл өвлөн авахын тулд
Их Эзэний дэргэд байхаар хөшигний цаана гарч ирэх эрхтэй болжээ”

(Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть, [1965–1973], 1:830).

• Хөшиг цуурсан явдлаас бид Есүс Христийн Цагаатгалын тухай ямар чухал
үнэнийг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээр
Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар хэрэв бид бүгд наманчлан,
гэрээнүүдээ сахих аваас Бурханы дэргэд очиж чадна гэсэн
үнэнийг бич.)

• Есүс Христийн Цагаатгал нь Бурханы дэргэд буцаж очихыг бидэнд хэрхэн
боломжтой болгодог вэ?

Есүс Христийн Цагаатгал нь биднийг Бурханы дэргэд очих боломжтой
болгодог хэдий ч бид Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ мөнхөд хамт байх зохистой байхын
тулд өөрсдийн зүгээс хийх зүйлсээ хийх ёстой гэдгийг онцлон хэл.
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• Тэнгэрлэг Эцэгтэй мөнхөд хамт орших зохистой байхын тулд бид юу хийх
ёстой вэ?

Maтай 27:52–56-г дүгнэн, Есүс Христийг амилсны дараа, өмнө нь нас барсан
байсан олон зөв шударга хүн амилуулагдаж, Иерусалим дахь олон хүнд
үзэгдсэн гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Эдгээр шүлэг нь Есүсийн үхлийг нүдээр
харсан хүмүүсийн дунд Ромын зуутын дарга болон олон эмэгтэй байсан
гэдгийг харуулдаг.

Нэг суралцагчийг Матай 27:54-ийг чанга уншихад урь. Ромын зуутын дарга
болон түүнтэй хамт байсан хүмүүс Аврагчийг цовдлогдсоны дараа тохиолдсон
үйл явдлуудыг нүдээр хараад, хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

• Зуутын дарга болон түүнтэй хамт байсан хүмүүс хэрхэн хандсан бэ?

• Тэднийг “Үнэхээр [Есүс] Бурханы Хүү байжээ” гэж хэлэхэд хүргэсэн байж
болох юуг тэд харсан бэ?

Maтай 27:57–66
Иудейн удирдагчид Есүсийн булшийг харгалзуулахаар Пилаттай хуйвалдав
Maтай 27:57–61-ийг дүгнэн, Есүсийг нас барсны дараа, Ариматаас ирсэн
Иосеф гэгч нэгэн баян дагалдагч “Есүсийн цогцсыг гуйсан” гэдгийг
тайлбарлан, ярьж өг (58-р шүлэг). Тэр Есүсийн биеийг цэвэр даавуунд ороож,
өөрийн хувийн хадан булшинд тавин, хадан булшны үүдийг том
чулуугаар хаажээ.

Хэдэн суралцагчийг Матай 27:62–66-г ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагаж уншаад, ахлах тахилчид болон фарисайчууд Пилатаас юу
хүссэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Ахлах тахилчид болон фарисайчууд Пилатаас юу хүссэн бэ?

• Тэд яагаад үүнийг хүсэж байсан бэ?

Maтай 28:1–20
Есүс Христ амилж мөн олонд үзэгдэв
Долоо хоногийн эхний өдөр буюу ням гаргийн өглөө эрт Магдалын Мариа
өөр нэг Мариа гэдэг нэртэй эмэгтэйн хамт өөрсдийн хайрын тэмдэг болгон
Есүсийн биеийг тослохоор хадан булш руу ирсэн гэдгийг тайлбарла. Цөөн
суралцагчаас Матай 28:1–6-г ээлжлэн чанга уншихыг хүс.

• Уг эмэгтэйчүүд хадан булшинд ойртон ирэхдээ юу харсан бэ? (Иосеф
Смитийн Орчуулга нь уг эмэгтэйчүүд нэг биш, харин хоёр тэнгэр элчийг
харсан болохыг тодорхой болгож өгдөг [Maтай 28:2, зүүлт тайлбар a-г
үзнэ үү].)

• Хэрэв та нар хоёр тэнгэр элчийг харсан бол хэрхэн хандах байсан бэ?
Харуулууд хэрхэн хандсан бэ?

• 5–6-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэнгэр элчүүд эмэгтэйчүүдэд юу гэж хэлсэн бэ?
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• Эдгээр үгээс бид ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа самбар дээр Есүс Христ үхлээс амилсан гэсэн
үнэнийг бич.)

Суралцагчдад Амилуулалтын сургаалыг ойлгоход нь туслахын тулд
тэднийг хоёр, гурваар нь бүлгүүдэд хуваарилж, бүлгээрээ дараах

тараах материалыг гүйцээж бичихэд урь.

“Тэр үхэгсдээс амилжээ” (Матай 28:6)
Bible Dictionary дээрээс “Амилалт” хэсгийг судал. Тэгээд доорх асуултуудыг ярилцаж, хариултаа
өгөгдсөн зайд бич.

Үхлээс буцааж авчрагдах, амилуулагдах хоёр нь
хоорондоо ямар ялгаатай вэ?

Есүс Христ амилсны үр дүнд бүх хүн төрөлхтөнд
юу тохиох вэ?

Амилуулалтын сургаалыг ойлгох нь дотны хайрт
хүмүүсээ алдсан тэдэнд хэрхэн тайвшрал өгч
болох вэ?

Цөөн суралцагчаас тараах материалыг бөглөснөөр юу мэдэж авснаа
ангийнхантайгаа хуваалцахыг хүс.

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн хэлсэн дараах үгийг
чанга уншихад урь:

“Тэр амилуулалтын өглөөний, хамгийн анхны Христийн амилсны баярын
ням гаргийн гайхамшиг нь бүх хүн төрөлхтний хувьд гайхамшиг байсан юм.
Энэ бол Хайрт Хүү нь бүх хүний нүглийг цагаатгахаар Өөрийн амьдралыг
өгч, Бурханы хүү, охин бүрд хайрын золиослол болгосон тэрхүү Бурханы
хүчний гайхамшиг юм. Ийн үйлдсэнээр Тэр үхлийн лацыг эвджээ. …

Мөн Тэр Өөрийн биетэй нэгдэж, булшнаас гарч ирсэн шиг бид бүгд мөн
адил бие ба сүнсний нэгдмэл байдлыг таалж, өөрсдийн амилуулагдах өдөр амьд сүнснүүд
болох юм.

“Тиймийн тул, бид бусад олны адил, бүх хүн төрөлхтөн ингэх ёстойн адил, хүн төрөлхтний
түүхийн бүхий л үйл явдлаас хамгийн алдар суут, хамгийн тайвшруулам, хамгийн
бататгам үйл явдал болох үхлийн дээрх ялалтыг санахдаа баясдаг юм” (“The Victory over
Death,” Ensign, 1997 оны 4-р сар, 4).

Нэг суралцагчийг Матай 28:7–10-ыг чанга уншихад урь.

• 7-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэнгэр элчүүд уг эмэгтэйчүүдэд юу хийхийг
тушаасан бэ?

• Эмэгтэйчүүд яагаад “айдас болон баяр хөөртэйгөөр” орхин явсан гэж та
нар бодож байна вэ?
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• Эмэгтэйчүүд энэ явдлын талаар шавь нарт хэлэхээр явах үед тэдэнд юу
тохиолдсон бэ?

Maтай 28:11–15-ыг дүгнэн, эмэгтэйчүүд Есүсийн амилсан тухай мэдээг шавь
нарт хэлэхээр яаран явах хооронд ахлах тахилчид хадан булшийг манаж байсан
цэргүүдээс юу тохиолдсон талаар сонссон гэдгийг тайлбарлан ярьж өг.
Иудейчүүдийн удирдагчид ард түмэн болсон явдлын талаар олж мэдэхээс айн,
уг цэргүүдэд тэднийг унтаж байхад Аврагчийн шавь нар ирээд, Түүний биеийг
булшнаас авчихсан гэж худал хэлүүлэхээр тэдэнд мөнгө төлжээ.

Нэг суралцагчаас Матай 28:16–18-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг дагаж
уншаад, арван нэгэн төлөөлөгч Галил руу яв гэсэн эмэгтэйчүүдийн үгсийг
дагаснаар ямар адислал тэдэнд ирснийг олж мэдэхийг хүс.

• Эмэгтэйчүүдийн үгсийг дагаснаар арван нэгэн шавьд ямар адислал ирсэн
бэ?

Нэг суралцагчийг Матай 28:19–20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг дагаж
уншаад, төлөөлөгчид Өөрийг нь харсны дараа юу хийх ёстой гэж Аврагч
зарлигласныг олж мэдэхийг хүс.

Матай 28:19–20 бол төгс эзэмших судар юм. Төгс эзэмших судрын хэсгийг
судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж,

тэдгээрийг бусдад заахад бэлтгэхэд туслах болно. Та суралцагчдад эдгээр шүлгийг
тусгайлан тэмдэглэхийг зөвлөж болно. Ингэснээр тэд эдгээр судрыг амархан олох
боломжтой байх болно. Суралцагчдыг энэ судрын хэсгийг төгс эзэмшихэд нь туслахын тулд
хичээлийн төгсгөл дэх заах санаануудыг үзнэ үү.

Бусад төгс эзэмших судрын тайлбарыг болон суралцагчдад төгс эзэмшихэд нь туслах үйл
ажиллагаануудыг энэ гарын авлагын төгсгөлд байгаа хавсралтаас үзнэ үү.

• Төлөөлөгчид Аврагчийг харсныхаа дараа юу хийхээр зарлигдуулсан бэ?

• Бид Eсүс Христийн талаар гэрчлэлтэй болох үедээ хүлээдэг үүрэг
хариуцлагын талаар энэ явдлаас юуг сурч чадах вэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа самбар дээр Бид Есүс Христийн талаар гэрчлэлтэй
болох үедээ, Түүний тухай бусдад гэрчлэх үүрэг хариуцлага хүлээдэг
гэсэн үнэнийг бич.)

Суралцагчдыг гарч ирж, самбар дээр Есүс Христийн талаар бусдад гэрчилж
болох арга замуудыг жагсаан бичихэд урь. Та суралцагчдыг бичсэн саналынхаа
талаар жишээ гаргаж эсвэл тайлбарлахад урьж болно. Тэгээд дараах
асуултуудыг тавь:

• 20-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч төлөөлөгчдөдөө ямар амлалт өгсөн бэ?

• Их Эзэн сайн мэдээг хуваалцах хичээл зүтгэлд чинь ямар замаар “та
нартай” хамт байж, та нарт тусалж байсан бэ?

Суралцагчдыг Есүс Христийн талаарх гэрчлэлээ бусадтай хуваалцахад нь
урамшуулан дэмж. Тэдэнд ийн үйлдэхэд нь туслахын тулд, суралцагчдаас Есүс
Христийг болон Түүний сайн мэдээний талаар гэр бүлийн гишүүд, найзууддаа
мөн бусдад гэрчлэх хувийн зорилго тавихаар самбар дээр байгаа санаануудын
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нэгийг ашиглахыг хүс. Суралцагчдыг зорилгоо хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь.

Төгс эзэмших судар—Матай 28:19–20
Суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгийг чээжлэхэд нь туслахын тулд
тэднийг хос болгон хуваарилж, хос бүрийн нэг гишүүнийг уг судрын хэсгийг
жижиг цаасан дээр бичихэд урь. Уг цаасыг судрын үгсийг гэмтээлгүйгээр тууз
болгон хайчлахыг суралцагчдаас хүс. Суралцагчдыг туузан цааснуудаа холиод,
(шаардлагатай бол судраасаа харж байгаад) зөв дараалалд оруулж тавихыг хүс.
Судраа ашиглах шаардлагагүй болтол үүнийг давтан хийхийг суралцагчдаас
хүс. Суралцагчдыг нэг тууз цаасыг холдуулж, үүн дээрх үгсийг чээжээр хэлэхэд
урамшуулан дэмж. Суралцагчид уг туузан дээрх үгсийг чээжилсний дараа
дахиад өөр нэг туузыг холдуулж, хоёр хэсгийг хоёуланг чээжээр хэлэхэд
урамшуулан дэмж. Бүгдийг нь чээжээр уншиж чадах хүртлээ энэ үйл явцыг
үргэлжлүүлэн хийх боломжийг тэдэнд олгоорой.
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Гэгээн Маркийн
цэдэглэсэн сайн
мэдээний оршил
Энэ номыг яагаад судлах хэрэгтэй вэ?
Маркийн ном Аврагчийн хүчирхэг үйлс дээр ихэнхдээ төвлөрсөн хурдан өрнөл
бүхий түүхээр Есүс Христийн тохинуулал, үхэл, Амилалтыг өгүүлжээ. Гол үйл
явдал нь Цагаатгал байсан ба энэ нь удаан хугацаанд амлагдаж ирсэн
Мессиагийн хувьд Есүсийн номлол дахь гол төв нь гэдгийг Марк онцолсон.
Суралцагчид Аврагчийн цагаатгах номлолоо хэрхэн гүйцэлдүүлсэн тухай
Маркийн түүх, гэрчлэлийг судалснаар сайн мэдээнд илүү сайн хөрвөгдөж,
Аврагчийг дагах зоригийг олох болно.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Марк бол (мөн Иохан Марк гэж нэрлэдэг) энэ номыг бичигч юм. Марк Есүс
Христийн анхны шавь нарын дунд байгаагүй ч хожим хөрвөгдөж, төлөөлөгч
Петрийн туслах болсон ба Петрээс сурсан зүйлс дээрээ үндэслэн сайн мэдээгээ
бичсэн байх магадлалтай (Судруудын удирдамж, “Марк”-ийг үзнэ үү).

Марк ээж Мариагийнхаа хамт Иерусалимд амьдардаг байсан ба тэдний гэр
эртний Христэд итгэгчдийн зарим нь цуглардаг байсан цуглааны газар байв
(Үйлс 12:12-ыг үзнэ үү). Барнаб, Саул (Паул) хоёрын анхны номлолын аялалд
туслахын тулд Марк Иерусалимыг орхижээ (Үйлс 12:25; 13:4–6, 42–48-ыг үзнэ
үү). Паул хожим нь Маркийг Ромд өөртэй нь хамт байсан гэж бичсэн
(Колоссай 4:10; Филемон 1:24) ба Маркийг “үйлчлэлд [өөрт нь] хэрэгтэй”
(2 Tимот 4:11) хамтрагч байсан гэж магтжээ. Петр түүнийг “миний хүү Марк”
(1 Петр 5:13) гэж дурдан, ойр дотно харилцаатайгаа илэрхийлсэн байдаг.

Энэ ном хэзээ, хаана бичигдсэн бэ?
Бид Маркийн сайн мэдээг яг хэзээ бичигдсэнийг мэдэхгүй. Марк сайн
мэдээгээ МЭ 64 онд төлөөлөгч Петрийг бусдын гарт амиа алдсаны дараахан
МЭ 64 ба МЭ 70 оны хооронд бичсэн байх магадлалтай.

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Маркийн сайн мэдээ нь орчуулагдсан арамай эшлэл, латин үг хэллэг, иудей ёс
заншлын тайлбарууд зэрэг нарийвчилсан мэдээллүүдийг агуулдаг. Эдгээр нь
голчлон ромчууд ба бусад үндэстний харийнхан, Ром хот болон Ромын хаант
улс даяар Христийн шашинд хөрвөсөн хүмүүст зориулагдсан байх магадлалтай.
Ромын хаант улс даяар Сүмийн олон гишүүний итгэл хүчтэй соригдож байсан
үед Маркийг Ромд Петртэй хамт байсан гэдэгт олон хүн итгэдэг.

Маркийн сайн мэдээний гуравны нэг нь Аврагчийн сургаалуудыг болон
Түүний амьдралын сүүлчийн долоо хоногийн үйл явдлуудыг өгүүлдэг. Марк
зовж шаналсан Бурханы Хүү эцэст нь хилэнц, нүгэл, үхлийг ялгуусан байдлаар
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ялсан гэдгийг гэрчилдэг. Энэ гэрчлэл нь Аврагчийн дагалдагчид Эзэнийг
дагаж байгаа учраас хавчлага дарамт, сорилт бэрхшээл, бүр үхэлтэй хүртэл
тулгарахдаа айх хэрэггүй гэсэн утгатай юм. Тэд Их Эзэн өөрсдөд нь тусална
гэдгийг мөн Түүний бүх амлалт эцэстээ биелэгдэнэ гэдгийг мэдэж байгаа
учраас итгэлтэй тэвчиж чадна.

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Маркийн сайн мэдээ гэнэт, хурц тод эхэлдэг ба хурдан өрнөлтэй, үйл
явдлуудыг дэс дарааллаар нь товчхон өгүүлдэг. Марк тэр даруй, даруй гэдэг
үгийг хэрэглэснээр хурдан өрнөл, үйл явдлын үр нөлөөг харуулдаг.

Маркийн номын материалын 90 хувь нь Матай, Лук дээр байдаг боловч
Маркийн түүх Аврагчийн эргэн тойрондоо байсан хүмүүст үзүүлсэн нинжин
сэтгэл, хандлагад илүү бүрэн дүүрэн талархалтай байхад бидэнд туслах нэмэлт
мэдээллүүдийг агуулдаг (Марк 9:14–27-г Матай 17:14–18-тай харьцуул).
Жишээлбэл, Марк Аврагчийг Галилд мөн тохинууллынх нь эхэн үед өөр бусад
газарт хүмүүс өргөн дэлгэр баярлан хүлээн авсныг өгүүлдэг (Марк 1:32–33, 45;
2:2; 3:7–9; 4:1-ийг үзнэ үү). Марк мөн шүүмжлэлтэй бодол санаанаас (Марк
2:6–7-г үзнэ үү) Есүсийг хуйвалдаж алах хүртэл (Марк 3:6-г үзнэ үү) эсэргүүцэл
нь маш хурдан өсөн нэмэгдсэн хуулийн багш нар, фарисайчуудын сөрөг
хандлагыг анхааралтай өгүүлсэн байдаг.

Маркийн чухал сэдвүүд дунд Есүс хэн болох ба Түүний мөн чанарыг хэн
ойлгосон мөн “загалмайгаа барьж, [Есүсийг] дагах” ёстой шавь нарын үүрэг
хариуцлагын талаарх асуултууд байв (Марк 8:34). Нэмж хэлэхэд, Марк бол
өөрөө ургадаг үрийн сургаалт зүйрлэлийг (Марк 4:26–27-г үзнэ үү) болон
Декапол дүүрэг дэх дүлий хүнийг эдгээснийг (Марк 7:31–37-г үзнэ үү) мөн
Бетсайд дахь сохор хүнийг шат шатаар эдгээснийг (Марк 8:22–26-г үзнэ үү)
өгүүлдэг цорын ганц сайн мэдээ юм.

Тойм
Марк 1–4-т Есүс Иохан Баптистаар баптисм хүртэж, номлож, шавь нарыг
дуудан, гайхамшгуудыг үйлдэж эхлэв. Өөрийг нь эсэргүүцэх эсэргүүцэл
нэмэгдэхэд, Тэрээр сургаалт зүйрлэлээр заасан.

Марк 5–7-д Аврагч олон гайхамшиг үргэлжлүүлэн үйлдэж, бусдыг өрөвдөх
өрөвч нинжин сэтгэлээ харуулав. Иохан Баптистыг алагдсаны дараа, Есүс
таван мянгаас илүү хүнийг хооллож, усан дээгүүр алхжээ. Есүс буруу уламжлал
заншлуудын эсрэг заав.

Марк 8–10-т Есүс Христ гайхамшгуудыг үргэлжлүүлэн үйлджээ. Петр Есүсийг
Христ гэж гэрчлэв. Аврагч Өөрийнхөө зовлон шаналал, үхэл, Амилалтын
талаар гурван удаа бошиглосон боловч шавь нар нь Түүний үгсийн утга учрыг
бүрэн дүүрэн ойлгосонгүй. Тэрээр шавь нараас нь шаардагдах даруу байдал,
үйлчлэлийн тухай тэдэнд заажээ.

Марк 11–16-д Аврагч амьдралынхаа сүүлчийн долоо хоногт Иерусалимд ирж,
шавь нартаа заасан бөгөөд Гетсеманид зовж шаналан, цовдлогдсон. Есүс
Христ амилав.

МАРК
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Марк 1
Оршил
Иохан Баптист “нүглийн уучлалын төлөөх гэмшлийн
баптисмыг” тунхаглаж байв (Марк 1:4). Иоханыг Есүст
баптисм хүртээсний дараа Аврагч сайн мэдээг номлож,
тэнгэрлэг хүч, эрх мэдлээр гайхамшгуудыг үйлдэж

эхэлжээ. Тэрээр бузар сүнснүүдийг хөөж, уяман өвчтэй
хүнийг эдгээв. Түүний нэр алдар Галил даяар
тархсан байна.

Заах зөвлөмж
Марк 1:1–20
Есүс тохинууллаа эхлэв
Хичээл орохоос хэд хоногийн өмнө хоёр суралцагчаас ангид Есүс Христийн
талаарх гэрчлэлээ товчхон хуваалцахыг хүс. Онцгой цугларалтын дараа уг хоёр
суралцагчийг Аврагчийн талаарх гэрчлэлээ хуваалцахад урь. Дараа нь
ангийнхнаас асуу:

• Зөвхөн нэг хүний гэрчлэлийг сонссоноос хэд хэдэн хүний гэрчлэлийг
сонсох нь хэр их үнэ цэнтэй байдаг вэ?

• Та нар Матайн гэрчлэлийг судалсан болохоор Маркийн гэрчлэлийг судлах
нь яагаад үнэ цэнтэй байна гэж бодож байна вэ?

Суралцагчдыг Марк 1:1–4, 9–11-ийг гүйлгэж хараад, Аврагчийн амьдралын
цэдгийг эхлүүлэхдээ Маркийн дурдсан үйл явдлыг олж мэдэхэд урь.

• Марк ямар үйл явдлаар цэдгээ эхлүүлсэн бэ?

Маркийн бичсэн Аврагчийн амьдралын түүх Матайнхаас өөр гэдгийг
тайлбарла. Энэ нь гэнэт эхэлж, хурдацтай өгүүлдэг бөгөөд Аврагчийн үйлс,
гайхамшгууд дээр төвлөрснөөр Түүний тэнгэрлэг байдлыг онцолдог. Марк
төлөөлөгч Петрээс мэдэж сурсан зүйл дээрээ үндэслэн цэдгээ бичсэн байх
магадлалтай.

Есүс 40 өдөр мацаг барьсныхаа дараа чөтгөрөөр соригдсон гэдгийг
тайлбарлан, Марк 1:12–20-ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр мөн Галилд наманчлалыг
номлон, Өөрийг нь дагах шавь нарыг дууджээ. (Тэмдэглэл: Эдгээр түүхийг
Матай 4-ийг судлах хичээл дээр илүү гүнзгий заасан байгаа.)

Марк 1:21–39
Есүс чөтгөрүүдийг зайлуулж, өвчтэй хүмүүсийг эдгээв
Самбар дээр Дайсны нутаг дэвсгэр гэж бичээд, дайсны нутаг дэвсгэрт байгаа
цэрэг ямар аюултай тулгарч болзошгүй болохыг суралцагчдаас асуу.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч
Боид К.Пакэрийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь:
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“Залуу үеийнхэн та нар дайсны бүсэд өсөж байна.

Тэнгэрт дайн гарч, Люсифер эсэргүүцэн, дагалдагчдынхаа хамт ‘дэлхий уруу
хаягдсан’ [Илчлэлт 12:9] гэдгийг бид судраас мэддэг. Тэрээр Тэнгэрлэг
Эцэгийн төлөвлөгөөнд саад болохыг хичээдэг бөгөөд бүх хүмүүний оюун
бодол, үйлсийг хянахаар эрэлхийлдэг” (“Залуучуудад зөвлөх нь,” Ensign,
эсвэл 2011 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 18).

• Дэлхий дээрх бидний амьдрал юугаараа дайсны нутаг дэвсгэрт байхтай
адилхан байдаг вэ?

Өөрсдийг нь хүрээлэх хилэнцэт нөлөө, уруу таталтаас болж сандран түгшиж
байсан бол гараа өргөхийг суралцагчдаас хүс. Суралцагчдыг Марк 1:21–39-ийг
судалж байхдаа хилэнцэт нөлөө, уруу таталтуудтай тулгарах үед туслах
үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Марк 1:21–22-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс Капернаумд юу хийснийг мөн иудейчүүд хэрхэн
хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Яагаад Аврагчийн сургаал иудейчүүдийг гайхшируулсан бэ?

• Есүс “эрх мэдэлтэй нэгэн мэт” зааж байсан гэдэг нь юу гэсэн үг гэж та нар
бодож байна вэ? (Марк 1:22).

Хуулийн багш нарыг Мосегийн хуулиар мэргэшсэн гэж үздэг байсан гэдгийг
тайлбарла. Тэд номлох үедээ ихэвчлэн уг хуулин дахь хуучин эрх мэдлээс эш
татдаг байсан (Шинэ Гэрээний суралцагчийн гарын авлага [Cүмийн
Боловсролын Системийн гарын авлага, 2014], 103). Нөгөө талаас, Есүс
Мосегийн хуулийг өгсөн агуу Иеховагийн хувьд Эцэгийнхээ хүч, эрх мэдлээр
ярьж байлаа (Иосеф Смитийн Орчуулга, Матай 7:37-г үзнэ үү [Матай 7:29,
зүүлт тайлбар a]).

Суралцагчдыг Марк 1:23–26-г дотроо уншихад урь эсвэл ангийнханд
LDS.org-оос үзэх боломжтой Есүс Христийн амьдрал видео бичлэгүүд-ээс

“Есүс бузар чөтгөрийн сүнсэнд эзэмдүүлсэн хүнийг эдгээв” (1:48) видео
бичлэгийг үзүүл. Есүсийг синагогт зааж байх үед юу тохиолдсоныг олж
мэдэхийг ангийнхнаас хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.
“Бузар сүнс” гэдэг нь хилэнцэт сүнсийг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

• Бузар сүнс Есүсийн тухай юу мэдэж байсан бэ?

• Бузар сүнс Есүсийг хэн болохыг хэрхэн мэдсэн бэ? (Бие махбод эзэмшихийг
хүсдэг хилэнцэт сүнснүүд Люсиферийн дагалдагчид юм. Тэд тэнгэрээс
хөөгдөхөөсөө өмнө Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрын оршихуйд амьдарч
байсан.)

• Хэрэв та нар тэр үед синагогт байсан бол Есүсийн тухай юу гэж бодох
байсан бэ?

Нэг суралцагчаас Марк 1:27–28-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс бузар сүнсийг нэгэн хүнээс зайлуулж байгааг харсны дараа
хүмүүс юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.
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• Хүмүүс юу хийсэн бэ?

• Энэ түүх нь бидэнд Аврагчийн хүч чадлын талаар юу зааж байна вэ?
(Суралцагчид дараахтай төстэй үнэнийг олж тогтоох хэрэгтэй: Аврагч
чөтгөр ба түүний дагалдагчдаас илүү хүчтэй.)

• Энэ үнэнийг мэдэх нь биднийг хүрээлэх хилэнцэт нөлөө, уруу таталтуудаас
болж ялагдсан мэт санагдах үед бидэнд хэрхэн туслах вэ?

Нэг суралцагчаас Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жэймс Э.Фаустын хэлсэн
дараах үгийг чанга уншихыг хүс:

“[Иосеф Смит] ‘Ёс бус сүнснүүдэд захирагддаг хил хязгаар, хууль дүрэм гэж
байдаг’ [History of the Church, 4:576 дээрх] хэмээн хэлсэн. Тиймээс Сатанд ч,
түүний тэнгэр элчүүдэд ч бүх хүч байдаггүй билээ. …

“… Сайн мэдээний гэрээ, ёслолуудад дуулгавартай байж, Христэд ирдэг
бүх хүний ачаар Сатаны оролдлого бүтэлгүйтэж болно” (“Serving the Lord
and Resisting the Devil,” Ensign, 1995 оны 9-р сар, 6, 7).

• Ерөнхийлөгч Фаустын хэлснээр, бид чөтгөрийг эсэргүүцэх илүү агуу
хүчийг хүлээн авахын тулд юу хийж болох вэ?

• 28-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагчийг хилэнцэт сүнсийг зайлуулсны дараа
юу тохиолдсон бэ?

Аврагч халуураад хэвтэж байсан Симон Петрийн хадам эхийг болон өвчтэй
бусад олон хүнийг эдгээсэн ба олон чөтгөрийг зайлуулсан гэдгийг тайлбарлан,
Марк 1:29–39-ийг нэгтгэн дүгнэ. Есүс Галилд үргэлжлүүлэн номлов.

Марк 1:40–45
Есүс уяман өвчтэй хүнийг эдгээв
Суралцагчдыг Марк 1:40-ийг гүйлгэж хараад, Аврагчийг Галилд үргэлжлүүлэн
номлож байх үед Түүн дээр хэн ирснийг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас олж
мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Нэг суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхэд
урь. Самбарын өмнө зогсож байгаа суралцагчийг уяман өвчтэй гэж
төсөөлөхийг суралцагчдаас хүс.

Уяман өвчин бол арьс, мэдрэл, нүд, яс, захын эд эрхтэнг гэмтээдэг аюулт өвчин
гэдгийг тайлбарла. Хэрэв эмчлэхгүй бол ихэд зовиурлан, зовж үхэхэд хүргэдэг.
Эрт үед уяман өвчтэй хүнтэй харьцсан хүнд уяман өвчин халддаг гэж итгэдэг
байжээ. Самбарын өмнө зогсож байгаа суралцагч руу заагаад, дараах
асуултыг тавь:

• Хэрэв (суралцагчийн нэр) эрт үед амьдарч байсан уяман өвчтэй хүн байсан
бол хүмүүс түүнд хэрхэн хандах байсан бэ?

Нийгмийн эрүүл мэнд, сайн сайхныг хамгаалахын тулд уяман өвчтэй
хүмүүсийг хотоос гадна амьдрахыг шаарддаг байсан гэдгийг тайлбарла.
Тэднийг өөрсөд рүү нь ойртож байгаа хэн нэгэнд сэрэмжлүүлэхийн тулд хууль
нь “Цэвэр бус!” гэж хашхирахыг шаарддаг байжээ (Bible Dictionary, “Leper”;
Левит 13:44–46-г үзнэ үү). Цөөн суралцагчаас уяман өвчтэй хүн рүү зүглэн
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алхаж буйгаар энэ үзэгдлийг жүжигчлэн тоглохыг хүс: Тэднийг дэргэдүүр нь
өнгөрөхөд, уяман өвчтэй хүний дүрд тоглож буй суралцагчаас “Цэвэр бус!
Цэвэр бус!” гэж хашхирахыг хүс. Дэргэдүүр нь өнгөрч буй суралцагчдаас энэ
нөхцөл байдалд хэрхэн хандах байсныг асуу. Дараа нь суралцагчдыг суухад урь.

• Уяман өвчтэй байх нь та нарын амьдралд хэрхэн нөлөөлж болох вэ?

Суралцагчдыг Есүс Христийн үед амьдарч буй уяман өвчтэй хүн гэж
өөрсдийгөө төсөөлөхөд урь. Суралцагчдаас Аврагчийн ирж явааг харсан бол
юу хийх байсныг асуу.

• Марк 1:40-д цэдэглэснээр, уяман өвчтэй хүн Аврагчийг хараад, юу хийсэн
бэ? (Гуйсан гэдэг нь хүсэх, асуух гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла.)

• Уяман өвчтэй хүн Есүс Христэд итгэх итгэлээ хэрхэн харуулсан бэ? “Хэрэв
Та хүсвэл” гэдэг үгс уяман өвчтэй хүний итгэлийг хэрхэн харуулж байна вэ?

Суралцагчдыг Марк 1:41–42-ыг дотроо уншаад, Аврагч уг хүний гуйлтад
хэрхэн хариулсныг олж мэдэхэд урь.

• Аврагчийн уг хүний гуйлтад хэрхэн хариулсан нь юугаараа гүн сэтгэгдэл
төрүүлж байна вэ?

• Хэрэв та уяман өвчтэй хүний оронд байсан бол Аврагчийн гар хүрэх нь
танд ямар утга учиртай байх байсан бэ? Яагаад?

• Хэрэв Есүс таны уяман өвчинг эдгээсэн бол таны амьдрал хэрхэн
өөрчлөгдөх байсан бэ?

Уяман өвчинг нүгэлтэй адилтгаж болно гэсэн өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Уяман өвчин хэрхэн нүгэлтэй адилтгагдаж болохыг ойлгоход суралцагчдад
туслахын тулд (Левит 14-ийг үзнэ үү) нэг суралцагчийг Арванхоёр
Төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг
чанга уншихад урь:

“Библийн үед уяман өвчинг бие махбодын хувьд бусдаас тусгаарлах
ёстойгоос гадна нүгэл, цэвэр бус байдлын тэмдэг гэж үздэг байсан ба энэ
аймшигт өвчин бие махбодыг хэмлэж, устгадагтай адил нүгэл нь хүний
сүнслэг хэсгийг хэмлэж, сүйтгэдэг гэж үздэг байжээ” (The Mortal Messiah,
4 боть, [1979–1981], 2:45).

• Ямар ямар арга замаар уяман өвчинг нүгэлтэй адилтгаж болох вэ? (Уяман
өвчинг нүгэлтэй зүйрлүүлэхдээ, өвчин нь заавал нүглээс болж ирдэггүй
гэдгийг суралцагчдад бататгаж хэл.)

Нэг суралцагчийг уяман өвчтэй хүн гэхийн оронд нүгэлтэй хүн мөн уяман
өвчин гэхийн оронд нүгэл гэж орлуулан, Марк 1:40–42-ыг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, бид уяман өвчнөөс эдгээгдэхийг нүглээс
цэвэршихтэй хэрхэн адилтгаж болохыг олж мэдэхийг хүс.
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Судруудыг өөрсөдтэйгөө адилтгах
Судруудыг өөрсөдтэйгөө адилтгах гэдэг нь тэдгээрийг өөрсдийнхөө амьдралтай харьцуулж
үзнэ гэсэн үг юм. Суралцагчид өөрсдийнх нь туршлага судрын үйл явдлуудад гарч байгаа
хүмүүсийнхтэй ижил төстэйг харах үедээ сайн мэдээний сургаал, зарчмуудыг илүү сайн
тодорхойлох чадвартай болдог. Мөн суралцагчид тэдгээр сургаал, зарчмыг амьдралдаа
хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг илүү сайн ойлгодог.

• Та нар энэ шүлгүүдийг иймэрхүү арга замаар унших үед ямар ямар үг
өршөөгдөх тухай санааг харуулж байна вэ?

• Бид уяман өвчтэй хүний уяман өвчнөөсөө эдгээгдэхийн тулд хийсэн
зүйлийг нүглээсээ цэвэршигдэхийн тулд өөрсдийн хийж болох зүйлтэй
хэрхэн адилтгаж болох вэ?

• Бид уяман өвчнөөс эдгээгдэхийг нүглээс цэвэршихтэй адилтгаж үзсэнээр
ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Бид итгэлээ хөгжүүлж, Аврагчид ирэх юм бол Тэрээр бидэнд
нинжин сэтгэлээр хандаж, нүглээс маань цэвэршүүлэх болно гэсэн
зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Суралцагчдын үгсийг ашиглан энэ
зарчмыг самбар дээр бич:)

• Аврагч бидний нүглийг өршөөж болохын тулд бид ямар ямар арга замаар
итгэлээ хөгжүүлж, Аврагчид ирэх ёстой вэ?

Суралцагчдыг уяман өвчтэй хүний амьдрал эдгэрэхийнхээ өмнө ямар байсан
мөн дараа нь ямар болсныг дахин нэг бодож үзэхэд урь.

• Нүглээсээ цэвэршихийн тулд Есүс Христэд ирэх нь хэн нэгний амьдралыг
хэрхэн өөрчилж болох вэ?

• Та хэзээ Христийн Цагаатгалын ачаар нүглээсээ цэвэршсэнээр хэн нэгний
амьдрал өөрчлөгдөж байсныг харсан бэ? (Хэн нэгнийг нэрээр нь дуудах
эсвэл үйлдсэн нүглийг нь хэлэхгүй байхыг суралцагчдад анхааруул.)

Суралцагчдаас ямар нүглээс цэвэршигдэх хэрэгтэй байгаагаа тунгаан бодохыг
хүс. Суралцагчдыг залбирал, наманчлал, дуулгавартай байдлаар дамжуулан
Аврагчид итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр Түүнд ирэхэд урь. Тэгснээр Тэрээр
тэднийг цэвэршүүлэх болно. Аврагчийн Цагаатгалын цэвэршүүлэх хүчний
талаар гэрчлэлээ хуваалцах талаар бодож үз.

Цөөн суралцагчийг Марк 1:43–45-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас Аврагчийн уяман өвчнөөсөө эдгээгдсэн хүнд өгсөн заавруудыг
олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Мосегийн хуулиар, уяман өвчнөөсөө эдгээгдсэн хүмүүсээс өөрсдийгөө ариун
сүмийн тахилчид үзүүлж, өргөл өргөхийг шаарддаг байсан гэдгийг тайлбарла.

• Аврагчийг бусдад хэлэхгүй байхыг анхааруулсны дараа уг хүн юу
хийсэн бэ?

• Уг хүний өөрийгөө эдгээгдсэн тухай хүмүүст хэлснээс болж юу
тохиолдсон бэ?
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Марк 1-д цэдэглэгдсэн Есүс Христийн үйлдлүүдээс юу нь тэдэнд хамгийн гүн
сэтгэгдэл төрүүлснийг суралцагчдаас асуун, хичээлээ дуусгах талаар бодож үз.
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35-Р ХИЧЭЭЛ

Марк 2–3
Оршил
Есүс саа өвчтөнг өршөөн, эдгээж мөн Матайг Өөрийг нь
дагахад урив. Тэрээр Хүндэтгэлийн өдрийн талаар
хуулийн багш нар, фарисайчуудад заав. Аврагч олон

хүнийг үргэлжлүүлэн эдгээж, Өөрийнхөө төлөөлөгчдийг
номлуулахаар илгээн, Ариун Сүнсний эсрэг
доромжлохгүй байхыг сэрэмжлүүлжээ.

Заах зөвлөмж
Марк 2:1–12
Есүс саа өвчтөнг өршөөн, эдгээв
Суралцагчдыг тэдний хайртай хэн нэгэн хүн тусгай эмчилгээ шаарддаг үхлийн
аюултай бие махбодын өвчин зовлонгийн улмаас зовж байна гэж
төсөөлөхөд урь.

• Та хайртай хүндээ туслахын тулд хэнийг хайх вэ? Яагаад?

• Хэрэв ганцхан эмч л тусалж чадах бөгөөд тэр эмчид үзүүлэхээр цаг авахад
маш хэцүү байвал та нар юу хийхэд бэлэн байх вэ?

Галилын Капернаум хотод “саа өвчтэй” (3-р шүлэг) буюу мэдээ алддаг өвчнөөр
өвдсөн нэгэн хүн байсан гэдгийг тайлбарлан, Марк 2:1–4-ийг нэгтгэн дүгнэ.
Дөрвөн эрэгтэй түүнийг Есүсийн байсан байшин руу авч явжээ. Тэд байшинд
маш их хүн байсан учраас орж чадахгүйгээ мэдээд, байшингийн дээврийн нэг
хэсгийг хуулж, нүх гаргаад, саа өвчтэй хүнийг доош Аврагчийн дэргэд
буулгажээ.

Нэг суралцагчаас Марк 2:5-ыг чанга уншихыг хүсээд, ангийнхныг Есүсийн саа
өвчтэй хүнд юу гэж хэлснийг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Цөөн суралцагчийг Марк 2:6–12-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, дараа нь юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• 6–7-р шүлэгт цэдэглэснээр, “хуулийн багш нарын зарим нь” Аврагчийн
үгэнд хэрхэн хандсан бэ? (Тэд Түүнийг нүглийн өршөөлийг тунхагласны
учир уурлажээ.)

• Есүс хуулийн багш нараас юу гэж асуусан бэ?

• Аврагч энэ хүнийг эдгээснээр юуг харуулж мөн заасан бэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа Есүс Христэд биднийг бие махбодын болон сүнсний
хувьд эдгээх хүч байдаг гэсэн үнэнийг тодорхойлоход тэдэнд тусал.)

Хуулийн багш нар саа өвчтэй хүнийг дэвсгэрээсээ босон, алхахыг хараад, Есүс
Христэд өвчтөнг эдгээх хүч байдаг гэдэг няцаашгүй нотолгоог харсан бөгөөд
нүглийг өршөөж чадна гэж гэрчлэхийг нь сонсжээ. Гэхдээ тэр хүмүүс дараа нь
Есүс дээр очоод, нүглүүдийнхээ өршөөлийг эрэлхийлсэн эсэх талаарх мэдээлэл
байдаггүй.
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(Тэмдэглэл: Марк 2:1–12-т цэдэглэгдсэн үйл явдлуудыг Лук 5-ыг судлах хичээл
дээр илүү дэлгэрэнгүй ярилцах болно.)

Марк 2:13–22
Есүс Матайг Өөрийг нь дагахад урьж, татвар хураагч, нүгэлтнүүдтэй
хамт хооллов
Суралцагчдыг хос болгон хуваарилаад, хос бүрд цаас өг. Суралцагчдыг дараах
асуултыг хамтрагчтайгаа ярилцаад, цаасан дээр хариултуудаа жагсааж
бичихэд урь.

• Хүмүүс нүглийнхээ төлөө Их Эзэнээс уучлалыг гуйхыг эрэлхийлдэггүй ямар
ямар шалтгаан байдаг вэ?

Цөөн суралцагчаас, зарим хүн нүгэл үйлдэхээ болихгүй байхыг хүсэж болно;
зарим хүн бардамнасан эсвэл ичсэнээсээ болоод нүглээ хүлээн зөвшөөрөхгүй
мөн хүлээхгүй байж болно; бусад нь наманчлаагүй байсан ч Их Эзэн өршөөнө
гэж найдаж байж болно; зарим нь Их Эзэнд өршөөх хүч байдагт итгэдэг
боловч тэдний тодорхой нүглүүдийг өршөөнө гэдэгт итгэх итгэлээр дутаж
болно гэх мэт санааг агуулж болох хариултуудыг хэлэхэд урь.

Суралцагчдыг Их Эзэний өршөөлийг эрэлхийлэхэд биднийг урамшуулах
үнэнүүдийг Марк 2:13–22-оос олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Марк 2:13–15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагч саа өвчтэй хүнийг эдгээснийхээ дараа юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагч энэ хүнийг эдгээснийхээ дараа юу хийсэн бэ?

• Леви Аврагчийн урилгад хэрхэн хариулсан бэ?

Леви Матай гэдэг нэрээр дуудагддаг байсан бөгөөд Матайн сайн мэдээг
бичсэн тэр Матай мөн гэдгийг тайлбарла. “Татварын газар сууж байхыг” (14-р
шүлэг) гэдэг нь Матай татвар хураагч байсан ба “Капернаумд … татвар
хураагч байсан … Херод Антипын үйлчлэлд байсан байх магадлалтай” (Bible
Dictionary, “Matthew”) гэсэн үг юм. Ромчуудын төлөө өөрсдийнхөө хүмүүсээс
мөнгө авдаг татвар хураагчдыг олон иудей хүн урвагчид гэж үздэг байсан
учраас тэднийг үзэн яддаг байжээ.

• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, Матай Аврагч ба Түүний шавь нарын төлөө юу
хийсэн бэ?

• Өөр хэн тэдэнтэй хамт хооллосон бэ?

Аврагчийн мөнх бус амьдрал дахь тохинууллын үед хамт хооллоно гэдэг нь
зүгээр л хамтдаа идэж, уухаас илүү утга учиртай байсан гэдгийг тайлбарла.
Энэ нь хамт хооллож буй хүмүүсийн нөхөрлөл, эв найрамдлын холбоог
илэрхийлдэг байсан.

Нэг суралцагчийг Марк 2:16-г чанга уншихад уриад, ангийнхнаас хуулийн
багш нар, фарисайчууд Аврагчийг татвар хураагчидтай хооллож байгааг
хараад хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Хуулийн багш нар ба фарисайчууд юу гэж хэлсэн бэ?
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• Тэд яагаад Есүсийг татвар хураагчид ба нүгэлтнүүдтэй хамт хооллосных нь
төлөө шүүмжилсэн гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчаас Марк 2:17-г чанга уншихыг мөн ангийнхнаас хуулийн багш
нар ба фарисайчуудын шүүмжлэлд өгсөн Аврагчийн хариултыг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагч Өөрийгөө дүрсэлж хэлэхдээ ямар үг хэрэглэсэн бэ? (Аврагч эмч
гэдэг үгийг хэрэглэснээр сүнс, бие махбод хоёуланг нь эдгээж чадах
Өөрийн хүчийг дахин баталсан гэдгийг онцол.)

• Аврагчийн хариулт татвар хураагчид, нүгэлтнүүдтэй хамт хооллосных нь
шалтгааныг ойлгоход хуулийн багш нарт болон фарисайчуудад хэрхэн
тусалж болох вэ?

• Бид 17-р шүлгээс Аврагч бидний нүгэлд хэрхэн ханддаг тухай ямар үнэнийг
мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Аврагч бидэнд
нүглээ наманчилж, эдгэрэхэд туслахыг хүсдэг гэсэн үнэнийг самбар
дээр бич.)

• Есүс Христ бидэнд наманчилж, эдгэрэхэд туслахыг хүсдэг гэдэгт итгэх нь
яагаад чухал вэ?

Нэг суралцагчийг Далын ахлагч Крэг А.Кардоны хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Их Эзэн бидэнд хайртай бөгөөд биднийг өршөөх Түүний хүслийг
ойлгоосой хэмээн хүсдэг. …

Их Эзэн бидний зөв шударга хүчин чармайлтыг ойлгож, наманчлал бүрэн
гүйцэд болсон цагт … хайраар өршөөх болно гэдгийг бид бүхэн мэдэж
болно. Үүнд мансууруулах бодис, порнограф зэрэг донтуулагч зуршлаасаа
салах гэж зүдэрч яваа хүмүүс болон тэдэнтэй ойр байдаг хүмүүс багтана”

(“Аврагч өршөөхийг хүсдэг,” Ensign, эсвэл 2013 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 17).

• Их Эзэн бидэнд наманчилж, Түүний өршөөлийг хүлээн авахад туслахыг
хүсдэг гэдгийг бид хэрхэн мэдэж болох вэ?

Суралцагчдыг өөрсдийгөө (Аврагч өөрсдөд нь хэрэгтэй байгааг мэдэж, Түүнд
ирсэн) татвар хураагчид ба нүгэлтнүүдтэй адилхан байна уу эсвэл (Аврагчийн
өршөөл, эдгээх хүчийг эрэлхийлэхээр Түүнд ирээгүй) хуулийн багш нар ба
фарисайчуудтай адилхан байна уу гэдгээ тунгаан бодоход урь.

Аврагчийн биднийг эдгээх хүч, хүсэл эрмэлзлийн талаар гэрчилж,
суралцагчдыг шаардлагатай үед наманчлалаар дамжуулан Түүний өршөөлийг
эрэлхийлж байхад урамшуулан дэмж.

Есүс яагаад шавь нар нь Өөртэй нь хамт байх үедээ мацаг бариагүй талаар
заасан гэдгийг тайлбарлан, Марк 2:18–22-ыг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр мөн яагаад
зарим хүнд Түүний сайн мэдээг хүлээн авахад хэцүү байдаг тухай заасан.
(Тэмдэглэл: Эдгээр сургаалыг Лук 5-ыг судлах хичээл дээр илүү гүнзгий
заах болно.)
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Марк 2:23–3:6-г үзнэ үү
Есүс Хүндэтгэлийн өдрийн тухай заав
Суралцагчдаас Хүндэтгэлийн өдрийг ариун байлгахын тулд ямар нэгэн үйл
ажиллагаанд оролцохгүй байхыг сонгож байсан эсэхийг асуу. Цөөн
суралцагчийг туршлагаасаа хуваалцахад урь.

Та нар Хүндэтгэлийн өдөр ямар нэгэн үйл ажиллагаанд оролцох нь
тохиромжтой эсэхийг хэрхэн мэдэх вэ? гэсэн асуултыг самбар дээр бичээд,
суралцагчдыг Марк 2–3-аас үргэлжлүүлэн суралцахдаа энэ асуултыг тунгаан
бодоход урь.

Ангийнхныг хоёр хэсэгт хуваарил. Нэг хэсгийг Марк 2:23–28-ыг дотроо
уншихад урь. (Эдгээр суралцагчийг мөн Иосеф Смитийн Орчуулга, Марк
2:26–27-г [Судруудын удирдамж] уншихад урамшуулан дэмж). Нөгөө хэсгээс
Марк 3:1–6-г дотроо уншихыг хүс. Аврагч болон Түүний шавь нар
садукайчуудын Хүндэтгэлийн өдрийг ариун байлгах зарлигийг зөрчиж байна
гэж үзсэн юуг хийсэн болохыг олж мэдэхийг суралцагчдад зааварла.

Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа дараах асуултуудыг тавь. Үүнд:

• Аврагч болон Түүний шавь нар Хүндэтгэлийн өдөр юуг хийх ёсгүй байсан
гэж фарисайчууд үзсэн бэ? (Тариан түрүүг шувтран авах мөн хэн нэгнийг
эдгээх ёсгүй.)

• Фарисайчууд яагаад тариан түрүүг шувтран авах эсвэл хэн нэгнийг эдгээх
нь Бурханы хуулийг зөрчиж байна гэж үзсэн бэ?

Хэрэв шаардлагатай бол иудейчүүдийн багш нар өөрсдөө Мосегийн хуулинд
аман хууль эсвэл уламжлал гэж нэрлэгддэг байсан дүрэм журам, тайлбаруудыг
нэмсэн гэдгийг суралцагчдад сануул. Эдгээр дүрэм журам нь Бурханы хуулийг
зөрчихөөс сэрэмжлүүлэх зорилготой байсан боловч зарим хүнд Хүндэтгэлийн
өдрийг ариун байлгах зэрэг тодорхой зарлигуудын жинхэнэ зорилгыг
ойлгоход саад болж байсан.

Бид …-ээр Хүндэтгэлийн өдрийг ариун байлгаж чадна гэсэн гүйцэд бус
өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

• Та нар Марк 2–3 дахь Аврагчийн сургаалууд дээр үндэслэн энэ өгүүлбэрийг
хэрхэн гүйцээж бичих вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Бид Бурханыг
алдаршуулж, сайн зүйлс хийснээр Хүндэтгэлийн өдрийг ариун
байлгаж чадна гэсэн дараах үнэнийг илэрхийлэхийн тулд самбар дээрх
өгүүлбэрийг гүйцээж бич.)

• Бид ямар ямар арга замаар Бурханы ариун өдөр Бурханыг алдаршуулах вэ?

• Хүндэтгэлийн өдөр сайн зүйлс хийж болох ямар ямар жишээ байдаг вэ?

Суралцагчдад сургаал, зарчмуудыг ойлгоход туслах асуултуудыг тавь
Суралцагчид сургаал, зарчмуудыг олж тогтоосныхоо дараа тэдгээрийг амьдралдаа
хэрэгжүүлж эхлэхийн өмнө сайн ойлгосон байх ёстой. Суралцагчдыг тодорхой сургаал,
зарчмын талаар илүү сайн ойлголттой болоход хөтлөх эсвэл орчин үед нийцүүлэн уг
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зарчмыг бодож үзэхэд урамшуулан дэмжих асуултууд тавь. Мөн суралцагчдыг сургаал
эсвэл зарчмын талаар ойлгосон зүйлээ тайлбарлахад урь.

Суралцагчдад Хүндэтгэлийн өдөр хийхэд тохиромжтой үйл ажиллагаануудыг
олж тодорхойлоход туслахын тулд нэг суралцагчаас Тэргүүн Зөвлөлийн
ерөнхийлөгч Жэймс Э.Фаустын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихыг хүс.

“Хүндэтгэлийн өдөр хийхийг зөвшөөрдөг, зөвшөөрдөггүй зүйлсийн
удирдамж хаана байдаг вэ? Удирдамжуудыг харгалзан үзэж, бид бүгд энэ
асуултад өөрсдөдөө хариулах ёстой. Эдгээр удирдамж нь судруудад болон
өнөө үеийн бошиглогчдын үгсэд агуулагддаг хэдий ч тэдгээр нь бидний зүрх
сэтгэлд сийлэгдэн, бидний ухамсраар зохицуулагдах ёстой. … Хэрэв бид Их
Эзэний өмнө даруухнаар ирж мөн бүх зүрх сэтгэл, бодгаль, оюун санаагаа

түүнд өргөвөл Хүндэтгэлийн өдрийн шүтлэг бишрэлийг ноцтой байдлаар зөрчинө гэж
бараг л байхгүй. (Матай 22:37-г үзнэ үү.)

Бид бүгд Их Эзэнд шударга байхыг хичээн, Хүндэтгэлийн өдөр юу зохистой эсвэл юу нь
зохисгүй болохыг өөрсдөө шүүн тунгаах ёстой. Бид Хүндэтгэлийн өдөр хийх ёстой мөн
хийх хэрэгтэй зүйлсээ шүтэн биширсэн байдалтайгаар хийж, бусад үйл ажиллагааг
хязгаарлах хэрэгтэй” (“The Lord’s Day,” Ensign, 1991 оны 11-р сар, 35).

• Та нар Хүндэтгэлийн өдөр Бурханыг шүтэн биширч, сайн зүйл хийхийг
хичээснээрээ адислагдаж байгаагаа хэрхэн мэдэрч байсан бэ?

Суралцагчдыг Хүндэтгэлийн өдрийг илүү ариун байлгаж чадах нэг арга замыг
тунгаан бодож, хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ үүнийгээ
үйлдэх зорилго болгон бичихэд урамшуулан дэмж.

Марк 3:7–35
Есүс олон хүнийг эдгээж мөн төлөөлөгчдөө номлуулахаар илгээн, хүмүүст
доромжлолын нүглийн талаар сэрэмжлүүлэв
Есүс Галилын тэнгис рүү явж, Түүнийг дагаж байсан олон хүнийг эдгээсэн ба
тэдний дунд цэвэр бус сүнстэй хүмүүс бас байсан гэдгийг тайлбарлан, Марк
3:7–35-г нэгтгэн дүгнэ. Есүс арванхоёр төлөөлөгчийг сонгосныхоо дараа
тэднийг томилж, номлол айлдуулан, хүмүүсийг эдгээж, чөтгөрүүдийг
зайлуулахаар илгээжээ. Тэрээр хуулийн багш нарт Ариун Сүнсийг доромжлох
нүглийг сэрэмжлүүлж, Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг биелүүлдэг хүмүүс Эцэгийн
гэр бүлийнхэн болдог гэж заажээ.

(Тэмдэглэл: Марк 3:7–35-д цэдэглэгдсэн зарим үйл явдлыг Матай 12:22–35-ыг
судлах хичээлд илүү гүнзгий тайлбарласан болно.)

Та энэ хичээлээр олж тогтоосон үнэнүүдийн тухай гэрчилж, хичээлээ
дуусгаж болно.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Матай 26:31–Марк 3:35
(7-р бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Матай 26:31–Марк 3-ыг (7-р бүлэг) судлахдаа сурч мэдсэн үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (Матай 26:31–75)
Суралцагчид Гетсеманий цэцэрлэг дэх Есүсийн зовлон шаналлын талаар судалснаар Есүс Христ Цагаатгалыг
гүйцэлдүүлэхийн тулд Өөрийнхөө хүслийг Эцэгийн хүсэлд захируулсан мөн бид өөрсдийн хүслийг Тэнгэрлэг
Эцэгийн хүсэлд захируулснаар Есүс Христийн үлгэр жишээг дагадаг гэдгийг ойлгосон. Суралцагчид Аврагчийн
Гетсеманид байхдаа төлөөлөгчдөдөө өгсөн заавруудаас, хэрэв бид болгоомжтой байж, тууштай залбирвал уруу
таталтыг эсэргүүцэх хүчтэй байх болно гэдгийг мэдэж авсан.

2 дахь өдөр (Матай 27–28)
Суралцагчид Аврагчийн цовдлолтын тухай түүхээс Цагаатгалын нэг хэсгийн хувьд Есүс Христ Тэнгэрлэг Эцэгийн
Сүнс орхин явж байгааг мэдэрсэн гэдгийг мэдсэн. Мөн тэд Есүс Христ Матай 26-д амласнаараа Тэнгэрлэг
Эцэгийн хүслийг биелүүлэхийн тулд зовж шаналсан гэдгийг мэдэж авсан. Суралцагчид Аврагчийг амиа өргөх үед
ариун сүмийн хөшиг хоёр хуваагдан урагдсан түүхээс судлахдаа хэрэв бид наманчилж, гэрээгээ сахивал Есүс
Христийн Цагаатгалын ачаар Бурханы оршихуйд орж чадна гэдэг үнэнийг бэлгэддэг болохыг ойлгож авсан.

3 дахь өдөр (Марк 1)
Есүсийн бузар сүнснүүдийг зайлуулж байгаа түүхээс суралцагчид Аврагч чөтгөрөөс болон түүний дагалдагчдаас
илүү хүчтэй гэдгийг мэдэж авсан. Есүс уяман өвчтэй хүнийг өрөвдөж, цэвэршүүлсэнтэй адил бид ч бас итгэлээ
хөгжүүлж, Аврагчид ирэх үед Тэрээр биднийг өрөвдөж, нүглээс цэвэршүүлэх болно гэдгийг сурсан.

4 дэх өдөр (Марк 2–3)
Суралцагчид саа өвчтэй хүнийг өршөөж, эдгээсэн тухай судлахдаа Есүс Христ биднийг сүнсний болон бие
махбодын хувьд эдгээх хүчтэйг мэдэж авсан. Тэд Есүсийн татвар хураагчид, нүгэлтнүүдтэй хамт хооллосон тухай
судлахдаа Аврагч бидэнд нүглээ наманчилж, эдгэрэхэд туслахыг хүсдэг гэдгийг сурсан. Тэд фарисайчууд Есүсийг
болон Түүний шавь нарыг Хүндэтгэлийн өдрийг зөрчсөн гэж зэмлэсэн тухай уншихдаа бид Бурханыг алдаршуулж,
сайн үйлсийг хийснээр Хүндэтгэлийн өдрийг ариун байлгаж чадна гэдгийг мэдэж авсан.

Оршил
Есүс Христ амилж, төлөөлөгчдөдөө болон өөр бусад олон хүнд үзэгджээ.
Тэрээр Өөрийн төлөөлөгчдөд сайн мэдээг бүх үндэстэнд хүргэхийг зарлиглав.
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Заах зөвлөмж
Матай 28
Есүс Христ амилж, олон хүнд үзэгдэв
Суралцагчдаас өөрсдийнх нь болон тэдний таньдаг хэн нэгний ойр дотны хүн
нас барж байсан эсэхийг бодохыг хүс. Дараа нь ангийнханд дараах
асуултыг тавь.

• Яагаад хайртай хэн нэгнээ алдах нь бидэнд хэцүү байдаг вэ?

Суралцагчдаас Матай 28-ыг судалж байхдаа хайртай хэн нэгэн нь нас барах
үед тайтгарал олоход туслах үнэнийг олж мэдэхийг хүс.

Магдалын Мариа мөн Мариа хэмээх өөр нэг эмэгтэй долоо хоногийн эхний
өдөр болох ням гаргийн өглөө эрт Есүсийн биеийг тавьсан булш руу явсан
гэдгийг тайлбарла.

Цөөн суралцагчийг Матай 28:1–6-г ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, эмэгтэйчүүд хадан булшинд дөхөж ирэхдээ юу харсныг
олж мэдэхийг хүс.

• Эмэгтэйчүүд хадан булшинд дөхөж ирэхдээ юу харсан бэ? (Эдгээр шүлгийн
Иосеф Смитийн Орчуулга эмэгтэйчүүд нэг биш, хоёр тэнгэр элчийг харсан
гэдгийг тодорхой болгож өгдөг гэдгийг тайлбарла [Матай 28:2, зүүлт
тайлбар a; мөн Иохан 20:12-ыг үзнэ үү].)

• Хэрэв та нар хоёр тэнгэр элчийг харсан бол хэрхэн хандах байсан гэж
бодож байна вэ?

• 4-р шүлэгт цэдэглэснээр, харуулууд ямар хариу үйлдэл үзүүлсэн бэ?

• 5–6-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэнгэр элчүүд эмэгтэйчүүдэд юу гэж хэлсэн бэ?

• Бид эдгээр үгээс ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа, Есүс Христ үхлээс амилуулагдсан гэсэн үнэнийг
самбар дээр бич.)

Суралцагчдад Амилалтын сургаалыг ойлгоход нь туслахын тулд
тэднийг хоёр эсвэл гурван суралцагчтай бүлэг болгон хуваарилаад,

бүлэг дотроо дагалдах тараах материалыг гүйцээхэд урь.

“Тэр амилсан” (Матай 28:6)
Судруудын удирдамж, “Амилуулалт”-ыг судал. Дараа нь доорх асуултуудыг ярилцаад, өгөгдсөн
зайд хариултуудаа бич.

Үхлээс босгогдох, амилуулагдах хоёрын
хоорондох ялгаа юу вэ?

Есүс Христийн Амилалтын үр дүнд бүх хүн
төрөлхтөнд юу тохиолдох вэ?

Амилалтын сургаалыг ойлгох нь хайртай нэгнээ
алдсан хүмүүст хэрхэн тайтгарал өгдөг вэ?

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  7-Р  БҮЛЭГ
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Цөөн суралцагчаас тараах материалыг гүйцээж бөглөснөөр сурч авсан зүйлээ
ангийнхантай хуваалцахыг хүс.

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн хэлсэн дараах үгийг
чанга уншихад урь.

“Амилалтын өглөөний, Есүсийн Амилсны анхны баярын гайхамшиг нь бүх
хүн төрөлхтөнд зориулсан гайхамшиг байсан. Энэ нь Бурханы хүчний
гайхамшиг байсан юм. Түүний Хүү Өөрийн амьдралыг бүх хүний нүглийг
цагаатгахаар өгсөн бөгөөд Бурханы охин, хөвгүүн бүрд хайрын золиослолыг
харуулсан. Тэрээр үүнийг хийснээр үхлийн лацыг эвдсэн юм. …

Тэрээр Өөрийн биеийг буцаан авч, булшнаас босч ирсэнтэй адил, бидний
хүн нэг бүр өөрсдийн амилуулалтын өдөр амьд бодгаль болохоор бие махбод, сүнсээ
нэгдүүлэхдээ баяртай байх болно.

Иймийн тул, бид мөн бүх хүн төрөлхтний түүхэн дэх үйл явдлуудаас хамгийн
гайхамшигтай, тайтгарал өгдөг, баталгаатай үйл явдал болох үхлийн дээрх ялалтад олны
адил баясдаг ба хүн төрөлхтөн ч баясах хэрэгтэй” (“The Victory over Death,” Ensign, 1997
оны 4-р сар, 4).

Нэг суралцагчийг Матай 28:7–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүсийн булшин дээр байсан эмэгтэйчүүдэд юу хий гэж
хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• 7-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэнгэр элчүүд эмэгтэйчүүдэд юу хийхийг
зарлигласан бэ?

• Эмэгтэйчүүд яагаад “айдас болон баяр хөөртэйгөөр” булшийг орхисон гэж
та нар бодож байна вэ? (Матай 28:8).

• Тэднийг шавь нарт болсон явдлын талаар ярихаар явах үед юу
тохиолдсон бэ?

Эмэгтэйчүүдийг Есүсийн амилалтын талаар шавь нарт нь хэлэхээр яаран явах
хооронд ахлах тахилчид булшийг хамгаалж байсан хамгаалагчдаас юу болсон
тухай сонссон гэдгийг тайлбарлан, Матай 28:11–15-ыг нэгтгэн дүгнэ. Иудейн
удирдагчид хүмүүсийг үнэнийг сонсох вий гэж айж байсан учраас Аврагчийн
шавь нар Түүний биеийг харуулуудыг унтаж байх хооронд аваад явсан гэж
худал цуурхал тараалгуулахаар харуулуудад мөнгө төлжээ.

Нэг суралцагчаас Матай 28:16–18-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, арван нэгэн төлөөлөгч эмэгтэйчүүдийн хэлсэн мэдээг
сонсоод, Галил руу явах үед ирсэн адислалыг олж мэдэхийг хүс.

• Арван нэгэн төлөөлөгч Галил руу явах захиасыг сонссон учраас ямар
адислал ирсэн бэ? (Тэд амилсан Их Эзэнийг харсан.)

Суралцагчдыг босож зогсоод, Матай 28:19–20-ийг хамтдаа чанга уншихад урь.
Энэ нь төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг тэдэнд сануул.

Ангийнхнаас 19–20-р шүлгийг дахиж уншаад, Аврагч төлөөлөгчдөдөө Өөрийг
нь харсны дараа юу хийхийг зарлигласныг олж мэдэхийг хүс.

• Төлөөлөгчдөд Аврагчийг харсныхаа дараа юу хийхийг зарлигласан бэ?
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• Бид Есүс Христийн тухай гэрчлэлтэй болсноороо ямар үүрэг хариуцлагатай
болдог талаар тэдний туршлагаас ямар сургамж авч болох вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа Бид Есүс Христийн тухай гэрчлэлтэй
болсноор Түүний талаар бусдад гэрчлэх үүрэг хариуцлагатай болдог
гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

Тэд Матай 27–28-ын гэрээр судлах хичээлийн нэг хэсэг болгон, Есүс Христийн
тухай бусдад гэрчилж болох арга замуудыг жагсааж бичсэн гэдгийг
суралцагчдад сануул (7-р бүлэг: 2 дахь өдрийн хичээл, 3-р даалгавар).
Суралцагчдыг бичсэн зүйлсээ хуваалцаад, гаргасан санаануудаа тайлбарлан,
тэдгээрийн жишээг хэлэхэд урь. Та тэдний хариултыг самбар дээр жагсаан
бичиж болно.

• Матай 28:20-д цэдэглэснээр, Аврагч ямар амлалтыг шавь нартаа өгсөн бэ?

• Их Эзэн ямар ямар арга замаар сайн мэдээг хуваалцахаар хичээж зүтгэхэд
тань “та нартай хамт” байсан эсвэл та нарт тусалсан бэ?

Суралцагчдыг ангидаа болон жижиг бүлэг дотор эсвэл хамтрагчдаа Есүс
Христийн тухай гэрчлэлээ хуваалцахад урих талаар бодож үз. Та мөн Есүс
Христийн тухай гэрчлэлээ ангийнхантай хуваалцаж болно. Суралцагчид судар
судлах тэмдэглэлдээ Есүс Христийн тухай бусдад хэрхэн гэрчлэх талаарх
зорилгоо бичсэн гэдгийг сануул. Цөөн суралцагчийг зорилгуудаа
ангийнхантай хуваалцахад урь.

Дараагийн бүлэг (Марк 4–9)
Суралцагчид дараагийн бүлгээр усан дээр алхсан, хүнээс бузар сүнсийг
зайлуулсан, нэгэн охиныг үхлээс босгосон зэрэг Есүс Христийн үйлдсэн
гайхамшгуудын талаар илүү ихийг суралцах болно гэдгийг тайлбарла.
Суралцагчдаас ямар нэгэн хүчтэй шуурганд өртөж байсан эсэхийг мөн тэр үед
ямар санагдсаныг асуу. Суралцагчдыг хувийн амьдралдаа ямар нэгэн хүчтэй
шуургатай эсвэл сорилттой тулгарч байгаа мэт санагдаж байсан эсэхийг
бодож үзэхэд урь. Тэднийг ирэх долоо хоногт Марк 4–9-өөс судалж байхдаа
хэцүү цаг үед амар амгаланг олох ямар арга зам байдгийг олж мэдэхэд урь.
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36-Р ХИЧЭЭЛ

Марк 4–5
Оршил
Есүс Галил тэнгисийн эрэгт шавь нартаа сургаалт зүйрлэл
ашиглан заав. Аврагч тэнгисээр явж байхдаа шуурга
намдаажээ. Есүс нэг хүнээс чөтгөрийг хөөн
зайлуулснаараа чөтгөрөөс илүү хүчтэй гэдгээ нотлон

харуулсан. Тэрээр Капернаумд тохинуулж байхдаа цус
алдах өвчтэй нэгэн эмэгтэйг эдгээж, Иайрын охиныг
үхлээс босгожээ.

Заах зөвлөмж
Марк 4
Есүс Бурханы хаант улсын талаар заахдаа сургаалт зүйрлэлүүдийг ашиглан мөн
шуургыг намдаажээ.
Суралцагчдыг тааралдаж байсан хамгийн хүчтэй шуурганыхаа талаар бодоход
урь. Цөөн суралцагчаас туршлагаа товч дүрслэн ярихыг хүс.

• Амьдралын сорилт бэрхшээл шуургатай хэрхэн адилхан байдаг вэ?

Бие махбодын, сүнсний, оюун санааны, нийгмийн гэсэн үгсийг самбар дээр бич
(үг бүрийн доор зай үлдээ). Самбар дээрх үг бүртэй холбоотой дараах асуултыг
тавь. Үүнд:

• Өсвөр үеийнхэнд тохиолддог бие махбодын (сүнсний болон оюун санаа,
нийгмийн) ямар ямар хүчтэй шуурга байдаг вэ? (Суралцагчдын
хариултуудыг самбар дээрх тохирох үгсийн доор жагсааж бич.)

Суралцагчдыг Марк 4–5-ыг судлахдаа амьдралын шуургатай тааралдах үед нь
туслах зарчмуудыг олж мэдэхэд урь.

Аврагч Галил тэнгисийн эрэг дээр байхдаа цугласан олонд хэд хэдэн сургаалт
зүйрлэл заасан гэдгийг тайлбарлан, Марк 4:1–34-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Цөөн суралцагчийг Марк 4:35–38-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, шавь нарын Галил тэнгисийг гатлахдаа
туулсан сорилт бэрхшээлийг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч, Түүний шавь нарыг Галил тэнгисийг гаталж байх үед ямар
бэрхшээл тохиолдсон бэ?

Галил тэнгис нь далайн түвшнээс 213 метрийн доор мөн гурван талдаа уулсаар
хүрээлэгдсэн байдаг. Зарим үед хүйтэн, хуурай салхи уулнаас доош буун ирж,
Галил тэнгисийн дээрх дулаан, чийглэг агаартай харшилснаар гэнэтийн,
хүчтэй салхийг дэгдээдэг. Заримдаа бүр хэдхэн минутын дотор багахан усан
дээр маш том давалгаа үүсдэг.
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Галил тэнгис ба Арбэл уул

• Шуурга завинд ямар нөлөө
үзүүлсэн бэ?

• Хэрэв та нар тухайн үед завин
дээр байсан бол та нарт ямар
бодол, мэдрэмж төрөх байсан бэ?

• Шавь нар энэхүү аймшигтай үед
хэнээс тусламж хүссэн бэ? Тэд
Аврагчаас юу хүссэн бэ?

• Бид амьдралын шуургатай
тулгарах үедээ ямар байдлаар
Есүсийн шавь нартай адил зүйл
хийхэд уруу татагддаг вэ?

Нэг суралцагчийг Марк 4:39-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагчийн шавь нарынхаа гуйлтад хэрхэн хариулсныг олж
мэдэхийг хүс. Тэднээс олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Та суралцагчдад
“Чимээгүй. Намд” мөн “бүр нам гүм” (39-р шүлэг) гэсэн үгсийг тэмдэглэж
авахыг санал болгож болно.

• Хэрэв бид асуудалтай эсвэл айдастай үедээ Их Эзэнээс тусламж хүсэх юм
бол Тэрээр бидний төлөө юу хийж чадах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны
дараа Хэрэв бид асуудалтай эсвэл айдастай үедээ Их Эзэний
тусламжийг эрэлхийлэх юм бол Тэрээр бидэнд амар амгаланг өгч
чадна гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

• Бид асуудалтай эсвэл айдастай үедээ Их Эзэнээс ямар ямар арга замаар
тусламж хүсэж болох вэ? (Бид Тэнгэрлэг Эцэгт хандан Есүс Христийн
нэрээр залбирч болно. Залбирлууд маань бидний хүссэн арга замаар
хариулагдахгүй байж болно. Гэхдээ бид Их Эзэний тусламжийг
эрэлхийлснээрээ амар амгалангаар адислагдах болно.)

Нэг суралцагчийг Марк 4:40–41-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, шавь нар нь Есүсийн тухай юу гэж асуусныг олж мэдэхийг хүс.

• Хэрэв та нар эдгээр шавьтай хамт байсан бол 41-р шүлэг дэх тэдний
асуултад хэрхэн хариулах байсан бэ?

• Есүсийн “ер нь хэн” (41-р шүлэг) болохыг ойлгох нь хэрхэн бидний
итгэлийг хүчирхэгжүүлж, асуудалтай эсвэл айдастай үедээ Түүнээс тусламж
эрэхэд хүргэх вэ?

Хэрэв боломжтой бол суралцагчдыг “Master, the Tempest Is Raging” (Hymns,
д. 105) дууллын шүлгийг уншихад урь. Есүс Христ жинхэнэ шуургыг намдаах
төдийгүй бидний зүрх сэтгэл доторх хувийн шуургыг намдаах хүчтэй
гэдгийг онцол.

Цөөн суралцагчийг амьдралын шуурганы үеэр Их Эзэний амар амгаланг
эрэлхийлсэн, Түүний тэдний айдсыг арилгаж, тайтгаруулсан үеийн тухай
хуваалцахад урь.
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Суралцагчдыг сорилт бэрхшээлтэй үедээ Их Эзэний тусламжийг
эрэлхийлэхийн тулд юу хийж болохоо хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичихэд урих талаар бодож үз.

Марк 5:1–20
Есүс нэгэн хүнээс чөтгөрийг зайлуулснаар түүнийг эдгээв
Есүс “бузар” эсвэл хилэнцэт сүнснүүдээр дүүрсэн хүнийг эдгээсэн гэдгийг
тайлбарлан, Марк 5:1–18-ыг нэгтгэн дүгнэ. Бузар сүнснүүд уг хүнээс гарсныхаа
дараа гахайн сүрэгт шүглэж, гахайнууд эгц өндөр эргээс нуур руу үсэрч,
живжээ. Тэгэхэд уг эрэгтэй Есүсийн сууж байсан завинд суухыг хүсэв.

Хэр их цаг зарцуулахаа тооцоол
Хичээлийн эхний хэсэгт хэт их цаг зарцуулж, үлдсэн хэсгийг хэт яарч заахаас зайлсхий.
Хичээлээ бэлтгэхдээ сонгосон заах арга барилаа ашиглан, хичээлийн хэсэг бүрд хэр их цаг
зарцуулахаа тооцоол. Багш нарт оногдсон цагаас илүү их заах материал үргэлж байдаг
учраас судрын хэсгийн аль хэсгийг онцлон анхаарч, харин аль хэсгийг нь дүгнэн
тайлбарлаад өнгөрөх хэрэгтэйг шийдэх хэрэгтэй.

Нэг суралцагчийг Марк 5:19–20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагчийн энэ эрэгтэйд юу хий гэж зааварласныг олж
мэдэхэд урь.

• Аврагч энэ эрэгтэйд юу хий гэж зааварласан бэ?

• Энэ эрэгтэй юу гэж хариулсан бэ?

• Бид Аврагчийн хүчийг амьдралдаа мэдрэх үедээ юу хийж болох тухай энэ
түүхээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдад Бид Аврагчийн
хүчийг амьдралдаа мэдрэх үедээ Түүний адислал, нигүүлслийн
тухай бусдад гэрчилж болно гэсэн зарчмыг олж тогтооход тусал.)

Суралцагчдыг Аврагчийн адислал, нигүүлслийн тухай гэрчлэн, бусдад тусалж
болох арга замуудыг бодож үзэхэд урь.

Марк 5:21–43
Есүс цус алдах өвчтэй нэгэн эмэгтэйг эдгээж, Иайрын охиныг үхлээс босгов
Нэг суралцагчаас Далын ахлагч Шэйн М.Бөүэний ярьсан дараах түүхийг чанга
уншихыг хүс:

“1990 оны хоёрдугаар сарын 4-нд манай гурав дахь хүү буюу зургаа дахь
хүүхэд мэндэлж, бид түүнд Тайсон гэдэг нэр өгсөн юм. …

Тайсон найман сартай байхдаа хивсэн дээрээс шохойны хэлтэрхий олоод
залгичихсан юм. Шохой Тайсоны хоолойд тээглээд, тэр амьсгалж чадахгүй
байв. Ах нь Тайсонг дээд давхарт аваачаад, “дүү амьсгалахгүй байна, дүү
амьсгалахгүй байна” гэж бачимдан хашхирч байлаа. Бид хиймэл амьсгал

хийж, тэр даруй түргэн тусламж дуудав.
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Түргэн тусламж ирэн, Тайсонг эмнэлэг рүү яаралтай авч явав. Хүлээлгийн өрөөнд сууж
байхдаа бид тасралтгүй хичээнгүйлэн залбирч, Бурханаас бидэнд гайхамшгаа үзүүлэхийг
гуйж байлаа. Амьдрал зогсчих шиг санагдсан тэр мөчид эмч өрөөнд орж ирээд, ‘Намайг
уучлаарай. Бид чадах бүхнээ хийсэн. Та нар одоо түүний байгаа өрөө рүү орж болно’ гэж
хэлээд гараад явав” (“Яагаад гэвэл би амьд байна. Та нар ч амьд байна,” Ensign, эсвэл
2012 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 18).

• Хэрэв Тайсон та нарын дүү байсан бол та нар тэр үед юу бодож эсвэл хийх
байсан бэ?

• Үүнтэй адил туршлага хэн нэгний итгэлийг хэрхэн сорьж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Марк 5:21–24-ийг чанга уншихад урь. Суралцагчдыг
шүлгийг дагаж уншаад, Иайр нэртэй ахлагч итгэлийг нь сорьсон, үүнтэй
төстэй ямар сорилттой тулгарсан болохыг олж мэдэхэд урь.

• Иайр яагаад Аврагчийн тусламжийг эрэлхийлсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Марк 5:25–26-г чанга уншихад уриад, ангийнхнаас өөр хэнд
Аврагчийн тусламж хэрэгтэй байсныг олж мэдэхийг хүс.

Шинэ Гэрээний түүхүүд “цус алдах өвчний” (25-р шүлэг) шинж тэмдгийг
дурдаагүй ч бид энэ өвчин нь үнэхээр түүнд хэцүү ярвигтай байсан гэдгийг
мэддэг. Мөн Мосегийн хуулиар цус алдах өвчтэй хүнийг цэвэр бус гэж үздэг
байсан (Левит 15:19–33-ыг үзнэ үү). Энэ нь уг цус алдах өвчтэй эмэгтэй 12
жилийн турш бусдаас тусгаарлагдаж, ад үзэгдэж байсан гэсэн үг байж болох
магадлалтай юм. Тэрээр өөрийнхөө нөхцөл байдалд бүр цөхрөөд байсан нь
олон эмчээс эмчилгээ хайн, “өөртөө байсан бүгдийг зарцуулснаас” (Марк 5:26)
харагддаг.

Цөөн суралцагчийг Марк 5:27–34-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, уг эмэгтэй Аврагчийн тусламжийг
хүлээн авахын тулд юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Уг эмэгтэй Есүс Христэд итгэх итгэлээ харуулах юуг хийсэн бэ? (Та
“Түүний ард очиж” [27-р шүлэг] хэмээх үгс нь энэ эмэгтэйн Аврагчийг
тойрсон хүмүүсийн дундуур гарах гэж ихэд чармайсныг илэрхийлдэг
гэдгийг тайлбарлаж болно.)

• Хэрэв бид эдгэрэхийг хүсэж байвал юу хийх ёстой талаар энэ түүхээс ямар
зүйл мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдад Хэрэв бид Есүс Христэд
ирэхийн тулд гаргаж буй хичээл зүтгэлээрээ дамжуулан Түүнд
итгэх итгэлээ харуулбал Тэрээр биднийг эдгээж чадна гэсэн зарчмыг
олж тогтооход тусал.)

Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан эдгэрэх нь Түүн рүү ирэхийн тулд
гаргаж буй бидний хичээл зүтгэлээс гадна Бурханы цаг хугацаа, хүсэл тааллаас
хамаардаг гэдгийг онцол.

Суралцагчдыг Марк 5:35-ыг дотроо уншаад, Аврагчийг уг эмэгтэйд туслах үед
Иайрт ирсэн нэгэн мэдээг олж мэдэхэд урь.

• Иайр ямар мэдээ хүлээн авсан бэ?
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• Хэрэв та нар Иайрын оронд байсан бол тэр үед ямар бодол, мэдрэмж төрөх
байсан бэ?

Нэг суралцагчаас Марк 5:36-г чанга уншихыг хүсээд, ангийнхныг Аврагч
Иайрт юу гэж хэлснийг олж мэдэхэд урь.

• Аврагч Иайрын итгэлийг хүчирхэгжүүлсэн ямар зүйлийг хэлсэн бэ?

Уг түүхээс итгэлийн талаар мэдэж авсан зүйлээ онцлохын тулд Есүс Христэд
итгэх итгэлийг хөгжүүлэх нь биднээс тодорхой бус үед ч гэсэн Түүнд
тууштай итгэхийг шаарддаг гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.

• Бид ямар ямар арга замаар энэ зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлж болох вэ?

Цөөн суралцагчийг Марк 5:37–43-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Иайрын охинд юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч ямар гайхамшиг үйлдсэн бэ?

Та Аврагчийн биднийг адислах, эдгээх хүчийн талаар гэрчлэлээ хуваалцаж
болно. Заримдаа Аврагч хэцүү бэрхшээлийг эсвэл бидний айдсыг арилгаснаар
амьдралд маань байгаа шуургыг намдаадаг гэдгийг онцол. Бусад үед, ахлагч
Бөүэний хүү нас барсан тухай түүхэнд гарсантай адил, Тэрээр бидний зовлон
бэрхшээлийг арилгахгүй байж ч магадгүй юм. Гэсэн хэдий ч, биднийг Есүс
Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх үед Тэрээр зовлон бэрхшээлтэй үед бидэнд
амар амгаланг өгөх болно.

Хувийн амьдрал дахь шуурганы үр дагавар ямар байхаас үл шалтгаалан итгэлээ
хэрхэн хадгалж болохыг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд ахлагч Бөүэний
дараах гэрчлэлийг унш. Суралцагчдыг хүү нь нас барчихаад байхад ч гэсэн тэр
итгэлээ хэрхэн хадгалж, хүчирхэгжүүлэх боломжтой байсныг олж мэдэхэд урь.

“Би өөрийгөө буруутгаж, уурлаж, өмөөрөх тусам энэ нь намайг дотроос
минь хэмлэж байсан тул зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг хүсэмжлэн залбирдаг
байлаа. Их Эзэн маш нандин бөгөөд хувийн тохиолдлуудаар надад зүрхийг
минь шинэчлэн өгч, хэдийгээр хаа нэг ганцаардан шаналдаг ч миний бүхий
л үзэл бодол өөрчлөгдсөн юм. Би хэн нэгэнд дээрэмдүүлж байгаа бус,
харин хэрэв би итгэлтэйгээ батлах юм бол агуу адислалууд хүлээж байгааг

мэдсэн билээ. …

Бид ‘Есүс Христийн Цагаатгалд найдвал өөрсдийн зовлон зүдгүүр, өвчин эмгэгийг тэвчихэд
Тэрээр бидэнд тусалж чадна … гэдгийг би гэрчилж байна. Бид баяр хөөр, амар амгалан,
тайтгарлаар дүүрэн байж болно. Авралын талаарх шударга бус юм бүхэн Есүс Христийн
Цагаатгалаар дамжин зөв болгогдож болно’ [Миний сайн мэдээг номло: Номлогчийн
үйлчлэлд зориулсан удирдамж (2004), 57]” (“Яагаад гэвэл би амьд байна, Та нар ч амьд
байна” 18).

• Та нар эсвэл та нарын таньдаг хэн нэгэн хэзээ Иайртай адил тодорхой бус
үед Есүс Христэд итгэх итгэлээ хадгалан хүчирхэгжүүлсэн бэ? Үр дүнд нь
ямар адислал ирсэн бэ?

Суралцагчдыг энэ хичээлд заасан үнэний талаар гэрчлэлээ хуваалцахад урих
талаар бодож үз.
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37-Р ХИЧЭЭЛ

Марк 6
Оршил
Есүсийг төрсөн нутаг Назарт нь эсэргүүцэв. Тэрээр
арванхоёр төлөөлөгчөө сайн мэдээг номлуулахаар
илгээжээ. Херод Антипын тушаалаар Иохан Баптистыг

алав. Есүс таван мянгаас илүү цугласан олныг хооллон,
усан дээгүүр алхалж, шуурга намдаан, өвчтөнг эдгээж,
гайхамшиг үзүүлжээ.

Заах зөвлөмж
Марк 6:1–29
Есүс Назарт эсэргүүцэгдэж, Арванхоёрыг илгээв; мөн Иохан Баптистын үхлийн
талаар өгүүлэв
Суралцагчдыг ямар нэгэн буруу гэдгийг нь мэдэж байсан зүйлийг хийх дарамт
шахалтад орсон хамгийн сүүлийн тохиолдлынхоо тухай бодоход урин,
хичээлийг эхлүүл.

Дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бич (энэ өгүүлбэрийг “Making the Right
Choices,” Ensign, 1994 оны 11-р сар, 37-оос үзэх боломжтой):

“Буруу зүйл хийдэг хүмүүс хэн нэгнийг өөрсөдтэй нь хамтрах үед илүү
тайван тухтай байдаг учраас та нарыг өөрсөдтэйгөө нэгдэхийг хүсдэг”
(Ричард Г.Скотт).

• Бусад хүн та нарын буруу гэж мэдэж байгаа зүйлийг та нараар хийлгэхээр
шахаж болох ямар ямар жишээ байдаг вэ?

Суралцагчдыг Марк 6-аас судалж байхдаа үе тэнгийнхнийхээ сөрөг дарамт
шахалтад бууж өгөхөөс зайлсхийхэд туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Есүс төрсөн нутаг Назартаа номлосон гэдгийг тайлбарлан, Марк 6:1–16-г
нэгтгэн дүгнэ. Гэвч хүмүүсийн итгэлгүй байдлаас болоод Тэрээр олон
гайхамшгийг тэдний дунд үйлдээгүй. Есүс тэнд байхдаа арванхоёр
төлөөлөгчийг хоёр хоёроор нь сайн мэдээг номлуулахаар илгээсэн. Тэд сайн
мэдээг номлож байхдаа чөтгөрүүдийг зайлуулан, өвчтэй хүмүүсийг эдгээж
байв. Херод Есүсийн үйлдэж буй олон гайхамшгийн талаар сонсоод, Иохан
Баптист үхлээс босоод, эдгээр гайхамшгийг үйлдэж байна гэж айсан.

Марк 6:17–29 нь Иохан Баптистад юу тохиолдсон тухай түүхийг агуулдаг
гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Марк 6:17–18-ыг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Херодын Иохан Баптистад юу хийснийг
олж мэдэхийг хүс.

• Эдгээр шүлэгт өгүүлснээр, Херод Иоханд юуг, юуны учир хийсэн бэ?

Эдгээр шүлэгт дурдагдсан Херод нь аавыгаа нас барсны дараа Галил,
Переагийн газар нутгуудыг захирдаг байсан Херод Антип бөгөөд Агуу Херод
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гэдгийг тайлбарла. Херод Антип эхнэрээсээ салаад, дүү Филипийнхээ эхнэр
Херодиатай гэрлэсэн юм. Энэ үйлдэл нь иудейчүүдийн хуулийг ноцтой
зөрчсөн хэрэг байсан ба (Левит 18:16-г үзнэ үү) Иохан Баптист үүнийг нь
зэмлэсэн байна. Херодиа Иоханыг энэ гэрлэлтийг эсэргүүцсэнд уурлаж,
тиймээс Херод эхнэрээ тайвшруулахын тулд Иоханыг шоронд хорьжээ.

Нэг суралцагчийг Марк 6:19–20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Херодиа Иохан Баптистад юу хийхийг хүссэнийг олж
мэдэхийг хүс.

• Херодиа Иохан Баптистад юу хийхийг хүссэн бэ?

• Тэр яагаад түүнийг алуулж чадаагүй вэ? (Учир нь Херод Иоханаас айдаг
байсан бөгөөд түүнийг Бурханы хүн гэдгийг мэддэг байв; Иосеф Смитийн
Орчуулга, Марк 6:21 [Херод Иохан Баптистын талаар юу гэж боддог байсан
талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд Марк 6:20, зүүлт тайлбар б-г үзнэ үү].)

Цөөн суралцагчийг Марк 6:21–29-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Херодын Иохан Баптистад юу хийснийг
олж мэдэхэд урь.

• 26-р шүлэгт цэдэглэснээр, Херод Иохан Баптистыг алах тухайд ямар
бодолтой байсан бэ?

• Херод буруу гэдгийг нь мэдэж байсан ч мөн хийхийг хүсэхгүй байсан ч
яагаад Иоханы толгойг авахуулсан бэ? (Та суралцагчдад Херод өөртэй нь
хамт сууж байсан хүмүүсийн үзэл бодолд санаа зовж байсныг илэрхийлэх
“зочид байсан тул” хэмээх үгсийг тэмдэглэхийг санал болгож болно.)

• Бид зөвийг хийхийн оронд бусдад таалагдахыг эрэлхийлбэл юу тохиодог
тухай Херодын хийсэн сонголтуудаас ямар зарчим мэдэж авч болох вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Зөв гэж мэдэж байгаа зүйлээ
хийхийн оронд бусдад таалагдахыг эрэлхийлэх нь буруу сонголт,
гуниг зовлон, харамсал гашуудал руу хөтөлдөг гэсэн зарчмыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга.)

Суралцагчдад энэ үнэнийг илүү сайн ойлгоход туслахын тулд тэднийг хоёроос
дөрвөн хүнтэй бүлгүүд болгон хуваарилаад, өсвөр үеийнхэн бусдын таалалд
нийцэх мөн зөв гэдгийг нь мэдэж байгаа зүйлээ хийхийн аль нэгийг сонгох
ёстой цөөн нөхцөл байдал гаргаж ирэхийг тэднээс хүс. Хангалттай хугацаа
өгсний дараа бүлэг бүрийг хуваалцахад урь. Тэднийг хуваалцах үед зарим
жишээг самбар дээр бич.

• Та нар эдгээр жишээтэй адил дарамт шахалтад бууж өгөх нь гуниг зовлон,
харамсал гашуудал руу хөтөлж байгааг ямар ямар арга замаар харж
байсан бэ?

• Та нар хэн нэгний бусдад таалагдахыг эрэлхийлэхийн оронд зөвийг
хийхийг сонгож байгааг хэзээ харж байсан бэ?

• Бусдад таалагдахыг эрэлхийлэхийн оронд зөв гэж мэдэж байгаа зүйлээ
хийхийг сонгоход бидэнд юу туслах вэ?

Суралцагчдыг ирэх долоо хоногийн талаар бодоод, бусдад таалагдах эсвэл
зөвийг хийхийн аль нэгийг сонгох шаардлагатай болж магадгүй нөхцөл
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байдлуудыг тодорхойлоход урь. Тэднийг ийм дарамт шахалтууд тохиолдвоос
хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэх тухай төлөвлөгөө гаргахад урь.

Maрк 6:30–44
Есүс таван мянгаас илүү хүнийг хооллон, гайхамшиг үзүүлэв
Суралцагчдыг дараах нөхцөл байдлыг бодож үзэхэд урь. Дөнгөж дуудагдсан
нэгэн номлогч номлолдоо гарахаар маш их сандарч байна. Тэр ярих ур
чадвараар тааруу мөн олон хүний дунд дасан зохицохдоо муу байлаа.

• Та нар энэ залуу номлогчид юу гэж хэлэх вэ?

Суралцагчдыг Марк 6:30–44-өөс судалж байхдаа энэ номлогчид болон бидэнд
Их Эзэний биднээс хүссэн зүйлийг хийхэд өөрсдийгөө хангалтгүй гэж бодох
үед туслах зарчмыг олж мэдэхэд урь.

Арванхоёр төлөөлөгч сайн мэдээг тунхагласныхаа дараа буцаж ирэн, Есүст юу
хийж, зааснаа тайлагнасан гэдгийг тайлбарлан, Марк 6:30–33-ыг нэгтгэн
дүгнэ. Есүс арванхоёр төлөөлөгчтэйгөө тусдаа зайдуу байж, амрах нэг газарт
очихоор завиар явжээ. Гэвч ойр орчмын хотуудаас хүмүүс Есүсийн завинаас
буух газар руу очиж, Түүний хүрч ирэхийг хүлээж байв.

Нэг суралцагчийг Марк 6:34-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Аврагч
цугласан олонд хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс.

• “Хүмүүс хоньчингүй хонь мэт байв” хэмээх үгс нь юу гэсэн үг гэж та нар
бодож байна вэ?

Аврагч бүхэл өдрийн турш цугласан олонд заасныхаа дараа агуу
гайхамшиг үйлдсэн гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдад энэ

гайхамшгийг ойлгоход нь туслахын тулд тэднийг хос болгон хуваарилаад, хос
бүрд дараах тараах материалыг өг. Хос бүрийг Марк 6:35–44 ба Матай
14:18-ыг хамтдаа уншаад, тараах материал дээрх үйл явдлуудыг он дарааллаар
дугаарлахад урь.

5000 хүнийг хооллосон нь
____ Аврагч шавь нарынхаа авчирсан зүйлийг арвижуулж, хэрэгцээтэй байснаас нь илүү их
болгожээ.

____ Шавь нар өөрсдөд нь таван талх, хоёр загас байгаа хэмээн хэлжээ.

____ Шавь нар хоол худалдаж авахуулахаар хүмүүсийг явуулахыг санал болгожээ.

____ Аврагч шавь нараас тэдэнд юу байгааг асуужээ.

____ Аврагч шавь нартаа хүмүүсийг хоолло хэмээн хэлжээ.

____ Цугласан олонд идэх зүйл байсангүй.

____ Аврагч байгаа зүйлээ Өөрт нь өгөхийг шавь нараасаа хүсжээ.

Суралцагчдад энэ үйл ажиллагааг гүйцэтгэх хангалттай цаг гаргаж өгсний
дараа ангиараа хариултыг шалга. (Хариултуудын зөв дараалал нь 7, 5, 2, 4, 3,
1, 6.)
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• Хэдэн хүнийг хооллосон бэ? (Марк 6:44-ийн грек эх бичмэл нь “таван
мянган эр” гэдэг нь таван мянган насанд хүрсэн эрэгтэй хүн гэсэн утгатай
гэдгийг тодорхой болгож өгдөг гэдгийг тайлбарла. Иймээс хооллосон
хүмүүсийн тоо эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийг оролцуулаад бүр илүү их байсан
байх магадлалтай [мөн Матай 14:21-ийг үзнэ үү].)

Аврагч энэ гайхамшгийг үйлдэхээсээ өмнө, эхлээд шавь нараасаа байгаа
бүхнээ буюу таван талх, хоёр загасыг Өөрт нь өгөхийг хүссэн гэдгийг онцол.

• Биднийг байгаа бүхнээ Аврагчид өгөх үед Тэрээр юу хийж чадах тухай энэ
гайхамшгаас бид ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид дараахтай
төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой: Биднийг байгаа бүхнээ Аврагчид
өгөх үед Тэрээр Өөрийнхөө зорилгыг гүйцэлдүүлэхийн тулд
бидний өргөлийг арвижуулж чадна. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Самбар дээр бичих
Та хичээлийн үеэр самбарыг үр дүнтэй ашигласнаар суралцагчдыг суралцахад бэлтгэж,
аливаа зүйлийг харж байж сурдаг суралцагчдыг хичээлд идэвхтэй оролцоход урьдаг. Та
самбар дээр хичээлийн гол санааг эсвэл зарчмуудыг тэмдэглэх, сургаалыг схемчилж
үзүүлэх, газрын зураг зурах, үйлдлийн дарааллын схем гаргах, судруудад өгүүлсэн
зүйлсийг зурж, үзүүлэх эсвэл суралцах үйл явцыг сайжруулах зэрэг өөр олон үйл
ажиллагааг хийж болдог.

Суралцагчдад энэ зарчмыг ойлгоход туслахын тулд өмнөх дөнгөж дуудлага
хүлээн аваад, ихэд сандарч байсан номлогчийн нөхцөл байдлыг сануул.

• Аврагч энэ залуу эрэгтэйн эсвэл эмэгтэйн сул дорой чанараас үл хамааран
уг номлогчоос Өөрт нь юу авчрахыг хүсэж болох вэ? (Аврагч Өөрийнх нь
зорилгуудыг гүйцэлдүүлэхийг эрэлхийлэх хүн бүрийг бүх хүсэл эрмэлзэл,
чадавх, авьяас билэг, ур чадвар, хүч, бэлэг, хичээл зүтгэлээ Өөрт нь өгөхөд
урьдаг [Омнай 1:26; 2 Нифай 25:29-ийг үзнэ үү].)

• Хэрэв энэ номлогч өөрт байгаа бүхнээ Аврагчид өгвөл ямар үр дүн
гарах вэ?

• Сүмийн залуу гишүүнд энэ зарчмыг мэдэж байгаа нь тус болж болох өөр
ямар ямар нөхцөл байдал байдаг вэ?

Их Эзэн тэднээс хүссэн зүйлээ хийх боломжийг гаргаж өгөхийн тулд тэдний
хичээл зүтгэлийг хэрхэн арвижуулсныг тунгаан, хичээлийн дэвтэр эсвэл
судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд суралцагчдыг урь. Хэрэв тэд хүсэж байвал
цөөн суралцагчийг бичсэн зүйлээ ангийнхантай хуваалцахад урих талаар
бодож үз.

Биднийг байгаа бүхнээ Аврагчид өгөх үед Тэрээр Өөрийнхөө зорилгыг
гүйцэлдүүлэхийн тулд бидний өргөлийг арвижуулж чадна хэмээх гэрчлэлээ
хуваалц. Суралцагчдыг энэ зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд
урамшуулан дэмж.
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Марк 6:45–56
Есүс усан дээгүүр алхаж мөн өвчтэйг эдгээв
Есүс таван мянган хүнийг хооллосныхоо дараа шавь нартаа завинд суугаад,
Галил тэнгисийн нөгөө эрэг рүү явахыг зааварласан гэдгийг тайлбарлан, Марк
6:45–56-г нэгтгэн дүгнэ. Дараа нь Тэрээр цугласан олныг тараав. Шөнө шуурга
эхэлж, шавь нар нь бэрхшээлтэй тулгарч, цааш урагшилж чадахгүй байх үед
Аврагч уулан дээрээс харж байв. Тэрээр усан дээгүүр тэдэн рүү алхан, шуургыг
намдаасан бөгөөд тэд Галил тэнгисийн нөгөө эрэгт аюулгүй хүрчээ.

• Энэ тохиолдолд Их Эзэний хүч шавь нарт нь Түүний зааварласан зүйлийг
гүйцэлдүүлэх боломжийг хэрхэн өгсөн бэ?

Өнөөдрийн хичээлээр ярилцсан үнэний талаар мэдрэмж эсвэл гэрчлэлээ
хуваалцахыг хүсэж байгаа суралцагчдыг гэрчлэлээ хуваалцахад урин,
хичээлийг дуусгах талаар бодож үз.
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38-Р ХИЧЭЭЛ

Марк 7–8
Оршил
Есүс фарисайчуудыг буруу ёс заншлынх нь учир
зэмлэжээ. Тэрээр чөтгөр шүглэсэн хүүхдийг болон дүлий,
хэлний согогтой хүнийг өрөвч сэтгэлээр эдгээв. Тэрээр

Галил тэнгисийн ойролцоо дөрвөн мянган хүнийг
хооллон, Бетсайд руу аялж, тэнд сохор хүнийг эдгээжээ.

Заах зөвлөмж
Марк 7
Есүс фарисайчуудыг зэмлэж, чөтгөр шүглэсэн нэгэн хүүхдийг болон дүлий
эрэгтэйг эдгээв.
Хичээл эхлэхээс өмнө гурван суралцагчид дараах заавруудыг өг. 1-р суралцагч:
“Заавар өгсний дараа, гадуур хувцасгүй мөн чичирч байгаа дүр эсгэн анги
дотуур алх.” 2-р суралцагч: “Заавар өгсний дараа, ангиар алхан, хэн нэгнээс
гэр бүлийнхээ төөрсөн тэжээвэр амьтныг харсан эсэхийг асуу.” 3-р суралцагч:
“Заавар өгсний дараа, цүнхээ онгорхой чигээр алхах үед ямар нэгэн зүйлээ
доош унагаа.” (Та тусламж хэрэгтэй байгаа суралцагчийг дүрслэн харуулахын
тулд өөр өөр нөхцөл байдлыг ашиглаж, энэ үйл ажиллагааг явуулж болох ч хэт
их цаг зарцуулахаас зайлсхий.)

Хичээл эхлэх үед суралцагчдыг ээлж дараагаар эдгээр зааврыг дагахад чиглүүл.
Ангийнхнаас эдгээр гурван нөхцөл байдалд ямар нийтлэг зүйл байгааг олж
мэдэхийг хүс.

• Эдгээр нөхцөл байдалд ямар нийтлэг зүйл байна вэ? (Эдгээр нөхцөл байдал
бүр тусламж хэрэгтэй хэн нэгнийг дүрслэн харуулна.)

• Бидэнд тусламж хэрэгтэй хүмүүст туслах боломж хэр олон удаа олддог вэ?
Та нар сүүлийн үед ямар ямар боломж харсан бэ?

Суралцагчдыг Марк 7–8-ыг судалж байхдаа тусламж хэрэгтэй хүнийг харвал
юу хий хэмээн Аврагч бидэнд заасныг олж мэдэхэд урамшуулан дэмж.

Аврагч фарисайчуудыг зөв бус ёс заншлуудыг дагасных нь учир зэмлэсэн
гэдгийг тайлбарлан, Марк 7:1–30-ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр мөн нэгэн грек
эмэгтэйн чөтгөр шүгэлсэн охиныг эдгээжээ. Тэр үед Аврагчийн номлол
харийнханд биш, израилчуудад хийгдэх ёстой байсан ч Тэрээр тусламж гуйсан
харь эмэгтэйг өрөвдөн, тусалсан гэдгийг суралцагчдад сануул.

Суралцагчдыг Тир, Сидон хотуудыг мөн Галил тэнгисийг “Шинэ Гэрээний
үеийн ариун газар” Библийн газрын зураг 11-ээс олоход урь. Аврагч Тир,
Сидон хотуудыг орхисныхоо дараа Галил тэнгисийн зүүн хэсэг буюу Декапол
дүүрэг рүү аялсан гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Тэднийг Марк 7:31–37-г хамтдаа чанга
уншаад, Аврагч Декаполд байсан эрэгтэйд хэрхэн нинжин сэтгэлээ үзүүлснийг
олж мэдэхэд урь. Хангалттай хугацаа өгсний дараа суралцагчдаас
хамтрагчтайгаа дараах асуултуудыг ярилцахыг хүс.
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• Энэ эрэгтэй ямар өвчнөөсөө эдгэрэхийг хүссэн бэ?

• Аврагч уг эрэгтэйг эдгээхээсээ өмнө юу хийсэн бэ?

Суралцагчдад Аврагчийн хийсэн үйлдлүүдийн тухай ойлгоход туслахын тулд
нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс
Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Их Эзэн Өөрийнх нь үгийг сонсож чадахгүй мөн тэдэнд үг хэлээрээ
хариулж чадахгүй итгэлтэй бодгальтай харьцаж байсан юм. Эзэн юу хийж
чадах мөн юу хийж болохоо харуулахын тулд хэлгүй, сонсголгүй хүнд
мэдэгдэж, ойлгогдох дохио зангааг ашиглахаас илүү бодит энгийн зүйл
хаана байна вэ … ?” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть,
[1965–1973], 1:373).

• Энэ нөхцөлд Аврагчийн үйлдэл Өөрийнх нь зан чанарын талаар бидэнд юу
зааж байна вэ?

Аврагч Өөрийнхөө үйлдсэн гайхамшгуудыг бусдад зарлахгүй байхыг эдгээсэн
хүмүүстээ сэрэмжлүүлсэн боловч Декапол дахь хүмүүс Аврагчийн үйлдсэн
гайхамшгуудын талаар сонссон байсан бөгөөд маш олон хүн Түүн дээр ирж,
цугларсаар байлаа (Марк 7:36–37-г үзнэ үү).

Марк 8:1–21
Есүс дөрвөн мянгаас илүү хүнийг хооллов
Суралцагчдыг дараах асуултад хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл
дээрээ хариулж бичихэд урь:

• Хэзээ хэн нэгэн танд тусламж хэрэгтэй байгааг анзаараад, танд туслахын
тулд ямар нэгэн зүйл хийж байсан бэ?

Туршлагаа хуваалцах хүсэлтэй байгаа суралцагчдад хичээлийн төгсгөлд
хуваалцах боломж өгөх болно гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Марк 8:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүсийг дагаж байсан хурсан олон түмнээс болж үүссэн
асуудлыг олж мэдэхийг хүс.

• Хурсан олны дунд ямар асуудал үүссэн бэ? Хэн хурсан олны хэрэгцээг
мэдэрсэн бэ?

• Хэрэв хүмүүс юм идэлгүй гэртээ буцвал тэдэнд юу тохиолдож магадгүй гэж
Аврагчийн санаа зовсон бэ?

• 2-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч хурсан олны талаар юу мэдэрч байсан бэ?
(Та суралцагчдад Аврагчийн хүмүүсийг өрөвдөж, тэдэнд санаа зовсныг
илэрхийлэх “Би хурсан олныг өрөвдөх юм” хэмээх үгсийг тэмдэглэж авахыг
зөвлөж болно.)

Хоёр суралцагчийг Марк 8:4–9-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Аврагчийн өрөвч нигүүлсэнгүй сэтгэлийн үр дүнд юу
тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

38-Р ХИЧЭЭЛ
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• Аврагч хурсан олны төлөө юу хийсэн бэ?

• Хэдэн хүнийг хооллосон бэ?

• Бид энэ түүхэн дэх Аврагчийн үлгэр жишээнээс ямар сургамж авч болох вэ?
(Суралцагчдад Бид бусдын хэрэгцээг мэдэрч, тэдгээр хэрэгцээг
хангахад тусалснаар Аврагчийн үлгэр жишээг дагаж чадна гэсэн
зарчмыг тодорхойлоход тусал. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдад энэ зарчмыг ойлгоход нь туслахын тулд Халамжийн
нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч Линда К.Бөртон эгч Бурханы хүүхдүүдэд
үйлчлэхдээ Аврагчийн үлгэр жишээг дагахын тулд “эхлээд ажигла, тэгээд
үйлчил” хэмээн заасан гэдгийг тайлбарла (“Эхлээд ажигла, тэгээд үйлчил”
Ensign эсвэл 2012 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 93). Уг хэллэгийг самбар
дээрх зарчмын доор бич.

• Би бусдын хэрэгцээг хэрхэн илүү сайн ажиглаж сурах вэ? (Зарим хэрэгцээг
тэр даруй мэдэх боломжгүй байдаг гэдгийг онцлох талаар бодож үз. Гэсэн
хэдий ч бусдын хэрэгцээг таньж мэдэхийн төлөө залбирч, тусламж хүсэж
болох ба өөрсдөөсөө илүү бусдад анхаарлаа хандуулж болно.)

• Бусдын хэрэгцээг анзаарч, тэдгээрийг хангахад туслах бидний чадварт юу
саад болж болох вэ?

Хэн нэгэн хүн суралцагчдад тусламж хэрэгтэй байгааг мэдэж, тусалж байсан
үеийн тухай бичиж тэмдэглэсэн туршлагуудаа хуваалцахад цөөн
суралцагчийг урь.

Бодол, мэдрэмж, туршлагаа хуваалцах нь
Төрсөн сэтгэгдэл, холбогдох туршлагуудыг хуваалцах нь суралцагчдад сургаал, зарчмуудыг
илүү сайн ойлгоход тусалдаг. Ариун Сүнс суралцагчдыг туршлагуудаа хуваалцах үед
олонтоо илэрхийлж буй санаагаа илүү гүнзгий ойлгож, гэрчлэлтэй болоход тэднийг
хөтөлдөг. Суралцагчдын хуваалцаж буй бодол, мэдрэмж, туршлага Ариун Сүнсний хүчээр
үе тэнгийнхнийх нь зүрх сэтгэл, оюун санаанд чухал нөлөө үзүүлж чадна.

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Өөр хэн нэгний хэрэгцээг мэдсэн үед хэдэн удаа санаа чинь зовж байсан
бэ? Хэн нэгэнд туслах бодол танд хэр зэрэг олон удаа төрж байсан бэ? Гэвч
туслах хэрэгтэй хэн нэгэн байсан ч өдөр тутмын амьдралдаа түүртсээр
өөрөө юу ч хийлгүй ‘за яахав, өөр хэн нэгэн нь түүнд туслах л байлгүй’ гэж
бодоод өнгөрсөн удаа танд хэр олон тохиолдсон бэ?

Бид зав чөлөөгүй байдгаа гайхдаг. Гэвч бид хийдэг зүйлсээ эргэцүүлэн
бодоод үзвэл, ач холбогдолгүй юмстай хэтэрхий их зууралдаж байна. Өөрөөр хэлбэл, бид
амьдралыг илүү өргөн цар хүрээгээр харж, илүү чухал зорилго тавин, түүндээ хүрэхийг
хичээхийн оронд аар саархан зүйлсэд хамаг цаг заваа зориулах нь олонтоо тохиолдож
байна” (“Өнөөдөр би хэн нэгний төлөө юу хийв?” Ensign эсвэл 2009 оны 10-р сарын
Ерөнхий чуулган, 97).

38-Р ХИЧЭЭЛ
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Суралцагчдаас өдөр тутмын амьдралынхаа үйл явдлуудыг оюун санаандаа
төсөөлөхийг хүс. Тусламж хэрэгтэй байж болох эцэг эх, ах дүү, үе
тэнгийнхнийхээ талаар бодоход тэднийг урь. Хэн нэгэнд тусламж хэрэгтэй
байгааг мэдээд, тусламж үзүүлснээр Аврагчийн үлгэр жишээг дагах шийдвэр
гаргахад суралцагчдыг урамшуулан дэмж.

Есүс 4000 хүнийг хооллон, гайхамшиг үзүүлсний дараа, шавь нартайгаа
Далманут хэмээх газар руу завиар явсан гэдгийг тайлбарлаж, Марк
8:10–21-ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэнд фарисайчууд Түүнээс тэмдэг үзүүлэхийг
шаарджээ. Есүс татгалзаж, сүнслэг байдлын хувьд сохроход хүргэсэн сургаал
болох фарисайчуудын сургаалаас болгоомжлохыг шавь нартаа заажээ.

Марк 8:22–26
Есүс сохор хүнийг алгуурхан эдгээв
Есүс болон Түүний шавь нар Декапол гэдэг газрыг орхиод, Бетсайд руу явсан
гэдгийг тайлбарла. Тэднийг тэнд очсоны дараа нэгэн сохор хүнийг
эдгээлгэхээр Аврагчийн өмнө авчирчээ.

Цөөн суралцагчийг Марк 8:22–26-г ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Их Эзэн уг сохор хүнийг хэрхэн эдгээснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагчийг сохор хүний нүдэн дээр эхний удаа гараа тавих үед юу болсон
бэ? (“Би хүмүүсийг харж байна. Тэд явж буй мод мэт харагдаж байна” [24-р
шүлэг] хэмээх үгс нь сохор хүн сайн харж чадахгүй байсныг илэрхийлдэг
гэдгийг та тайлбарлаж болно.

• Аврагчийг сохор хүний нүдэн дээр хоёр дахь удаа гараа тавих үед юу
болсон бэ?

Суралцагчдад Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконкигийн
хэлсэн дараах үгийн хуулбарыг өгч, нэг суралцагчаас чанга уншихыг хүс:
Суралцагчдыг дагаж уншаад, Есүс яагаад энэ эрэгтэйг алгуурхан буюу үе
шаттай эдгээснийг олж мэдэхэд урамшуулан дэмж.

“Энэ гайхамшиг ер бусын өвөрмөц юм. Энэ бол Есүс хүнийг үе шаттай
эдгээсэн тухай цорын ганц цэдэглэгдсэн жишээ мөн. Бидний Их Эзэн уг
сохор хүний сул дорой хэдий ч өсөн нэмэгдэж буй итгэлийг хүчирхэгжүүлэх
зорилгоор энэ аргыг хэрэглэсэн байж болох юм. Есүс хараагүй хүнд
гараараа удаа дараа хүрсэн нь түүний бат найдвар, итгэл бишрэлийг
нэмэгдүүлсэн байж болох юм. Есүс (1) сохор хүний гараас хөтлөн хотоос

гаргаж, (2) сохор хүний нүдэнд шүлсээ түрхэж, (3) гар тавих ёслолыг гүйцэтгэж, (4) эрэгтэйн
нүдэн дээр хоёр дахь удаагаа гараа тавьсан юм.

Энэхүү эдгэрэлтийн онцгой хэв маяг нь хүмүүс бүх хүч чадал, итгэлээрээ Их Эзэний эдгээх
ач ивээлийг эрэлхийлэх ёстой хэдий ч, ингэх нь хагас дутуу эдгэрэхэд л хангалттай байдаг.
Гэхдээ тэд үүнийг хүлээн авсныхаа дараа бүх талаараа эрүүл саруул, бүрэн бүтэн болоход
туслах нэмэлт итгэл, баталгааг хүлээн авч болно гэдгийг заадаг. Хүмүүс амьдралаа
Бурханы төлөвлөгөө, зорилгуудад нийцүүлснээр сүнсний өвчлөлөөсөө бага багаар, алхам
алхмаар эдгэрэх нь олонтоо тохиолддог” (Doctrinal New Testament Commentary,
1:379–380).

38-Р ХИЧЭЭЛ
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• Алгуурхан эдгэрэх нь хэн нэгний Есүс Христэд итгэх итгэлийг хэрхэн
нэмэгдүүлж болох вэ?

• Сайн мэдээний талаар гэрчлэлтэй болох эсвэл сүнслэг ба бие махбодын
эдгэрлийг хүлээн авах зэрэг зарим адислал тэр даруй эсвэл нэг дор ирэхийн
оронд алгуурхан эсвэл алхам алхмаар, аажим ирдгийг ойлгох нь яагаад
чухал вэ?

Марк 8:27–38
Петр Есүс бол Христ хэмээн гэрчлэв
Нэг суралцагчийг Марк 8:27-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагчийн шавь нартаа тавьсан асуултыг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Матай 16:16-д
цэдэглэгдсэнээр (энэ шүлэг төгс эзэмших судрын хэсэг юм), Петр уг асуултад
хэрхэн хариулсныг санахыг ангийнхнаас хүс. Хэрэв тэд санахгүй бол нэг
суралцагчийг Марк 8:29-ийг чанга уншихад урь (энэ шүлэгт Петрийн
хариулт бий).

Аврагч шавь нартаа Өөрийг нь Христ буюу Мессиа гэдгийг бусдад ярьж
болохгүй хэмээн хэлсэн гэдгийг тайлбарлан, Марк 8:30–38-ыг нэгтгэн дүгнэ.
Мөн Тэрээр удахгүй тохиох Өөрийнхөө зовлон ба үхлийн талаар тэдэнд
зааж эхлэв.

Суралцагчдыг хичээлийн үеэр судруудаас суралцсан үнэнийн талаар гэрчлэлээ
хуваалцахад урин, хичээлээ дуусга.
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39-Р ХИЧЭЭЛ

Марк 9:1–29
Оршил
Петр, Иаков, Иохан нарын өмнө Есүс хувиргагдав. Тэгээд
Тэрээр Мессиагийн замыг бэлтгэх ёстой Елиагийн буюу
Иохан Баптистын үүргийн тухай тэдэнд заав. Аврагчийг
бусад шавь дээрээ ирсний дараа нэгэн хүн Түүнээс бузар

сүнсийг хүүгээсээ зайлуулж өгөхийг гуйжээ. Есүс бузар
сүнсийг зайлуулсны дараа залбирах, мацаг барих
хэрэгцээний тухай шавь нартаа заажээ.

Заах зөвлөмж

Цагаа дэмий үрэхээс зайлсхий
Суралцагчид хичээл яг цагтаа эхэлж, дэмий үрэх цаг байхгүйг хараад зорилгоо ухаардаг.
Хичээлийн үр дүнтэй эхлэл нь суралцагчдад судруудыг судлах туршлагаасаа илүү ихийг
мэдэж авахад тусалдаг.

Марк 9:1–13
Есүс Петр, Иаков, Иохан нарын өмнө хувираад, Елиагийн тухай заав
Цөөн суралцагчийг самбарын өмнө сайн дураараа гарч ирээд, бие махбодын
хүч чадлыг нэмэгдүүлдэг нэгэн үйл ажиллагааг товч харуулахад урь.

• Яагаад хүмүүс бие махбодын хүч чадлаа нэмэгдүүлэх шаардлагатай байдаг
эсвэл нэмэгдүүлэхийг хүсдэг вэ?

• Бие махбодын хүч чадлыг сүнслэг хүч чадалтай эсвэл Есүс Христэд итгэх
итгэлтэй хэрхэн адилтгаж болох вэ?

• Есүс Христэд итгэх итгэл маань соригддог мөн хүчирхэгжих онцгой
хэрэгцээтэй болдог ямар ямар нөхцөл байдал байдаг вэ? (Суралцагчдын
хариултыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдыг Марк 9:1–29-ийг судалж байхдаа тэдэнд Есүс Христэд итгэх
итгэлээ хүчирхэгжүүлэхэд туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Хувиралтын уулан дээр Есүсийн Петр, Иаков, Иохан нарын өмнө хувирсан
түүхийг агуулдаг гэдгийг тайлбарлан, Марк 9:1–13-ыг нэгтгэн дүгнэ. Мөн энэ
судрын хэсэг нь Есүс Иохан Баптистыг Елиагийн бошиглогдсон үүргийг
гүйцэтгэж, Аврагчийг ирэхэд зориулан замыг бэлтгэсэн хэмээн эдгээр
төлөөлөгчид заасан тухай тайлбарладаг (Иосеф Смитийн Орчуулга, Марк 9:10
[Марк 9:12, зүүлт тайлбар a]).

Марк 9:14–29
Есүс нэг хүний хүүгээс бузар сүнсийг зайлуулав
Нэг суралцагчийг Марк 9:14–15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагчийг бусад шавь дээрээ уулнаас буун ирэх үед үүссэн
нөхцөл байдлыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.
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Нэг суралцагчийг Аврагчийн үгсийг, өөр нэг суралцагчийг Марк 9:16–24
дээрх хүүгийн эцгийн үгсийг уншихад урь (та эдгээр хэсгийг хичээл эхлэхээс
өмнө оноож өгч болох ба эдгээр суралцагчийг оноогдсон мөрүүдийг олоход
урьж болно). Өөрөө өгүүлэгчийн дүрд тоглох эсвэл гурав дахь суралцагчийг
үүнд тоглоход урих талаар бодож үз. Урьдаас томилсон суралцагчдаас Марк
9:16–18 дээрх өөрсдийн хэсгийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, хүүгийн эцэг Аврагчийн шавь нараас юу хүссэн болохыг олж
мэдэхийг хүс.

• Энэ эцэг хүүгийнхээ төлөө юу хүссэн бэ? (Та хэлгүй, дүлий болгодог мөн
өөр хор хөнөөл учруулдаг бузар сүнс хүүд шүглэсэн байсан гэдгийг
тайлбарлаж болно [Марк 9:17, 25-ыг үзнэ үү]. Бузар сүнс хүүг эзэмдэх үед
хүү татвалзаж, амнаасаа хөөс сахруулан, шүдээ хавирч, бие нь хөшчихдөг
байжээ.)

Суралцагчдаас энэ эцгийн оронд өөрсдийгөө тавьж, шавь нар хүүг эдгээж
чадаагүй үед Аврагчид болон Түүний хүчинд итгэх итгэлд нь ямар өөрчлөлт
гарах байсныг тунгаан бодохыг хүс.

Урьдаас томилсон суралцагчдыг Марк 9:19–22 дээрх өөрсдийн хэсгийг
үргэлжлүүлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, энэ
эцэг Аврагчтай ярилцах үедээ юу мэдэрснийг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ эцэг Аврагчтай ярилцахдаа юу мэдэрч байсан гэж та нар бодож
байна вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри
Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас ахлагч
Холланд энэ аавын мэдрэмж, гуйлтын талаар бидний ойлголтыг нэмэгдүүлэх
юу хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

“Өөр найдах юу ч үгүй болсон тэрхүү эцэг өөртөө байгаа итгэлээ харуулан,
дэлхийн Аврагчид хандан ‘Хэрэв Та юуг ч хийж чаддаг юм бол биднийг
өрөвдөж туслаач’ хэмээн гуйж байна [Марк 9:22; налуу бичилт нэмэгдсэн].
Би энэ үгсийг нулимс гаргахгүйгээр уншиж чаддаггүй юм. Биднийг гэх
төлөөний үгийг зориуд хэрэглэсэн нь маш тодорхой байна. Үнэн хэрэгтээ
энэ хүн ‘Гэр бүлийнхэн маань бүгдээрээ гуйж байна. Бидний зовлон

ерөөсөө дуусахгүй юм аа. Бид бүр цөхрөөд байна. Хүү маань гал, усанд унаж, байнга л
аюулд өртөж, бид ч үргэлжид айдастай байдаг. Бид өөр хэнд хандахаа мэдэхгүй байна. Та
бидэнд тусалж чадах уу? Үр дүн нь ямар ч байсан хамаагүй, бага ч гэсэн адислал, өчүүхэн
ч болов найдвар, хүүгийн эхийн өдөр бүр үүрдэг хүнд дарамтыг бага ч болов хөнгөлж л
байвал бид маш их талархах болно’ хэмээн гуйж байна” (“Эзэн минь, би итгэж байна,”
Ensign эсвэл 2013 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 108).

Аврагчийн хэсгийг оноож өгсөн суралцагчийг Марк 9:23-ыг чанга уншихад
урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Аврагч энэ эцэгт юу заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• Уг эцэг хэнд итгэх хэрэгтэй байсан бэ?

• Аврагч энэ эцэгт ямар зарчим заасан бэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Хэрэв бид Есүс Христэд итгэвэл, бүх зүйл бидэнд боломжтой
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байх болно гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Та суралцагчдад
23-р шүлгээс энэ зарчмыг зааж буй үгсийг тэмдэглэхийг санал
болгож болно.)

“Бүх зүйл” гэдэг нь Бурханы хүсэл, зорилго, цаг хугацааны дагуу ирэх бүх зөв
шударга адислалыг хэлж байгааг онцол.

• Энэ зарчимд итгэх нь даван гарах боломжгүй мэт хэцүү бэрхшээлийг туулж
байгаа хэн нэгэнд хэрхэн туслах вэ?

Эцгийн хэсгийг оноож өгсөн суралцагчийг Марк 9:24-ийг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Аврагчийн заасан зарчимд эцэг хэрхэн
хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Та нар тухайн үед уг эцгийн үзүүлсэн итгэлийг хэрхэн дүрслэх вэ?

Суралцагчдаас уг эцгийн хариултын хоёр хэсгийг анхаарахыг хүс. Нэг
суралцагчийг ахлагч Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад
урь. Ангийнхнаас эцгийн хэлсэн зүйл “итгэлгүй” эсвэл эргэлзээ, айдастай үед
бидний хийж болох юуг харуулж байгааг олж мэдэхийг хүс.

“Итгэл нь соригдох цагт тэр эцэг эхлээд өөрийн хүчирхэг талыг үзүүлээд,
дараа нь дутагдлаа хүлээн зөвшөөрдөг. ‘Их Эзэн, би итгэж байна’ гэх түүний
анхны үгс баттай бөгөөд эргэлзээгүй байна. Итгэлээ нэмэхийг хүсэж буй хэн
боловч энэ хүнийг бүү мартаг! Айдаст автаж, эргэлзээнд идүүлж эсвэл хүнд
хүчир цаг үетэй тулгарахдаа олж авсан итгэлээ бүү алд. Тэр итгэл тань
хэчнээн хязгаарлагдмал бага байсан ч хамаагүй. Энэ мөнх бус амьдралд

хөгжиж дэвшихийн тулд энэ хүүд тохиолдсон зовлон эсвэл энэ эцгийн мэдэрсэн шиг
шаналлыг бид бүхэн мөн туулж, мэдрэх хэрэгтэй байдаг. Ийм зүйл тохиолдон, асуудал
үүсэж, яаж шийдвэрлэгдэх нь тодорхой бус байх үед олж авсан итгэлээсээ зууран, илүү их
мэдлэг иртэл тэвчээртэй байцгаа” (“Эзэн минь, би итгэж байна,” 108).

• Бид итгэлгүй үедээ юу хийж болох талаар энэ эцгээс ямар сургамж авч
болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Хэрэв бид итгэдэг зүйлээсээ
зууран баривал … гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич.)

• Бид 24-р шүлэг дэх уг эцгийн хэлсэн үгийн өөр нэг хэсгээс итгэлгүй
байдлыг даван гарах тухай ямар сургамж авч болох вэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа самбар дээрх өгүүлбэр дээр мөн Их Эзэний тусламжийг
эрэлхийлбэл … гэсэн үгсийг нэмж бич.)

Нэг суралцагчийг Марк 9:25–27-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагч уг эцгийн гуйлтын хариуд юу хийж өгснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагч уг эцгийн гуйлтын хариуд юу хийж өгсөн бэ?

• Та нар энэ түүхээс сурсан зүйл дээрээ үндэслээд, самбар дээрх өгүүлбэрийг
хэрхэн гүйцээж бичих вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Хэрэв бид
итгэдэг зүйлээсээ зууран баривал мөн Их Эзэний тусламжийг
эрэлхийлбэл Тэрээр бидэнд итгэлээ хүчирхэгжүүлэхэд туслах болно
гэсэн зарчмыг гаргахын тулд самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээж бич.)
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Хичээлийн эхэнд ярилцаж байсан болон самбар дээр жагсаан бичсэн нөхцөл
байдлуудыг дурд.

• Энэ зарчмыг иймэрхүү нөхцөл байдлуудад хэрхэн ашиглах вэ?

• Хэзээ та эсвэл таны таньдаг хэн нэгэн итгэдэг зүйлээсээ зууран барьж, Их
Эзэний тусламжийг эрэлхийлснээр итгэлгүй байгаа үедээ Их Эзэний
тусламжийг хүлээн авч байсан бэ? (Та мөн өөрийнхөө туршлагыг
хуваалцаж болно.)

Суралцагчдыг итгэлгүй байгаа үедээ энэ зарчмыг хэрэгжүүлэхэд
урамшуулан дэмж.

Энэ эцэг эхлээд хүүгээ эдгээлгэхээр Есүсийн шавь нарт авчирсан гэдгийг
суралцагчдад сануул. Суралцагчдыг өөрсдийгөө тэр шавь нарын оронд
тавихад урь.

• Та нар хүүгээс бузар сүнсийг гаргаж чадаагүйнхээ дараа юу бодож эсвэл
мэдрэх байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Марк 9:28-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас шавь
нарын Есүст тавьсан асуултыг олж мэдэхийг хүс.

• Шавь нар нь Есүсээс юу гэж асуусан бэ?

Суралцагчдаас Марк 9:19-ийг дахин уншаад, Аврагч тэнд байсан шавь нараа
мөн хүмүүсийг хэрхэн дүрсэлж хэлснийг олж мэдэхийг хүс. (Тэд “итгэлгүй”
байсан.) Энд гарч байгаа итгэлгүй гэдэг үг нь Есүс Христэд итгэх итгэлээр
дутагдсан хэмээн хэлж байгааг тайлбарла. Санваарын адислалуудыг үр
нөлөөтэй байлгахын тулд Есүс Христэд итгэх итгэл шаардлагатай.

Нэг суралцагчийг Марк 9:29-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагчийн шавь нарынхаа асуултад өгсөн хариултыг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагч шавь нартаа юу гэж заасан бэ?

• Залбирч, мацаг барих нь хүний итгэлд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа Бид залбирч, мацаг барьснаар Есүс Христэд итгэх
итгэлээ нэмэгдүүлж чадна гэсэн үнэнийг ойлгоход тэдэнд тусал: )

Нэг суралцагчийг Итгэлдээ үнэнч байх нь товхимол дээрх дараах өгүүлбэрийг
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас энэ үнэнийг хэрэгжүүлж болох өөр өөр
нөхцөл байдлыг олж сонсохыг хүс.

“[Есүсийн нэгэн хүний хүүгээс бузар сүнсийг зайлуулж байгаа] энэхүү шастир нь залбирах,
мацаг барих нь санваарын адислал өгч байгаа болон хүлээн авч байгаа хүмүүст нэмэлт
хүч чадал өгдөг гэдгийг зааж байна. Энэхүү шастирыг сайн мэдээгээр амьдрах хувийн
идэвх чармайлтандаа хамруулж болно. Хэрэв танд даван туулахаар тэмцэлдэж байгаа
алдаа дутагдал юм уу нүгэл байвал та хүсэж байгаа уучлал эсвэл тусламжийг хүлээн
авахын тулд залбирч, мацаг барих хэрэгтэй болно. Таны бэрхшээл Христийн хөөн
зайлуулсан чөтгөртэй адил, зөвхөн залбирах хийгээд мацаг барих үед л арилах болно”
(Итгэлдээ үнэнч байх нь: Судрын заалт [2004], 121).
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• Энэ хэсэгт дурдсанчлан, энэ үнэнийг хэрэгжүүлж болох ямар ямар нөхцөл
байдал байдаг вэ?

• Залбирч, мацаг барих нь хэзээ Христэд итгэх итгэлийг тань нэмэгдүүлж,
хайж байсан зөв шударга адислалуудаа хүлээн авах боломжийг та нарт
олгож байсан бэ?

Залбирч, мацаг барьснаар Есүс Христэд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлснээр олж авч
болох, өөрийнхөө эсвэл бусдын төлөө хүлээн авахыг хүсэж байгаа адислалуудаа
тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс. Тэднийг дараагийн мацгийн ням гарагт
эдгээр адислалын төлөө залбирч, мацаг барих зорилго тавин, зорилгоо бичиж
авахад урь.

Төгс эзэмших судрын давтлага
Суралцагчдын мэдэхгүй байж болох зарим төгс эзэмших судрын хэсгийг
түрүүлэн үзэх талаар бодож үз. Тэднийг тэдгээр хэсгийг уншиж, тэмдэглэж
авахад урь. Та суралцагч бүрд шинэ төгс эзэмших судрын хэсгийг даалган өгч
эсвэл хоёр суралцагчид өгөөд, тэднээс судрын хэсгүүд дээрх үнэнийг харуулах
зургийг цаасан дээр зурахыг хүсэж болно. Тэднийг ангийнханд зургаа
тайлбарлан өгөхөд урь. Та дараа эргэн үзэхийн тулд уг зургуудыг ил
тавьж болно.

(Тэмдэглэл: Та хэдий хэр цаг байгааг анхаарч үзээд, энэ үйл ажиллагааг
хичээлийн эхэнд эсвэл төгсгөлд хийж болно.)
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Марк 9:30–50
Оршил
Есүс шавь нартаа удахгүй тохиох ёстой Өөрийн үхэл,
Амилалтын талаар хэлээд, Бурханы хаант улсад хэн
хамгийн агуу нь байх тухай заажээ. Тэрээр бусдыг нүгэл

рүү удирдахын үр дагаврын тухай сэрэмжлүүлж, шавь
нартаа нүгэл рүү хөтлөх нөлөөллөөс өөрсдийгөө хэрхэн
тусгаарлахыг зааварлажээ.

Заах зөвлөмж
Марк 9:30–37
Есүс Өөрийн үхэл, Амилалтын талаар зөгнөн хэлээд, Бурханы хаант улсад хэн
хамгийн агуу нь байх тухай заав
Ангид суралцагчдын мэдэж болох хурц үнэртэй ямар нэгэн зүйл авчир (зүссэн
шинэхэн жүрж, сонгино эсвэл шинэ талх гэх мэт). Хичээл эхлэхээс өмнө энэ
зүйлийг анги дотор суралцагчдын нүдэнд харагдахгүй газар тавь.

Суралцагчдаас ангид орж ирэхдээ ямар нэгэн шинэхэн үнэр мэдэрсэн
эсэхийг асуу.

• Энэ үнэрийг таних үед энэ нь та нарт юуны тухай бодоход эсвэл юуг
үйлдэхэд нөлөөлсөн бэ?

Хурц үнэр бидэнд хэрхэн нөлөөлдөгтэй адил бид бусдын бодол санаа, зан авирт
нөлөөлж чадна гэдгийг онцлон хэл. Суралцагчдыг Аврагчийг дагах бусдын
хичээл зүтгэлд үзүүлж буй нөлөөгөө эсвэл бусдын өөрсдөд нь үзүүлж буй
нөлөөний талаар бодож үзэхэд туслах үнэнийг Марк 9:30–50 дээрээс олж
мэдэхэд урь.

Аврагч залуу эрэгтэйгээс бузар сүнсийг зайлуулсныхаа дараа (Марк
9:17–29-ийг үзнэ үү) шавь нартайгаа хамт Галилаар аялсан гэдгийг тайлбарла.
Нэг суралцагчийг Марк 9:31–32-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, Аврагчийн бошиглосон үйл явдлуудыг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч ямар ямар үйл явдлын тухай бошиглосон бэ?

Есүс Капернаумд ирээд, шавь нартаа хэн Бурханы хаант улсад хамгийн агуу нь
байх тухай заасан гэдгийг тайлбарлан, Марк 9:33–37-г нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр
мөн хүүхдүүд шиг өөрсдийгөө даруусгаж, Өөрийг нь хүлээн авдаг хүмүүсийг
Сүмд хүлээн авахыг тэдэнд зааварлажээ (Иосеф Смитийн Орчуулга, Марк
9:34–35 [Марк 9:37, зүүлт тайлбар a]-ыг үзнэ үү). (Тэмдэглэл: Эдгээр сургаалыг
Марк 10-ын хичээл дээр илүү дэлгэрэнгүй ярилцах болно.)

Марк 9:38–50
Есүс бусдыг нүгэл үйлдэхэд нөлөөлөхийн эсрэг мөн хилэнцэт нөлөөллөөс
өөрсдийгөө тусгаарлахгүй байхын эсрэг сэрэмжлүүлэв
Нэг суралцагчийг Марк 9:38-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, төлөөлөгч Иоханы Аврагчид хэлсэн нөхцөл байдлыг олж
мэдэхийг хүс.
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• Иохан Аврагчид юу гэж хэлсэн бэ?

Төлөөлөгчид энэ эрэгтэйг Арванхоёр төлөөлөгчтэй хамт явдаг хүмүүсийн нэг
биш учир чөтгөрүүдийг зайлуулахыг нь хориглосон гэдгийг тайлбарла. Гэвч
Аврагч тэдэнд (тэрээр эрх мэдэлтэй зөв шударга эрэгтэй байсныг дурдаад),
түүнийг хориглохгүй бай хэмээн хэлж мөн Өөрийнх нь төлөөлөгчдөд тусалдаг
хүмүүс шагнагдах болно хэмээн заажээ (Марк 9:39–41-ийг үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Марк 9:42-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, Аврагчийн сэрэмжлүүлгийг олж мэдэхийг хүс. Энэ хам сэдэвт
бүдрүүлэх гэдэг нь бусдыг бүдэрч, замаа алдахад эсвэл нүгэл үйлдэж, итгэлээ
орхиход нөлөөлөх гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла.

• Аврагч ямар хүмүүст нүгэл үйлдэхэд нөлөөлөхгүй байхыг сэрэмжлүүлсэн
бэ? (Та “[Есүст] итгэдэг ийм балчир хүмүүс” дунд дөнгөж итгэж эхэлж
байгаа өсвөр үеийнхэн, шинэ хөрвөгчид мөн Түүний ямар ч насны даруу
итгэлтэй шавь нар багтдаг гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй байж болно.)

• Есүс шавь нартаа нүгэл үйлдэхэд нөлөөлөхийн эсрэг ямар сэрэмжлүүлэг
өгсөн бэ? (Тэрээр бусдыг нүгэл үйлдэхэд нөлөөлснөөр ирэх гүн тарчлалыг
амсаж, Бурханаас тусгаарлагдсанаас үхсэн нь дээр гэсэн санааг
илэрхийлжээ.)

• Бид 42-р шүлгэн дэх Аврагчийн сэрэмжлүүлгээс ямар зарчим мэдэж авч
болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид Есүс Христэд
итгэдэг хүмүүст нүгэл үйлдэхэд нь нөлөөлбөл Бурханы өмнө
хариуцлага хүлээх болно гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Хэн нэгэн Есүс Христэд итгэдэг хүмүүст нүгэл үйлдэхэд ямар ямар арга
замаар нөлөөлж болох вэ?

Суралцагчдад ангид үнэртэж байсан хурц үнэрийн талаар мөн бид энэ үнэртэй
адил бусдад эергээр эсвэл сөргөөр нөлөөлж чадна гэдгийг сануул.
Суралцагчдаас Есүс Христэд итгэдэг хүмүүст үзүүлдэг өөрсдийн нөлөөний
талаар тунгаан бодохыг хүс.

Суралцагчдын анхаарлыг тат
Зарим суралцагчийн анхаарлаа хандуулах хугацаа хязгаарлагдмал байдаг тул хичээлийн
турш тэдний сонирхол, суралцах хүслийг хэд хэдэн удаа өдөөж өгөх арга замуудыг
эрэлхийл. Үүнийг хийхдээ суралцагчдын анхаарлыг тэдний суралцах судрын хэсгүүд дээр
төвлөрүүлэх замаар хийх хэрэгтэй.

Суралцагчдыг Аврагчийн заасан өөр нэг зарчмыг тодорхойлоход бэлтгэхийн
тулд үдээстэй гутал өмссөн нэг суралцагчаас самбарын өмнө сайн дураараа
гарч ирэхийг хүс. Уг суралцагчид нэг гутлынхаа үдээсийг зөвхөн өрөөсөн
гараараа тайлж, үдэхийг зааварла. Суралцагчийг үүнийг хийхийг хичээж байх
хооронд ангийнхнаас асуу:

• Хэрэв та нар нэг гараа алдвал ямар асуудал бэрхшээлтэй тулгарах вэ?

• Гараа алдана гэвэл юуны төлөө алдвал зохих вэ?
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Биеийн аль нэг хэсгийг анхааралтай тайрч авахыг тайрах мэс засал гэж
нэрлэдэг ба хэрэв биеийн аль нэг хэсэг ноцтой гэмтэж, халдвар авч эсвэл
өвчилсөн бол эмчлэх мэс засал хийдэг юм. Тайрах мэс засал ба эдгэрэх явц нь
маш их өвдөлттэй, хэцүү ярвигтай байх боловч энэ нь биеийн бусад хэсгээр
үрэвсэл тархаж, илүү их хор хөнөөл учрахаас, цаашлаад үхэлд хүргэхээс
сэргийлдэг.

Нэг суралцагчийг Марк 9:43-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, Аврагч хоёр гартай байхаас өрөөсөн гартай байх нь дээр
хэмээн хэлэхдээ юуны тухай заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Ямар үед хоёр гартай байхаас өрөөсөн гартай байх нь дээр вэ?

• Бид энэ сургаалыг биднийг “бүдрүүлсэн” эсвэл нүгэл үйлдэхэд нөлөөлсөн
гарыг тайрч авах ёстой гэдэг шууд утгаар нь ойлгох хэрэгтэй гэж та нар
бодож байна уу? (Аврагч хүмүүсийг гараа тайрах ёстой хэмээн хэлээгүй
гэдгийг та тайлбарлах хэрэгтэй байж болно. Харин Тэрээр зааж буй
зүйлийнхээ ач холбогдлыг онцлохын тулд зүйрлэл ашигласан юм.

Нэг суралцагчийг самбар дээр хүний дүрс зурахад урь. Суралцагчийг зурах
хооронд Марк 9:43–48-ын Иосеф Смитийн Орчуулга нь энэ хэсэг дэх
Аврагчийн сургаалуудын тухай бидний ойлголтыг нэмэгдүүлэх болно гэдгийг
тайлбарла. Бид эдгээр шүлгээс, Аврагч нүгэл үйлдэхэд хөтөлдөг бидний
амьдралд байдаг нөлөөнүүдийг бэлгэдэхийн тулд гар, хөл, нүдийг ашигласан
гэдгийг мэдэж авдаг. Самбар дээр зурж буй суралцагчид зурсан дүрснийхээ
гар, хөл, нүдийг дугуйлахыг зааварла. Дараа нь уг суралцагчийг суудалдаа
суухад урь.

Цөөн суралцагчийг Иосеф Смитийн Орчуулга, Марк 9:40–48-ыг ээлжлэн
чанга уншихад урь (Судруудын удирдамж). Ангийнхнаас шүлгийг дагуулж
уншаад, Аврагч хэн нэгэнд “гэм бурууг үйлдсэн” эсвэл нүгэл үйлдэхэд хөтөлсөн
гар, хөл, нүдийг юутай адилтгасныг олж мэдэхийг хүс. Та Иосеф Смитийн
Орчуулга, Марк 9:40–41, 43 дээрх амьдрал гэдэг үг нь мөнх амьдралыг хэлж
байгааг тайлбарлах хэрэгтэй байж болно.

• Энэ орчуулгад өгүүлснээр, гэм бурууг үйлдсэн гар, хөл, нүд юуг төлөөлж
байна вэ? (Гар нь бидний гэр бүлийн гишүүн, найз нөхдийг төлөөлж
байгаа ба хөл нь бодож, үйлдэх ёстой жишээ болгон хардаг хүмүүсийг
маань, харин нүд нь бидний удирдагчдыг төлөөлдөг.)

Суралцагчийн самбар дээр зурсан зурган дээр эдгээр хэсгийн тайлбарыг бич.

• Аврагч нүгэл үйлдэхэд хөтөлдөг зөв шударга бус нөлөө нөлөөллийг яах
ёстой гэж бидэнд заасан бэ?

• Өөрсдийгөө зөв шударга бус нөлөөнөөс тусгаарлах нь ямар арга замаар
гар, хөлөө тайрахтай адил байж болох вэ?

• Хэрэв бид өөрсдийгөө зөв шударга бус нөлөөнөөс тусгаарлахгүй бол юу
тохиолдож болох вэ? Яагаад?

• Бид эдгээр шүлгэн дэх Аврагчийн сургаалуудаас ямар үнэнийг мэдэж авч
болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бурханаас
тусгаарлагдсанаас зөв шударга бус нөлөөллүүдээс өөрсдийгөө
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тусгаарласан нь дээр гэсэнтэй төстэй үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг
бататга. Суралцагчдын хэлсэн үгсийг ашиглаад, энэ үнэнийг самбар
дээр бич.)

Нэг суралцагчийг Далын ахлагч Волтэр Ф.Гонзалезийн хэлсэн дараах үгийг
чанга уншихад урь. Өөрсдийгөө тусгаарлах ёстой бусад нөлөөллийг олж
мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

“Тйимээс тайрч хаях гэдэг нь зөвхөн найз нөхдийг биш харин зохисгүй
телевизийн нэвтрүүлэг, интернэт сайт, кино, ном зохиол, тоглоом, хөгжим
зэрэг бүхий л муу нөлөөг хамааруулдаг. Энэ зарчмыг зүрх сэтгэлдээ сийлэх
нь муу нөлөөнд автагдах ямар ч уруу таталтыг эсэргүүцэхэд бидэнд туслах
болно” (“Today Is the Time,” Ensign эсвэл Лиахона, 2007 оны 11-р сар, 55).

• Бид өөрсдийгөө зөв шударга бус нөлөөллүүдээс тусгаарласнаар ямар ямар
сорилттой тулгарч болох вэ?

• Бид зөв шударга бус нөлөөллүүдээс өөрсдийгөө тусгаарлах тохиромжтой
арга замыг хэрхэн мэдэх вэ?

Зөв шударга бус нөлөөллүүдээс өөрсдийгөө тусгаарлах гэдэг нь бусадтай
бүдүүлэг харьцаж, бусдыг буруутгаж эсвэл Сүмийн итгэлтэй гишүүн биш
хүмүүстэй харилцахаас зайлсхийх гэсэн үг биш гэдгийг тайлбарла. Харин
биднийг нүгэл үйлдэхэд хүргэх хүмүүсээс хол байж, тэдэнтэй дотно
харилцаатай байхаас бид зайлсхийх хэрэгтэй. Бид нүгэл үйлдэхэд хүргэх бүх
нөлөөг зайлуулж, тэдгээрээс зайлсхийж чадахгүй байж болох ч аль болох бүх
хилэнцэт нөлөөллөөс өөрсдийгөө тусгаарлахыг хичээж, бүрэн зайлуулж
чадахгүй нөлөөллүүдээс ч хүртэл зайлсхийхийн тулд хувийн сахилга баттай
байхыг хичээх үед Их Эзэн биднийг адислах болно.

Суралцагчдад энэ үнэнийг илүү сайн ойлгоход туслахын тулд хоёр
суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхэд урь. Суралцагч бүрд дараах
жишээнүүдийн нэгийг чанга уншаад, холбогдох асуултуудыг ангийнханд
тавихыг зааварла. Ангийнхныг Марк 9:43–48 дээрээс олж тогтоосон үнэн
дээрээ тулгуурлан асуултуудад хариулахад урь.

1-р жишээ. Бурханы зарлигуудыг зөрчих үйл ажиллагаанд намайг байнга уруу
татдаг найзууд надад бий. Гэхдээ, хэрэв би тэдэнтэй үргэлжлүүлэн найзалбал
тэдэнд сайнаар нөлөөлж чадна гэж бодож байна.

• Хэрэв би тэднээс өөрийгөө тусгаарлавал тэр найзууддаа сайнаар нөлөөлж
чадах чадвараа алдахгүй гэж үү? Би тэдэнтэй ямар харилцаатай байх
ёстой вэ?

• Би эдгээр найзаасаа өөрийгөө тохиромжтой арга замаар тусгаарлахын тулд
юу хэлж мөн хийх хэрэгтэй вэ?

2-р жишээ. Би нэгэн алдартай хамтлагийг хэдэн жил шүтэж байна. Сүүлийн
үед тэд зарим хөгжим, ярилцлагандаа Их Эзэний жишиг, сургаалын эсрэг зан
авир, санаа бодлыг дэмжсэн байдаг.
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• Энэ зүгээр л нэг хөгжим, үг биз дээ? Тэдний хөгжмийг үргэлжлүүлэн
сонсох, тэднийг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл дээр дагах нь ямар
аюултай гэж?

Сайн дураараа тусалсан суралцагчдад талархлаа илэрхийлээд, суудалдаа суухад
урь. Ангийнхнаас асуу:

• Заримдаа нүгэл үйлдэхэд хүргэх нөлөөллүүдээс өөрсдийгөө тусгаарлах нь
хэцүү байдаг ч бид энэ золиослолыг хийснээрээ юу олж авах вэ? (Маш олон
адислал ба мөнх амьдралыг олж авна.) Яагаад энэхүү шагнал ямар нэг
золиослолын үнэ цэнтэй байна вэ?

• Хэзээ та нар эсвэл та нарын таньдаг хэн нэгэн зөв шударга бус
нөлөөллүүдээс өөрсдийгөө тусгаарлахыг сонгож байсан бэ? (Суралцагчдад
хэт хувийн чанартай туршлагаа хуваалцахгүй байхыг сануул.) Энэхүү
нөлөөллөөс өөрсдийгөө тусгаарлахад юу нь хэцүү байсан бэ? Үүнийг
хийснээр яаж адислагдсан бэ?

Суралцагчдаас өөрсдийг нь нүгэл үйлдэхэд хөтөлж байж болох ямар нэгэн
нөлөө амьдралд нь байгаа эсэхийг тунгаан бодохыг хүс. Тэднийг хичээлийн
дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ өөрсдийгөө хэрхэн эдгээр нөлөөллөөс
тусгаарлах тухай бичихэд урь.

Аврагч шавь нартаа бие биетэйгээ эвтэй байхыг зааварласан гэдгийг
тайлбарлан, Марк 9:49–50-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдыг хичээлийн үеэр хүлээн авсан өдөөлтүүдийнхээ дагуу үйлдэхэд
урамшуулан дэмжсэнээр хичээлээ дуусга.

40-Р ХИЧЭЭЛ
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Марк 4–9 (8-р бүлэг)
Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Марк 4–9-ийг (8-р бүлэг) судлахдаа ойлгож мэдсэн үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах дүгнэлт
нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын
зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (Марк 4–5)
Хэрэв бид асуудал эсвэл айдастай үедээ Их Эзэний тусламжийг эрэлхийлбэл Тэрээр бидэнд амар амгаланг өгөх
болно гэдгийг суралцагчид мэдэж авсан. Мөн бид Аврагчийн хүчийг амьдралдаа мэдэрснээр Түүний адислал,
өрөвч нигүүлсэнгүй байдлын талаар бусдад гэрчилж чадна гэдгийг тэд сурсан. Суралцагчид Иайрын охин, цус
алдах өвчтэй эмэгтэйн түүхээс хэрэв бид Есүс Христэд ирэх хичээл зүтгэлээрээ дамжуулан Түүнд итгэлээ харуулах
аваас Тэрээр биднийг бүрэн дүүрэн болгодог бөгөөд Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх нь тодорхой бус цаг
үед ч гэсэн Түүнд үргэлжлүүлэн итгэхийг шаарддаг гэдгийг мэдэж авсан.

2 дахь өдөр (Марк 6–8)
Суралцагчид таван мянгаас илүү хүнийг хооллосон гайхамшгаас бид байгаа бүхнээ Аврагчид өргөх юм бол
Тэрээр Өөрийн зорилгыг гүйцэлдүүлэхээр бидний өргөлүүдийг арвижуулах болно гэдгийг мэдэж авсан. Бид
бусдын хэрэгцээг мэдэрч, тэдгээр хэрэгцээг хангахад тусалснаар Аврагчийн үлгэр жишээг дагаж чадна гэдгийг
суралцагчид ойлгосон.

3 дахь өдөр (Марк 9:1–29)
Суралцагчид Есүсийн нэгэн хөвгүүнээс бузар сүнсийг зайлуулсан түүхээс хэрэв бид Есүс Христэд итгэх юм бол бүх
зүйл бидний хувьд боломжтой байх болно гэдгийг мэдэж авсан. Энэ хичээлээс сурсан бусад зарчимд дараах
зарчмууд орно. Үүнд: Хэрэв бид итгэдэг зүйлээсээ тууштай зууран барьж, Их Эзэний тусламжийг эрэлхийлбэл
Тэрээр бидэнд итгэлээ хүчирхэгжүүлэхэд туслах болно. Бид залбирч, мацаг барьснаар Есүс Христэд итгэх итгэлээ
нэмэгдүүлж чадна.

4 дэх өдөр (Марк 9:30–50)
Суралцагчид Марк 9:30–50-ийг судалж байхдаа хэрэв бид Есүс Христэд итгэдэг хүмүүст нүгэл үйлдэхэд нь
нөлөөлбөл Бурханы өмнө хариуцлага хүлээх болно гэдгийг мэдэж авсан. Суралцагчид эдгээр шүлэгт буй
Аврагчийн сургаалуудаас эцэст нь Бурханаас тусгаарлагдсанаар зөв шударга бус нөлөөнүүдээс өөрсдийгөө
тусгаарласан нь дээр гэдгийг ойлгосон.

Оршил
Зөв гэдгийг нь мэдэж байгаа зүйлээ хийхийн оронд бусдад таалагдахыг
эрэлхийлэх нь буруу сонголт, гуниг зовлон, харамсал гашуудал руу хөтөлдөг
гэдгийг ойлгоход энэ хичээл суралцагчдад тусалдаг.
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Заах зөвлөмж
Марк 6:1–29
Есүс Назарт эсэргүүцэгдэж, Арванхоёр төлөөлөгчийг илгээв; Иохан Баптистын
үхлийн талаар өгүүлэв
Ямарваа буруу гэдгийг нь мэдэж байсан зүйлийг хийх дарамт шахалтад орсон
хамгийн сүүлийн тохиолдлынхоо тухай бодоход суралцагчдыг урин,
хичээлээ эхлүүл.

Дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бич (энэ өгүүлбэрийг “Making the Right
Choices,” Ensign, 1994 оны 11-р сар, 37-оос үзэх боломжтой):

“Буруу зүйлийг хийдэг хүмүүс хэн нэгэн тэдэнтэй хамт хийх үед өөрсдөд
нь илүү тайван тухтай байдаг учраас та нарыг өөрсөдтэй нь нэгдэхийг
хүсдэг” (ахлагч Ричард Г.Скотт).

• Бусад хүн та нарын буруу гэж мэдэж байгаа зүйлийг та нараар хийлгэхээр
дарамталж болох ямар ямар жишээ байдаг вэ?

Суралцагчдыг Марк 6-аас судалж байхдаа үе тэнгийнхний сөрөг дарамт
шахалтад бууж өгөхөөс зайлсхийхэд өөрсдөд нь туслах үнэнийг олж
мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Марк 6:17–18-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Херод Иохан Баптистад юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдаар олж мэдсэн зүйлийг нь хуваалцуул.

• Херод Иоханд юу хийсэн бэ? Яагаад?

Херод эхнэрээсээ салаад, дүү Филипийнхээ эхнэр Херодиатай гэрлэжээ. Энэ
үйлдэл нь Иудейн хуулийг ноцтой зөрчсөн хэрэг байсан ба (Левит 18:16-г үзнэ
үү) Иохан Баптист үүнийг шулуухнаар хатуу шүүмжилжээ. Иохан энэ
гэрлэлтийг эсэргүүцсэн учраас Херодиа уурлаж, Херод эхнэрээ тайвшруулахын
тулд Иоханыг шоронд хорьжээ.

Нэг суралцагчийг Марк 6:19–20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Херодиа Иохан Баптистад юу хийхийг хүссэнийг олж
мэдэхийг хүс.

• Херодиа Иохан Баптистад юу хийхийг хүссэн бэ?

• Тэр яагаад түүнийг алуулж чадаагүй вэ? (Херод Иоханаас айдаг байсан ба
түүнийг Бурханы хүн гэдгийг мэддэг байв.)

Цөөн суралцагчийг Марк 6:21–29-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Херод Иохан Баптистад юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• 26-р шүлэгт цэдэглэснээр, Херод Иохан Баптистыг алах тухайд ямар
бодолтой байсан бэ?
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• Херод буруу гэдгийг нь мэдэж байсан ч мөн хийхийг хүсэхгүй байсан ч
яагаад Иоханыг цаазлуулсан бэ? (Херод өөртэй нь хамт сууж байсан
хүмүүсийг юу гэх бол хэмээн санаа зовж байсан.)

• Бид зөвийг хийхийн оронд бусдад таалагдахыг оролдвол юу тохиодог тухай
Херодын сонголтоос ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Зөв гэж мэдэж байгаа зүйлээ хийхийн оронд
бусдад таалагдахыг эрэлхийлэх нь буруу сонголт, гуниг зовлон,
харамсал гашуудал руу хөтөлдөг гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг
бататга.)

Суралцагчдад энэ үнэнийг илүү сайн ойлгоход туслахын тулд тэднийг хоёроос
дөрвөн суралцагчтай бүлгүүд болгон хуваарилаад, тэднээс өсвөр үеийнхэн
бусдын таалалд нийцэх зүйл ба зөв гэдгийг нь мэдэж байгаа зүйлээ хийх
хоёрын аль нэгийг сонгох ёстой хэд хэдэн нөхцөл байдлын жишээг гаргаж
ирэхийг хүс. Хангалттай хугацаа өгсний дараа бүлэг бүрийг хуваалцахад урь.
Тэднийг хуваалцах үед тэдний зарим жишээг самбар дээр бич.

• Та нар эдгээр жишээтэй адил дарамт шахалтуудад бууж өгвөл гуниг зовлон,
харамсал гашуудал руу хөтөлж байгааг ямар ямар арга замаар харж
байсан бэ?

• Та нар хэзээ хэн нэгэн бусдад таалагдахын оронд зөвийг хийхийг сонгож
байгааг харсан бэ?

• Бусдад таалагдахыг эрэлхийлэхийн оронд зөв гэж мэдэж байгаа зүйлээ
хийхийг сонгоход бидэнд юу туслах вэ?

Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллын зөв шийдвэр гаргах талаар хэлсэн дараах
үгийг чанга унш.

“Бид ямар нэгэн нөхцөл байдалд орохоосоо бүр өмнө шийдвэр гаргавал зөв
шийдвэр гаргахад хамгийн амархан байх болно … ; энэ нь шийдвэр гаргах
мөчид, ядарсан, асар ихээр уруу татагдсан мөчид үүсэх туйлын зовлон
шаналлаас биднийг хамгаалдаг” (Teachings of Presidents of the Church:
Spencer W. Kimball [2006], 108).

Суралцагчдыг ирэх долоо хоногийн талаар бодоод, бусдад таалагдах, зөвийг
хийхийн аль нэгийг сонгох шаардлагатай болж болох нөхцөл байдлуудыг олж
тогтооход урь. Тэднийг ирэх тэрхүү дарамт шахалтад хэрхэн хариу үйлдэл
үзүүлэхээр төлөвлөхөд урамшуулан дэмж.

Херод Есүсийн Галилд үйлдсэн олон гайхамшгийн талаар сонсоод, Иохан
Баптистыг үхлээс босон, эдгээр гайхамшгийг үйлдэж байна гэж айсан гэдгийг
тайлбарла (Марк 6:14–16-г үзнэ үү).

Марк 7–8
Есүс хоёр хүнийг эдгээж, шавь нартаа заав
Марк 7–8 нь Аврагчийн хэн нэгнийг эдгээж байгаа хоёр түүхийг агуулдаг
гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хос бүр дэх нэг
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суралцагчийг Марк 7:31–35-ыг уншихаар, нөгөө суралцагчийг Марк
8:22–25-ыг уншихаар оноож өг. Дараа нь суралцагчдыг хамтрагчдаа уншсан
шүлгүүд дээрх эдгээлтийн гайхамшгийг дүрслэн ярьж өгөхөд урь.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа суралцагчдыг Аврагч эдгээр хоёр хүнийг
хэрхэн эдгээснийг тайлбарлахад урь.

• Бид сохор хүний эхлээд бүрэн эдгэрээгүй баримтаас ямар сургамж авч
болох вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Суралцагчдыг
Есүс яагаад сохор хүнийг нэг дор биш, шат шатаар, удаанаар эдгээснийг олж
мэдэхэд урь.

“Энэ гайхамшиг ер бусын өвөрмөц юм. Энэ бол Есүс хүнийг үе шаттай
эдгээсэн тухай цорын ганц цэдэглэгдсэн жишээ мөн. Бидний Их Эзэн уг
сохор хүний сул дорой хэдий ч өсөн нэмэгдэж буй итгэлийг хүчирхэгжүүлэх
зорилгоор энэ аргыг хэрэглэсэн байж болох юм. Есүс хараагүй хүнд
гараараа удаа дараа хүрч эдгээсэн нь түүний бат найдвар, итгэл бишрэлийг
нэмэгдүүлсэн байж болно. Есүс (1) сохор хүний гараас хөтлөн хотоос

гаргаж, (2) сохор хүний нүдэнд шүлсээ түрхэж, (3) гар тавих ёслолыг гүйцэтгэж, (4) эрэгтэйн
нүдэн дээр хоёр дахь удаагаа гараа тавьсан.

Энэхүү эдгэрэлтийн онцгой хэв маяг хүмүүс бүх хүч чадал, итгэлээрээ Их Эзэний эдгээх ач
ивээлийг эрэлхийлэх ёстой хэдий ч ингэх нь хагас дутуу эдгэрэхэд л хангалттай байдаг,
гэхдээ үүнийг хүлээн авсныхаа дараа тэд бүр бүх талаараа эрүүл саруул, бүрэн бүтэн
болоход туслах нэмэлт итгэл, баталгааг хүлээн авч болно гэдгийг заадаг. Хүмүүс
амьдралаа Бурханы төлөвлөгөө, зорилгуудад нийцүүлснээр сүнсний өвчлөлөөсөө бага
багаар, алхам алхмаар эдгэрэх нь олонтоо тохиолддог” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–1973], 1:379–380).

• Алгуурхнаар эдгэрэх нь хэн нэгний Есүс Христэд итгэх итгэлийг хэрхэн
нэмэгдүүлж болох вэ?

• Сайн мэдээний талаар гэрчлэлтэй болох эсвэл сүнслэг, бие махбодын
эдгэрлийг хүлээн авах зэрэг зарим адислал тэр даруй эсвэл нэг дор ирэхийн
оронд алгуурхнаар эсвэл алхам алхмаар ирдгийг ойлгох нь яагаад чухал вэ?

Есүс шавь нараасаа бусад хүн Өөрийг нь хэн гэж ярьж байгааг асуусан гэдгийг
тайлбарлан, Марк 8:27–28-ыг нэгтгэн дүгнэ. Зарим хүн Түүнийг Иохан
Баптист, харин зарим нь өөр нэг бошиглогч гэж ярьж байна гэж тэд
хариулжээ.

Нэг суралцагчийг Марк 8:29-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петр Есүсийн талаар юу гэж тунхагласныг олж мэдэхийг хүс.

• Петр Есүсийг хэн байсан гэж хэлсэн бэ? (Христ гэдэг нь Мессиа-тай адил
утгатай грек үг юм.)

Есүс шавь нартаа иудейчүүд Өөрийг нь эсэргүүцэж, алах болно хэмээн заасан
гэдгийг тайлбарлан, Марк 8:30–31-ийг нэгтгэн дүгнэ. Нэг суралцагчийг Марк
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8:32–33-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Петр уг
мэдээг сонсоод, ямар хариу үйлдэл үзүүлснийг олж мэдэхийг хүс.

Ялан дийлэгч Мессиагийн талаарх иудейчуудын нийтлэг итгэл хандлагын
улмаас Петрт болон тэр үед байсан олон иудей хүнд зовж шаналан, үхэх
Мессиагийн талаарх санааг хүлээн зөвшөөрч, ойлгоход хэцүү байсан гэдгийг
тайлбарла.

• Петр Марк 8:22–25-д дүрслэгдсэн сохор хүнтэй юугаараа адил байна вэ?
(Петр үнэнийг шат шатаар “харсан”. Тэрээр Аврагчид итгэдэг байсан
боловч Аврагчийн номлолын талаарх түүний ойлголт шат шатаар
өссөн юм.)

• Их Эзэн та нарт эсвэл та нарын таньдаг хэн нэгэнд хэрхэн үнэнийг шат
шатаар илүү сайн харахад тусалсан бэ?

Суралцагчдыг Марк 8:34–38-ыг дотроо уншаад, өнөөдрийн хичээл тэдэнд
амьдралдаа Их Эзэнийг нэгдүгээрт тавихад хэрхэн туслах талаар тунгаан
бодоход урин, хичээлээ дуусга.

Дараагийн бүлэг (Марк 10–Лук 4)
Суралцагчид Маркийн сайн мэдээг судалж дуусан, Лукийн бичээсүүдийг
судалж эхэлнэ гэдгийг тайлбарла. Тэднийг Есүс Христийн амьдралын болон
Цагаатгалын хамгийн сүүлчийн үйл явдлуудыг дахин уншихдаа нарийвчилсан
шинэ мэдээллүүдийг олж мэдэн, Есүсийг загалмай дээр байхад өгөгдсөн
доромжлолын үгсийг анзаарахад урь. Лукийн сайн мэдээнээс тэд Библийн
хамгийн алдартай бүлгүүдийн нэг болох Лук 2-ыг буюу дарамтлуулсан,
хөөгдсөн мөн нүгэлтэй хүмүүсийн түүхүүдийг судлах болно.
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41-Р ХИЧЭЭЛ

Марк 10
Оршил
Есүс мөнх бус амьдрал дахь тохинууллынхаа төгсгөл
хэсэгт Переа дахь хүмүүст номлосон. Тэрээр тэнд байхдаа
гэрлэлтийн сургаалын талаар зааж, бяцхан хүүхдүүдийг
Өөрт нь ирэхэд урьжээ. Аврагч мөн нэгэн баян залуу
захирагчийг бүх өмчөө зараад, Өөрийг нь дагах ёстой

хэмээн зэмлэн хэлсэн. Аврагч Переаг орхиод, мөнх бус
амьдралдаа сүүлчийн удаа Иерусалим руу явж, үхэл ба
Амилалтынхаа талаар зөгнөн хэлж мөн төлөөлөгчдөдөө
бусдад үйлчлэхийг зөвлөв. Мөн Тэрээр Иериход сохор
хүнийг эдгээжээ.

Заах зөвлөмж
Марк 10:1–16
Есүс гэрлэлтийн сургаалыг зааж, бяцхан хүүхдүүдийг Өөрт нь ирэхэд урив
Суралцагчдад хэд хэдэн хүүхдийн зураг үзүүл.

• Та нар дүү нарынхаа эсвэл таньдаг жаахан хүүхдүүдийнхээ ямар зан
чанарыг бахдан биширдэг вэ? (Суралцагчдын хариултыг самбар дээр
жагсаан бич.)

Суралцагчдыг Марк 10:1–16-аас судалж байхдаа бидний бяцхан хүүхэд шиг
болох хэрэгтэй шалтгааны талаар зааж байгаа үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Аврагч мөнх бус амьдрал дахь тохинууллынхаа төгсгөл ойртох үед Галилыг
орхиод, Переа гэдэг газар руу явсан гэдгийг тайлбарла. (Та суралцагчдыг “Есүс
Христийн мөнх бус амьдралыг цухас харвал” [5-р хичээл] тараах материалаас
эсвэл Библийн газрын зургууд, д. 11 ба “Шинэ Гэрээний үеийн Ариун газар”
дээрээс Переаг олоход урьж болно.) Аврагч Переад байхдаа хүмүүст
гэрлэлтийн ач холбогдлын талаар заасан гэдгийг тайлбарлан, Марк 10:1–12-ыг
нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Марк 10:13–14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Аврагчийг Переад байх үед юу тохиолдсоныг олж
мэдэхийг хүс.

• Хүмүүс жаахан хүүхдүүдийг Аврагчид авчрах үед шавь нар хэрхэн хандсан
бэ? (13-р шүлэг дэх зэмлэв гэдэг үг нь Аврагч дээр хүүхдүүдээ авчирсан нь
буруу байсан гэж шавь нар нь хүмүүст хэлсэн гэдгийг илэрхийлдэг болохыг
тайлбарла.)

• Аврагч шавь нартаа юу гэж хариулсан бэ?

Нэг суралцагчийг Марк 10:15–16-г чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Аврагч
бяцхан хүүхдүүдийг Өөр дээр нь ирэх үед шавь нартаа юу гэж заасныг олж
мэдэхийг хүс. 15-р шүлэгт буй “Бурханы хаанчлалыг хүлээж ав” гэдэг үгс нь
сайн мэдээг хүлээн авах гэсэн үг гэдгийг тайлбарла.

• Сайн мэдээг “бяцхан хүүхэд шиг” хүлээн авах гэдэг нь юу гэсэн үг гэж та
нар бодож байна вэ? (15-р шүлэг). (Суралцагчдын хариултыг самбар дээр
бичээд, тэдгээрийг самбар дээр жагсаан бичсэн зүйлстэй харьцуул.)
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• Биднийг бяцхан хүүхэдтэй адил сайн мэдээг хүлээн авах үед юу тохиолддог
тухай бид эдгээр шүлгээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид
өөр өөр үнэнийг олж тогтоож болох ч бид сайн мэдээг бяцхан хүүхэд
шиг хүлээн авснаар Бурханы хаант улсад ороход бэлтгэгдэх болно
гэдэг үнэн тодорхой байгаа эсэхийг бататга.)

• Бяцхан хүүхдүүдийн адил сайн мэдээг хүлээн авах нь биднийг ямар ямар
арга замаар Бурханы хаант улсад ороход бэлтгэдэг вэ? (Суралцагчдад энэ
асуултад хариулахад туслахын тулд тэднийг Мозая 3:19-ийг уншихад
урьж болно.)

Марк 10:17–34
Аврагч нэгэн баян залуу захирагчийг бүх өмчөө зараад, Өөрийг нь дагах ёстой
хэмээн зэмлэн хэлэв
Нэг суралцагчийг Марк 10:17–20-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
Аврагч бяцхан хүүхдүүдийг адисалсны дараа юу тохиолдсоныг олж
мэдэхийг хүс.

• Та нар Есүс дээр ирсэн хүнийг хэрхэн дүрслэх вэ? Яагаад?

• Тэр хүн Аврагчаас юу гэж асуусан бэ? Есүс юу гэж хариулсан бэ?

Матай 19 нь Аврагчид ирсэн энэ хүний тухай түүхийг мөн агуулдаг гэдгийг
тайлбарла. Нэг суралцагчийг Матай 19:20-ийг чанга уншихад уриад,
ангийнхнаас энэ хүн Аврагчийг зарим тушаалыг хэлэх үед хэрхэн хандсаныг
олж мэдэхийг хүс.

• Тэр бүх зарлигийг сахидаг гэдгээ хүлээн зөвшөөрснийхөө дараа Аврагчаас
юу гэж асуусан бэ? (Та суралцагчдад уг залуу эрэгтэйн асуултыг тэмдэглэж
авахыг санал болгож болно.)

Надад өөр юу дутагдаж байна вэ? гэсэн асуултыг самбар дээр бич.

Суралцагчдыг Марк 10:21-ийг дотроо уншаад, Аврагч уг залуу эрэгтэйд юу
гэж хариулсныг олж мэдэхэд урь.

• Аврагч залуу эрэгтэйд юу дутагдаж байна гэж хэлсэн бэ?

21-р шүлэгт буй “Есүс түүнийг ширтэн харж, хайрлан” гэсэн үгсийг онцол. Та
энэ үгсийг судар дээрээ тэмдэглэхийг суралцагчдад санал болгож болно.

• Есүс энэ залуу эрэгтэйд дутагдаж байгаа зүйлийг нь хэлэхээсээ өмнө
хайрлаж байсан гэдгийг мэдэх нь яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ?

• Бид энэ түүхээс ямар ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид Их
Эзэн бидэнд хайртай учраас Өөрийг нь дагахаар хичээн зүтгэхдээ
юугаар дутагдаж байгааг маань мэдэхэд бидэнд туслах болно мөн
Хэрэв бид Их Эзэнээс асуувал Тэрээр мөнх амьдралыг хүлээн авахын
тулд юу хийх хэрэгтэйг зааж өгөх болно гэсэн зарчмуудыг оролцуулан
хэд хэдэн зарчим тодорхойлж болно.)

Суралцагчдыг Марк 10:22-ыг дотроо уншаад, Аврагчийг бүх өмчөө зарахыг
зөвлөхөд энэ залуу эрэгтэй хэрхэн хандсаныг олж мэдэхэд урь.

• Энэ эрэгтэй хэрхэн хандсан бэ?

41-Р ХИЧЭЭЛ

260



• 22-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэр яагаад ийм хариу үйлдэл үзүүлсэн бэ?

Биднээс Их Эзэнийг дагахын тулд бүх өмч хөрөнгөө зарахыг шаардахгүй байж
болох ч Тэрээр биднээс Өөрт нь үйлчилж, зарлигуудыг нь сахихын тулд бусад
золиослолыг гаргахыг хүссэн гэдгийг онцол.

• Их Эзэний биднээс хүссэн, гаргахад хэцүү байж болох ямар ямар золиослол
байдаг вэ?

• Хэрэв бид бүх зүйл дээр Их Эзэнийг дагахаар сонгохгүй бол ямар адислал
алдаж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Марк 10:23–27-г чанга уншихад урь. Уг суралцагчаас 27-р
шүлгийн зохих хэсгийг Марк 10:27, зүүлт тайлбар а дахь Иосеф Смитийн
Орчуулгын хэсгээр орлуулан уншихыг хүс. Ангийнхнаас дагаж уншаад, Есүс
Өөрийнх нь төлөө бүгдийг орхих тухай юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Яагаад эд баялагт эсвэл бусад дэлхийн зүйлд итгэл найдвараа тавьдаг
хүмүүсийн хувьд Бурханы хаант улсад ороход их хэцүү байна гэж та нар
бодож байна вэ?

• Бурханд итгэж найддаг хүмүүсийн хувьд бүх зүйл боломжтой гэдэг нь юу
гэсэн үг гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Марк 10:28–31-ийг чанга уншихад урь. Уг суралцагчаас 31-р
шүлгийг Марк 10:31, зүүлт тайлбар a дээрх Иосеф Смитийн Орчуулгын
эшлэлээр орлуулан уншихыг хүс. Ангийнхнаас дагаж уншаад, Аврагчийг бид
бүхнийг Өөрийнх нь шаардах бүх зүйлийг орхиход бэлэн байх хэрэгтэй хэмээн
заасны дараа, Петр юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• 28-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр юу гэж хэлсэн бэ?

• Аврагч Өөрийг нь дагахын тулд бүх зүйлээ орхиход бэлэн байгаа хүмүүст
юу амласан бэ?

• Бид мөнх амьдралыг хүлээн авахын тулд юу хийх ёстой талаар Аврагчийн
сургаалуудаас ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр
хэлж болох ч Бид мөнх амьдралыг хүлээн авахын тулд Их Эзэний
биднээс шаардах юуг ч орхиход бэлэн байх ёстой гэсэн зарчмыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

• Яагаад мөнх амьдрал нь энэ дэлхий дээр биднээс шаардах бүх золиослолтой
тэнцэх үнэ цэнтэй байдаг вэ? (Та суралцагчдад мөнх амьдрал нь зөв
шударга гэр бүлийн гишүүдтэйгээ хамт Бурханы оршихуйд мөнхөд
амьдрахыг багтаадаг гэдгийг сануулж болно.)

Их Эзэн тэднийг Иерусалимд очсоны дараа Өөрөө шоолуулж, нулимуулж,
ташуурдуулаад үхнэ, гурав дахь өдрөө амилах болно хэмээн шавь нартаа хэлсэн
гэдгийг тайлбарлан, Марк 10:32–34-ийг нэгтгэн дүгнэ.

• Аврагч хэрхэн Бурханы шаардах бүх зүйлийг орхиход бэлэн байхын төгс
жишээ болдог вэ?

Энэ хичээл дээр заасан үнэний тухай гэрчил. Суралцагчдыг “Надад өөр юу
дутагдаж байна вэ?” хэмээх асуултыг залбирч тунгаан бодоод, Их Эзэний
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өөрсдөөс нь хийхийг хүсэж байгаа аливаа золиослолын талаар хүлээн авсан
өдөөлтүүдээ дагахад урамшуулан дэмж.

Гэрчлэлээ хуваалц
Хичээлийн төгсгөл үе бол таны гэрчлэлээ хуваалцах цорын ганц үе биш юм. Хичээлийн
дундуур тодорхойлсон мөн ярилцсан сургаал, зарчмуудын талаар гэрчлэлээ хуваалцах
боломжийг ашигла. Суралцагчдаа мөн ийн үйлдэхэд урь. Гэрчлэлээ хуваалцах үед Ариун
Сүнс суралцагчдын зүрх сэтгэл, оюун санаанд гэрчлэл нь үнэн гэдгийг гэрчлэх болно.

Марк 10:35–52
Аврагч үхэл, Амилалтынхаа талаар зөгнөн хэлж, төлөөлөгчдөдөө бусдад
үйлчлэхийг зөвлөв

Суралцагчдыг жижиг бүлгүүдэд хуваарил. Бүлэг бүрийг дараах тараах
материалаар хангаад, үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэхэд урь.

Хэн хамгийн агуу нь вэ?
Энэ гарын авлагыг бүлгээрээ хийж гүйцэтгээд, асуултуудад хэрхэн хариулах талаар ярилц.

Хийх дуртай зарим үйл ажиллагаагаа жагсаан бич. ____________________

• Та нарын жагсаан бичсэн үйл ажиллагааг үнэхээр сайн гүйцэтгэдэг зарим хүнийг нэрлэ.
Тэднийг чухам юу агуу болгодог вэ?

Та нар Марк 10 дээрх Аврагчийн үгсийг судалж байхдаа Тэрээр хүнийг юу үнэхээр агуу нэгэн
болгодог хэмээн заасныг олж мэд.

Марк 10:35–37-г уншаад, Иаков, Иохан нар Иерусалим руу аялж байхдаа Аврагчаас юу
хүссэнийг олж мэд.

Иаков, Иохан нар Есүсийн баруун, зүүн талд суухыг гуйсан нь тэд Бурханы хаант улсад бусад
төлөөлөгчийн хүлээн авахаас илүү дээд алдар суу, хүндэтгэлийг авахыг хүссэн гэдгийг
харуулдаг. Марк 10:38–40-д Аврагч энэ адислал нь хүлээн авахад бэлтгэгдсэн хүмүүст өгөгдөх
болно гэж Иаков, Иохан хоёрт тайлбарласан тухай цэдэглэсэн байдаг.

Марк 10:41-ийг уншаад, бусад шавь нь Иаков, Иохан хоёрын гуйлтад хэрхэн хандсаныг
олж мэд.

• Бусад шавь нь яагаад Иаков, Иохан хоёрт дургүйцсэн гэж та нар бодож байна вэ?

Марк 10:42–45-ыг уншаад, Аврагч шавь нартаа агуу байдлын талаар юу гэж заасныг олж мэд.

Аврагчийн агуу байдлын талаар заасан зүйлс дээр үндэслээд дараах өгүүлбэрийг гүйцээж бич:

Бид үнэхээр агуу байхын тулд, … ёстой ____________________.

45-р шүлэгт буй үйлчлэх гэдэг үг нь бусдыг халамжилж, тайтгаруулах, бусдад тусалж, тэднийг
дэмжих гэсэн утгатай.

• Яагаад (Аврагчтай адил) бусдад үйлчилж, тохинуулдаг хүмүүсийг агуу гэж үздэг вэ?

• Хэзээ хэн нэгэн та нарт эсвэл танай гэр бүлд үйлчилж, та нарыг халамжилж байсан бэ? Та
нар тэр хүнийг яагаад агуу хүн гэж үзэж болох вэ?

Суралцагчдыг тараах материал дээрх үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэсний
дараа цөөн суралцагчийг Марк 10:42–45 дээр үндэслэн уг өгүүлбэрийг хэрхэн
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гүйцээж бичсэнээ хуваалцахад урь. Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид
үнэхээр агуу байхын тулд бусдад үйлчилснээр Аврагчийн үлгэр
жишээг дагах ёстой гэсэн зарчмыг тодорхойлох ёстой.

Аврагчийг шавь нартайгаа Иерихог орхиод, Иерусалим руу явж байх үед
Бартимай гэгч нэгэн сохор хүн Аврагчаас эдгээж өгөхийг гуйн хашхирсан
гэдгийг тайлбарлан, Марк 10:46–52-ыг нэгтгэн дүгнэ. Олон хүн түүнд дуугүй
бай гэж хэлсэн боловч тэр улам чанга хашхирч байлаа. Аврагч түүний
хашхирахыг сонсоод, түүнийг өрөвдөн, эдгээжээ. (Тэмдэглэл: Бартимайгийн
хэрхэн эдгэрсэн тухай түүхийг Лук 18-ын хичээл дээр илүү дэлгэрэнгүй
заах болно.)

• Аврагч хэрхэн бусдад тохинуулах тухай заасан зарчмынхаа төгс үлгэр
жишээ болдог вэ?

Аврагч Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдэд үйлчилдэг арга замынхаа улмаас үнэхээр
агуу нэгэн мөн хэмээх гэрчлэлээ хуваалц. Суралцагчдыг эргэн тойрондоо
байгаа хүмүүст үйлчилж, тэднийг халамжлахын тулд юу хийж болохоо тунгаан
бодоход урь. Тэднийг бусдад үйлчилж, тохинуулахад нь туслах зорилго тавихад
урамшуулан дэмж.
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42-Р ХИЧЭЭЛ

Марк 11–16
Оршил
Есүс мөнх бус амьдрал дахь тохинууллынхаа төгсгөл үед,
хоёр жижиг зэс зоос ариун сүмийн эрдэнэсийн санд хийж
байсан нэгэн ядуу бэлэвсэн эмэгтэйг ажиглажээ. Хожим
нь Бетан дахь оройн зоогийн үеэр Мариа Есүсийн
оршуулгын тэмдэг болгон биеийг нь тосолжээ. Аврагч

Гетсеманид зовж шаналав. Аврагч баривчлагдаж, үхэх ял
хүлээн авчээ. Их Эзэн загалмай дээр нас барж,
амилсныхаа дараа төлөөлөгчдөдөө үзэгдэж, тэдэнд сайн
мэдээг бүх дэлхийд түгээх эрх мэдлийг олгожээ.

Заах зөвлөмж

Гетсемани дахь Аврагчийн зовлон шаналлын тухай заах нь
Гетсеманид болсон үйл явдлуудын тухай гурван түүх байдаг. Матай 26-г судлах хичээл
Аврагчийн Эцэгийнхээ хүсэлд дуулгавартай захирагдсан талаар онцгойлон дурддаг.
Марк 14-ийг судлах хичээл Есүс Христийн Гетсемани дахь зовлон шаналлын тухай
өгүүлдэг. Лук 22-ыг судлах хичээл Түүний зовлон шаналлын туйл хэр байсныг онцолдог.
Аврагчийн зовлон шаналлын тухай эдгээр гурван түүхийн онцлог талуудад анхаарлаа
хандуулах нь суралцагчдыг түүх бүрийг судлах үед өөр өөр онцгой туршлагаар
хангах болно.

Марк 11–13
Аврагч ариун сүм дотор зааж байхдаа ариун сүмийн эрдэнэсийн сан руу хоёр
жижиг зэс зоос хийж байгаа нэгэн бэлэвсэн эмэгтэйг ажиглажээ.
Дараах жишээнүүдийг чанга уншаад, суралцагчдаас жишээ бүрээс Их Эзэнд
өргөж буй өргөлүүдийн хоорондох ялгааг олж сонсохыг хүс.

1. Нэгэн эмэгтэй бишоптоо мацгийн өргөл болгон маш их хэмжээний мөнгө
өгчээ. Уг эмэгтэйн тойрогт байдаг өөр нэгэн эмэгтэй бишоптоо мацгийн
өргөл болгон маш бага хэмжээний мөнгө өгчээ.

2. Нэгэн эрэгтэй гадасны ерөнхийлөгчөөр үйлчилдэг байв. Уг эрэгтэйн
гадсанд байдаг өөр нэгэн эрэгтэй Хүүхдийн хэсгийн багшаар
үйлчилдэг байв.

• Та нар жишээ бүр дэх өргөлүүдээс ямар ялгааг ажиглаж байна вэ?

• Хэрэв Их Эзэнд өргөсөн өргөл нь бусдынхтай харьцуулахад бага харагдаж
байвал хүнд ямар санагдаж болох вэ?

Суралцагчдыг Марк 11–14-өөс суралцах үедээ, Их Эзэн Өөрт нь өргөдөг
тэдний өргөлийг хэрхэн үздэгийг мэдэхэд туслах үнэнүүдийг олж мэдэхэд урь.
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Ялгуусан байдалтай орсон нь зургийг
үзүүл (Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга [2009], д. 50; мөн
LDS.org-ийг үзнэ үү). Аврагч мөнх
бус амьдрал дахь тохинууллынхаа
төгсгөл үед Иерусалим руу ялгуусан
байдалтай орсон ба ариун сүмийг
цэвэршүүлж, дотор нь байгаа хүмүүст
заасан гэдгийг тайлбарлан, Марк
11:1–12:40-ийг нэгтгэн дүгнэ.
Фарисайчууд, хуулийн багш нар
Аврагчийн нэр хүндийг гутаахын тулд Түүнийг ариун сүмд зааж байхад нь
хэцүү асуултуудыг тавьсан гэдгийг суралцагчдад сануул. Аврагч тэдний
асуултуудад хариулсныхаа дараа фарисайчууд, хуулийн багш нарыг хоёр нүүр
гаргасных нь учир зэмлэжээ (Матай 23-ыг үзнэ үү).

Есүс ариун сүмд байхдаа ариун сүмийн эрдэнэсийн санд Бурханд өргөл болгон
мөнгө өгч байгаа хүмүүсийг харж байсан гэдгийг тайлбарла. Нэг
суралцагчийг Марк 12:41–44-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Аврагч
эрдэнэсийн санд юу харсныг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч эрдэнэсийн санд юу харсан бэ?

Өөрсдийнхөө орон нутагт байдаг мөнгөний хамгийн бага нэгжтэй зоосыг
үзүүлээд, жижиг зэс зоос нь “иудейчүүдийн хэрэглэдэг байсан хамгийн бага
хүрэл зоос” (Bible Dictionary, “Money”) байсан гэдгийг тайлбарла.

• Хэрэв хэн нэгэн хоёрхон жижиг зэс зоосыг Бурханд өргөл болгон өгөх
боломжтой бол ямар сэтгэгдэлтэй байж болох вэ?

• Аврагч уг бэлэвсэн эмэгтэйн өргөлийг бусдынхтай харьцуулан юу гэж
хэлсэн бэ?

• Аврагч яагаад түүний өргөлийг бусад хүний өргөлөөс “илүү” их хэмээн
үзсэн гэж та нар бодож байна вэ?

• Их Эзэний бэлэвсэн эмэгтэйн талаар хэлсэн зүйл дээр тулгуурлан, бид Их
Эзэнд өргөл өргөх талаар ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид
өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид байгаа бүхнээ Их Эзэнд өргөх
хүсэлтэй байх юм бол хэдийгээр бидний өргөл бусдынхтай
харьцуулахад бага харагдаж болох ч Тэрээр бидний өргөлийг хүлээн
авах болно гэсэнтэй адил зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Аврагч төлөөлөгчдөдөө Хоёр дахь ирэлтийн талаар заасан гэдгийг тайлбарлан,
Марк 13-ыг нэгтгэн дүгнэ. Суралцагчдад Иосеф Смит—Матайгаас тэд эдгээр
сургаалыг мэдэж авсан гэдгийг сануул.

Марк 14:1–9
Мариа Аврагчийг тослов
Аврагч шавь нартаа Хоёр дахь ирэлтийн тэмдгүүдийн талаар заасныхаа дараа
Иерусалимыг орхиод, урьд нь уяман өвчнөөр өвдөж байсан Симон гэгч хүний
гэрт очихоор Бетан руу явсан болохыг тайлбарла.
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Нэг суралцагчийг Марк 14:3-ыг мөн өөр нэг суралцагчийг Иохан 12:3-ыг
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас Аврагчийг оройн зоог идэхээр тухлах үед юу
тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагчийг Симоны гэрт оройн зоог идэхээр тухлах үед юу тохиолдсон бэ?
(Аврагчийг тосолсон эмэгтэй бол Марта, Лазар хоёрын дүү Мариа байсан
гэдгийг тайлбарла [Иохан 12:1–3]-ыг үзнэ үү.)

• Мариа Аврагчид хэрхэн хайр, сүсэг бишрэлээ харуулсан бэ?

Аврагчийн толгойг болон хөлийг цэвэр нардын тосоор (их үнэтэй үнэрт тос)
тосолсон Мариагийн үйлдэл нь бүр хаадын ховорхон хүлээж авдаг
хүндэтгэлийн үйлдэл байсан юм гэдгийг тайлбарла (Жэймс Э.Талмэйж, Jesus
the Christ, 3 дахь хэвлэл [1916], 512-ыг үзнэ үү).

Цөөн суралцагчийг Марк 14:4–9-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, оройн зоогон дээр байсан зарим хүн Мариагийн
үйлдэлд хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс. Бид Иохан 12:4–5-аас
Искариотын Иудас Мариагийн үйлдэлд дургүйцсэн хүн байсан гэдгийг мэдэж
авдаг болохыг тайлбарла.

• Искариотын Иудас Аврагчийг үнэтэй тосоор тосолсон Мариагийн үйлдэлд
хэрхэн хандсан бэ?

• 5-р шүлэгт цэдэглэснээр, уг тос хэр үнэтэй байсан бэ? (Гурван зуу гаруй
денар гэдэг нь энгийн ажилчны нэг жил хөдөлмөрлөж олох мөнгөтэй
тэнцдэг байсан гэдгийг тайлбарла.)

• Иудасын Мариагийн тухай шүүмжлэлд Аврагч хэрхэн хариулсан бэ?

6-р шүлгэн дээрх “энэ эмэгтэй Надад сайныг үйлдсэн” гэх үгсийг онцлоод, энэ
нь Мариагийн хийсэн зүйл Аврагчийн таалалд нийцсэн гэдгийг харуулдаг
хэмээн тайлбарла. Мөн 8-р шүлгэн дээрх “Тэр хийж чадахаа л хийсэн” гэх
үгсийг онцлоод, энэ нь Мариа Их Эзэнд өгч чадах бүхнээ өгсөн гэдгийг
илэрхийлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

• Биднийг Аврагчид өгч чадах бүхнээ өгөх үед Тэрээр ямар мэдрэмжтэй
байдаг тухай бид эдгээр шүлгээс ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид өгч чадах бүхнээ өгөх үед
Аврагчийн таалалд нийцдэг гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг
бататга.)

Хичээлийн эхэнд танилцуулсан хоёр жишээг дурд. Суралцагчдаас жишээ бүр
дэх хүмүүс хэрхэн Их Эзэнд таалагдсан байж болохыг тайлбарлахын тулд
Марк 12 болон Марк 14 дээрээс тодорхойлсон үнэнийг ашиглахыг хүс.

• Эдгээр үнэнд итгэх нь Их Эзэнд өргөх зүйл тийм ч их байхгүй гэж бодож
байгаа хүмүүст хэрхэн тусалж болох вэ?

• Та нар хэзээ хэн нэгний Их Эзэнд өгч чадах бүхнээ өгч байгааг харсан бэ?

Суралцагчдыг одоо Их Эзэнд өгч чадах бүхнээ өгч байгаа эсэхээ бодож үзэхэд
урь. Тэднийг сайжруулж болох амьдралынхаа аль нэг талыг сонгоод, Их Эзэнд
өгч чадах бүхнээ өгөхөд туслах зорилго тавихад урамшуулан дэмж.
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Марк 14:10–16:20
Есүс Гетсеманид бидний нүглийн төлөө зовж шаналснаар Цагаатгалаа
эхлүүлжээ; мөн Искариотын Иудас Түүнээс урваж, Түүнийг иудейчүүдийн
удирдагчдын өмнө авчирчээ.
Суралцагчдаас дараах асуултуудыг дотроо эргэцүүлэн бодохыг хүс:

• Та нарыг эсвэл та нарын туулж байгаа зүйлсийг хэн ч ойлгохгүй байна гэж
хэзээ нэгэн цагт та нарт бодогдож байсан уу?

• Үйлдсэн нүглүүдээсээ өршөөгдөж чадахгүй гэж хэзээ нэгэн цагт та нарт
бодогдож байсан уу?

Суралцагчдыг Марк 14-өөс судалж байхдаа эдгээр мэдрэмжийг мэдэрч байж
болзошгүй хэн нэгэнд туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Мариаг Есүсийг тосолсноос хойш хэдэн өдрийн дараа, Есүс төлөөлөгчидтэйгөө
Дээгүүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэсэн гэдгийг тайлбарлан, Марк 14:10–31-ийг
нэгтгэн дүгнэ. Дараа нь Аврагч Гетсеманий цэцэрлэг рүү явжээ.

Нэг суралцагчийг Марк 14:32–34-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Аврагч Гетсеманий цэцэрлэгт юу мэдэрснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагч Гетсеманий цэцэрлэгт байхдаа юу мэдэрсэн бэ?

Суралцагчдыг хариулсны дараа ихэд зовж, шаналж, үхтлээ шаналж зэрэг
үгсийг самбар дээр бич.

Эдгээр үг нь Есүс Христ Өөрийн Цагаатгалын нэг хэсэг болгон туулсан зовлон
шаналлыг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

• Эдгээр үг нь бидэнд Есүс Христийн Цагаатгалын тухай юу зааж байна вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа Есүс Христ Өөрийн Цагаатгалын нэг
хэсэг болгон Гетсеманий цэцэрлэгт зовж, шаналсан юм гэсэн үнэнийг
самбар дээр бич.)

Цөөн суралцагчийг Марк 14:35–42-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Аврагч үлэмж их зовж шаналснаасаа
болж юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч үлэмж их зовж шаналснаасаа болж юу хийсэн бэ? (Есүсийн зовлон
шаналал маш хүнд хэцүү байсан учраас Тэр үүнийг амсахгүй байж болох
арга байгаа эсэхийг асуусан гэдгийг ойлгоход суралцагчдад тусал.)

Есүс Христ … болохын тулд … туулсан юм гэж самбар дээр бич.

Бусад судрын хэсэг бидэнд Есүс Христийн зовлон шаналлыг болон Түүнийг
яагаад бидний төлөө зовоход бэлэн байсныг ойлгоход тусалдаг гэдгийг
тайлбарла.

Дараах судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич: Исаиа 53:3–5 мөн Алма 7:11–13.
Суралцагчдыг хос болгон хуваарилаад, шүлгүүдийг хамтдаа уншин, Аврагч
хэрхэн зовсон мөн яагаад зовсныг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас Исаиа
53:3–5 мөн Алма 7:11–13-аас мэдсэн зүйлс дээрээ үндэслээд, самбар дээрх
өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээж бичихээ хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичиж тэмдэглэхийг хүс. (Та Алма 7:12 дээрх халамжлах
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гэдэг үг нь хэн нэгнийг тайвшруулж, туслахаар яаравчлах гэсэн утгатай
гэдгийг тайлбарлаж болно.)

Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчийг уг өгүүлбэрийг хэрхэн
гүйцээж бичсэнээ хуваалцахад урь. Тэдний хариулт дараахтай төстэй байх
ёстой. Тухайлбал: Есүс Христ биднийг хэрхэн халамжлахаа мэдэж болохын тулд
бидний шаналал, өвчин, уруу таталт, зовлон зүдгүүр, уй гашууг туулсан.
Тэрээр бидний зөрчлүүдийг арилгаж болохын тулд бидний нүглийн төлөө
зовж шаналсан. Аврагчийн хүн төрөлхтний нүглийн төлөөх зовлон шаналал
Гетсеманид эхэлсэн ба загалмай дээрх Түүний цовдлуулалтаар төгсгөл болсон
гэдгийг суралцагчдад сануул.

• Аврагчийн хэрхэн зовж шаналсан мөн яагаад зовж шаналсныг мэдэх нь та
нарт сорилт, бэрхшээл, өвчин, зовлонг даван туулахад хэрхэн тусалж
болох вэ?

• Хэзээ та нар өвчин, зовлон, гунигтай үедээ Аврагчийн та нарыг халамжилж
байгааг мэдэрсэн бэ?

• Та нар Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан наманчилж, нүгэл тань
арилж байгааг мэдрэх үедээ ямар мэдрэмжийг авч байсан бэ?

Есүс Санхедриний өмнө хууль бусаар шүүгдэж, үхэх ял авсан гэдгийг
тайлбарлан, Марк 14:43–16:20-ийг нэгтгэн дүгнэ. Аврагч загалмай дээр нас
барж, амилсныхаа дараа төлөөлөгчдөдөө үзэгдэж, тэдэнд сайн мэдээг бүх
дэлхийд түгээх эрх мэдэл олгожээ.

Та өнөөдөр ярилцсан үнэнийнхээ талаар гэрчлэлээ хуваалцаж, хичээлээ
дуусгаж болно.

42-Р ХИЧЭЭЛ
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Гэгээн Лукийн цэдэглэсэн
сайн мэдээний оршил
Энэ номыг яагаад судлах хэрэгтэй вэ?
Лукийн ном нь Матай, Маркийн цэдэглэсэн олон үнэнийг нэмэлт гэрчээр
хангадаг ба өвөрмөц агуулгатай байдаг. Лукийн сайн мэдээ суралцагчдын Есүс
Христийн сургаалын тухай ойлголтыг гүнзгийрүүлж, Түүний мөнх бус
тохинууллынхаа үеэр мөн хязгааргүй Цагаатгалаараа дамжуулан үзүүлсэн бүх
хүн төрөлхтний төлөөх хайр, нинжин сэтгэлд илүү бүрэн дүүрэн талархахад
тэдэнд тусалдаг.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ?
Лук энэ сайн мэдээний бичигч юм. Тэр эмч (Колоссай 4:14) мөн “Есүс
Христийн элч” байсан (Иосеф Смитийн Орчуулга, Лук 1:1 [Лук 1:1, зүүлт
тайлбар a]). Лук бол Паулын “хамтран зүтгэгч” (Филемон 1:24) ба Паулын
номлолын хамтрагч байсан (2 Тимот 4:11-ийг үзнэ үү). Лук мөн Үйлс номыг
бичжээ (Судруудын удирдамж, “Лук”-ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Лук яг хэзээ энэ номыг бичсэн нь тодорхой биш байдаг ч МЭ-ий нэгдүгээр
зууны сүүлийн хагаст бичигдсэн байх магадлалтай бөгөөд Лук номын эх
сурвалж нь Аврагчийн мөнх бус амьдрал дахь тохинуулал, Амилалтыг “анхнаас
нь нүдээр гэрчлэгчид” (Лук 1:2) байсан юм. Бид Лукийн сайн мэдээг хаана
бичсэнийг мэдэхгүй.

Энэ нь хэнд зориулагдаж, юуны учир бичигдсэн бэ?
Лук сайн мэдээгээ харийнханд голчлон уншуулахыг зорьжээ. Мөн тэрээр Есүс
Христ бол иудейчүүд, харийнхны аль алиных нь Аврагч гэдгийг харуулсан. Лук
сайн мэдээгээ ялангуяа “Теофилд” (Лук 1:3) хандан бичсэн. Теофил гэдэг нь
грекээр “Бурханы найз” эсвэл “Бурханы хайрт нэгэн” гэсэн утгатай (Bible
Dictionary, “Theophilus”-ийг үзнэ үү). Теофил өмнө нь бас Есүс Христийн
амьдрал, сургаалын талаар заавар хүлээн авч байсан нь илэрхий байдаг (Лук
1:4-ийг үзнэ үү). Лук Аврагчийн номлол, тохинууллын дэс дараалалтай түүхийг
санал болгосноор илүү нэмэлт заавар өгөхөөр найдаж байв. Тэрээр өөрийнх нь
гэрчлэлийг унших хүмүүст “Бурханы Хүү, Түүний өрөвч нигүүлсэнгүй сэтгэл,
Цагаатгал, Амилалтын “гарцаагүй үнэнийг … таниулахыг” (Лук 1:4) хүсжээ.

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Лук бол дөрвөн сайн мэдээний хамгийн урт нь бөгөөд Шинэ Гэрээн дэх
хамгийн урт ном юм. Сайн мэдээг тунхаглагчдын хамгийн алдартай
түүхүүдийн зарим нь Лукийн сайн мэдээнд байдгаараа онцлогтой. Тухайлбал:
Иохан Баптистын төрөлтийн нөхцөл байдлууд (Лук 1:5–25, 57–80-ыг үзнэ үү);
Христийн төрөлтийн түүх (Лук 2:1–20-ийг үзнэ үү); Ариун сүм доторх 12
настай Есүсийн түүх (Лук 2:41–52-ыг үзнэ үү); сайн самари хүний сургаалт
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зүйрлэл (Лук 10:30–37-г үзнэ үү), үрэлгэн хүү (Лук 15:11–32-ыг үзнэ үү), баян
хүү, Лазар хоёр (Лук 16:19–31-ийг үзнэ үү); 10 уяман өвчтэй хүний түүх зэрэг
сургаалт зүйрлэлүүд (Лук 17:11–19-ийг үзнэ үү); Еммау хүрэх зам дээр шавь
нарынхаа дэргэд алхаж буй амилсан Их Эзэний түүх (Лук 24:13–32-ыг үзнэ үү).

Бусад онцлог тал нь гэвэл, Лукийн багтаасан Иохан Баптистын сургаал бусад
сайн мэдээнд байдаггүй (Лук 3:10–14-ийг үзнэ үү); Есүс Христийн залбирал
бүхий байдлыг онцолсон (Лук 3:21; 5:16; 9:18, 28–29; 11:1-ийг үзнэ үү); Далын
дуудлага, бэлтгэл, номлолын ажлын талаар өгүүлсэн зэрэг юм (Лук 10:1–22-ыг
үзнэ үү). Түүгээр ч үл барам, Лук бол Аврагчийг Гетсеманид цусаа урсгасан
гэдгийг мөн тэнгэр элч Түүнд тохинуулсан гэдгийг цэдэглэсэн цорын ганц
сайн мэдээний бичээч билээ (Лук 22:43–44-ийг үзнэ үү).

Лукийн сайн мэдээ ариун сүмд эхэлж мөн дуусдаг учраас Бурханы хүн
төрөлхтөнтэй гэрээ зөвшилцөл хийдэг чухал газрынх нь хувьд ариун сүмийн ач
холбогдлыг онцолдог (Лук 1:9; 24:53-ыг үзнэ үү).

Тойм
Лук 1–3-т Иохан Баптист, Есүс Христ хоёрын төрөлт, номлолын талаар
урьдчилан зөгнөжээ. Гэрчүүд нялх Есүс бол Мессиа гэдгийг гэрчилсэн. Есүс
Христ 12 настайдаа ариун сүмд заав. Иохан Баптист наманчлалыг тунхаглаж,
Есүс Христэд баптисм хүртээжээ. Лук Есүс Христийн удмын бичгийг
цэдэглэсэн.

Лук 4–8-д Есүс Христ цөлд уруу татагдав. Тэрээр Назарт байхдаа Өөрийгөө
Мессиа гэдгийг тунхаглаж, хүмүүс Түүнийг эсэргүүцжээ. Есүс Христ арванхоёр
төлөөлөгчийг сонгож, шавь нартаа заав. Тэрээр нүглүүдийг уучилж, олон
гайхамшиг үйлджээ.

Лук 9–14-т арванхоёр төлөөлөгчийг номлож, бусдыг эдгээлгэхээр илгээжээ.
Есүс Христ таван мянган хүнийг хооллож, уулан дээр хувирсан юм. Тэрээр
Далыг дуудаж, тэднийг бусдад заалгуулахын тулд илгээв. Есүс Христ шавь байх,
хоёр нүүр гаргах ба шүүлтийн тухай заажээ. Тэрээр сайн самари хүний
сургаалт зүйрлэлийг хэлэв.

Лук 15–17-д Есүс Христ сургаалт зүйрлэлүүдээр заажээ. Тэрээр гомдол, итгэл,
уучлалын талаар заав. Тэрээр арван уяман өвчтэй хүнийг эдгээж, Өөрийнхөө
Хоёр дахь ирэлтийн талаар заасан юм.

Лук 18–22-т Есүс Христ сургаалт зүйрлэлээр үргэлжлүүлэн заав. Тэрээр сохор
хүнийг эдгээж, Закхайд заажээ. Тэр Иерусалим руу ялгуусан байдалтай орж,
хотын төлөө уйлж, ариун сүмийг цэвэрлэв. Есүс Христ Иерусалимын устгалыг
урьдчилан хэлж, Өөрийнх нь Хоёр дахь ирэлтийн өмнө ирэх тэмдгүүдийг
хэлсэн байна. Тэрээр ариун ёслолыг танилцуулж, төлөөлөгчдөдөө зааж,
Гетсеманид зовж шаналав. Түүнээс урваж мөн Түүнийг баривчлан, доог тохуу
хийж, зодож, байцаажээ.

Лук 23–24-т Есүс Христ Пилат, Херод хоёрын өмнө шүүгдэж, цовдлогдон,
булшлагдав. Булшин дээрх тэнгэр элчүүд ба Еммау хүрэх зам дээрх хоёр шавь
Есүс Христийг амилсан гэдгийг гэрчилжээ. Аврагч Иерусалимд шавь нартаа
үзэгдэн, Өөрийнх нь төлөөлөгчид Бурханы хүчийг хүлээн авах болно гэдгийг
амлаж, тэнгэр рүү дээшлэн одов.

ЛУК
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43-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 1
Оршил
Тэнгэр элч Габриел Захариад үзэгдэж, Захариа, түүний
эхнэр Элизабет хоёрыг хүүтэй болж, түүнийг Иохан
хэмээн нэрлэх ёстой гэж мэдэгджээ. Зургаан сарын дараа
өнөөх тэнгэр элч Мариад үзэгдэж, түүнийг Бурханы

Хүүгийн эх болно хэмээн мэдэгдэв. Мариа Элизабетийнд
зочилж, Аврагчийг ирнэ гэдгийг мэдээд тэд хамтдаа
баясжээ. Гурван сарын дараа Элизабет Иоханыг
төрүүлсэн.

Заах зөвлөмж
Лук 1:1–4
Лук энэхүү сайн мэдээг бичиж байгаа шалтгаануудаа тайлбарлав
Дараах зургуудыг үзүүлээд, зураг бүр дээрх үйл явдлыг тайлбарлахыг
суралцагчдаас хүс: Иосеф, Мариа хоёр Бетлехем рүү явсан нь (Сайн мэдээний
уран зургийн цуглуулга [2009], д. 29; мөн LDS.org дээрээс үзнэ үү), Тэнгэр элч
хоньчдод үзэгдсэн нь (д. 31), Симеон бяцхан Христийг бишрэн хүндэтгэж
байгаа нь (д. 32), Ариун сүмд буй Есүс хүү (д. 34), Сайн санаат самари хүн
(д. 44), Мариа, Марта хоёр (д. 45) ба уяман өвчтэй арван хүн (д. 46). Лук эдгээр
үйл явдлыг болон Аврагчийн мөнх бус амьдрал дахь тохинууллын өөр бусад
үйл явдал, сургаалыг цэдэглэсэн ба тэдгээр нь Матай, Марк, Иоханы сайн
мэдээнд цэдэглэгдээгүй гэдгийг онцлон хэл.

Лук “Теофил” (3-р шүлэг) хэмээх
хүнтэй ярьж байгаагаар мөн үүнийг
бичсэн шалтгаануудаа өөрөө
тайлбарласнаар сайн мэдээгээ
эхлүүлсэн гэдгийг тайлбарлан,
Лукийн сайн мэдээг товчхон
танилцуул. Теофил гэдэг нь “Бурханы
найз” (Bible Dictionary, “Theophilus”)
гэсэн утгатай. Нэг суралцагчийг Лук
1:1–4-ийг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад,
Лукийн сайн мэдээгээ бичсэн шалтгаануудыг олж мэдэхийг хүс.

Бичигчийн зорилго
Та судруудаас заахдаа бошиглолын бичээч юу хэлэхийг хүссэнийг олж тодорхойлохыг
хичээ. Лукийн сайн мэдээгээ бичсэн зорилгуудын талаар илүү ихийг мэдэж авахын тулд
энэ хичээлийн өмнө байгаа “Гэгээнтэн Лукийн бичиглэсэн сайн мэдээний оршил”-ыг унш.

• Лук ямар ямар шалтгаанаар энэ түүхийг бичсэн бэ?

• Лук 1:4 дээр үндэслэвэл, бид Лукийн сайн мэдээнээс суралцсанаар ямар
ашиг тусыг хүртэж болох вэ?
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Ариун сүмд буй Христ, Хэйнрик Хофманн; зураг чимэглэлийг
С.Харрисон Конрой Co., Inc.

Суралцагчид Лукийн сайн мэдээг
судалснаар Есүс Христийн тухай
заалгасан үнэнийнхээ “гарцаагүй
үнэнийг” (4-р шүлэг) мэдэж авах
болно гэдгийг бататгаж хэл.
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Лук 1:5–25
Тэнгэр элч Габриел Захариад Иоханы
төрснийг зарлаж мөн Элизабет хөл
хүндтэй болов
Суралцагчдаас Бурханаас хүлээн
авахыг хүсэн хүлээж, найдаж буй
адислал эсвэл хариултаа тунгаан
бодохыг хүс. Суралцагчдыг Лук 1-ийг
судалж байхдаа Бурханаас адислал
эсвэл хариулт хүлээж байх үед нь
туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчаас Лук 1:5–7-г чанга
уншихыг хүсээд, ангийнхнаас хэн
амьдралынхаа ихэнх хугацаанд
тодорхой адислал хүлээж байсныг
олж мэдэхэд урь.

• Бид эдгээр шүлгээс Захариа,
Элизабет хоёрын талаар ямар
мэдээллийг олж мэддэг вэ?

Тахилчийн амьдралд ганцхан удаа
тохиолддог хүндэтгэл байж болох
Иерусалимын ариун сүмд хүж утлага
уугиулах үүрэг Захариад ноогдсон
байсан гэдгийг тайлбарлан, Лук
1:8–10-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдаас Лук 1:11–13-ыг дотроо
уншаад, Захариаг ариун сүмд байхад
юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• 13-р шүлэгт цэдэглэснээр Захариа,
Элизабет хоёрын ямар залбирал
хариулагдах байсан бэ? (Захариа,
Элизабет хоёр олон жилийн
туршид хүүхэдтэй болохын төлөө
залбирсан байх гэдгийг онцол. Та
энэ шүлгэн дэх “чиний гуйлт
сонсогдсон” гэдэг үгсийг
тэмдэглэж авахыг суралцагчдад
зөвлөж болно.)

• Элизабет тэр хоёр “хоёулаа
өтөлсөн” байсан ч хүүтэй болно
гэдгийг сонсоод, Захариад ямар
мэдрэмж төрсөн байж болох вэ?
(7-р шүлэг).

Захариа Элизабетийн хамт “баяр
жаргалтай болж” (14-р шүлэг), тэдний хүү олон хүнийг Их Эзэний төлөө
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Тэнгэр элч Габриел Мариад үзэгдэв

бэлтгэх болно хэмээн тэнгэр элч Габриел хэлсэн гэдгийг тайлбарлан, Лук
1:14–17-г нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Лук 1:18–20-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Захариа
тэнгэр элчид юу гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Тэнгэр элчийн үгсэд эргэлзсэн учраас Захариад юу тохиолдсон бэ?

• 20-р шүлэгт өгүүлснээр, тэнгэр элчийн Захариад хэлсэн үгсэд юу
тохиолдоно гэж хэлсэн байдаг вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Их Эзэний үйлчлэгчдээрээ дамжуулан хэлсэн үг цаг нь болохоор
биелэгдэх болно гэсэн үнэнийг тодорхойлсон эсэхийг бататга. Энэ
үнэнийг самбар дээр бич.)

• “Цаг нь болохоор” гэдэг үг юу гэсэн утгатай вэ? (Их Эзэний цагаар.)

Самбар дээрх өгүүлбэрт анхаарлыг нь хандуулаад, дараах асуултыг тавь.

• Энэ үнэнийг мэдэх нь Их Эзэний амлалтуудад үзүүлэх хариу үйлдэлд маань
хэрхэн нөлөөлөх вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Их Эзэний үгс цаг
нь болохоор биелэгдэх учраас бид Их Эзэний амлалтуудад итгэж
болно гэсэн өгүүлбэрийг бүтээхийн тулд самбар дээрх өгүүлбэрийг зас.)

• Энэ үнэн нь тэнгэрлэг амлалт биелэгдээсэй хэмээн хүсэн хүлээж байгаа хэн
нэгэнд хэрхэн туслах вэ?

Захариа ариун сүмээс гарах үедээ ярьж чадахгүй болсон байсан гэдгийг
тайлбарлан, Лук 1:21–24-ийг нэгтгэн дүгнэ. Хожим нь Элизабет тэнгэр элчийн
амласнаар хөл хүндтэй болсон.

Нэг суралцагчаас (залуу эмэгтэй байвал сайн) Лук 1:25 дээрх Элизабетийн
үгсийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг Элизабет хүүхэдтэй болохоор бэлтгэж
байхдаа ямар мэдрэмжтэй байсныг бодож үзэхэд урь. Их Эзэн “хүмүүсийн дунд
буй шившгийг минь зайлуул[сан]” хэмээх Элизабетийн үгс хүүхэдгүй байх нь
Бурханы шийтгэл хэмээх эртний соёл уламжлалд байдаг байсан буруу үзэл
суртлаас болж тэрээр ичиж зовдог байсныг харуулж байгааг та
тайлбарлаж болно.

Лук 1:26–38
Тэнгэр элч Габриел Мариагаас төрөх Есүсийн төрөлтийн тухай зарлав
Зар: Тэнгэр элч Габриел Мариад
үзэгдэв (Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга, д 28; мөн LDS.org-ийг үзнэ
үү) зургийг үзүүлээд, суралцагчдаас
гэнэт тэнгэр элч тэдэнд үзэгдвэл ямар
мэдрэмж төрж болох талаар
төсөөлөхийг хүс. Элизабетийг
зургаан сартай жирэмсэн байхад нь
тэнгэр элч Габриел Назар дахь залуу
эмэгтэй Мариа руу явуулсан гэдгийг
тайлбарлан, Лук 1:26–27-г
нэгтгэн дүгнэ.
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Нэг суралцагчийг Лук 1:28–33-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Мариад Бурханы өөрт нь өгч байгаа үүргийн ач холбогдлыг
ойлгоход тусалсан байж болох үгсийг олж мэдэхийг хүс.

• Ямар үг Мариад Бурханы өөрт нь өгч байгаа үүргийн ач холбогдлыг
ойлгоход тусалсан байж болох вэ?

• “Хамгийн Дээдийн Хүү” (32-р шүлэг) гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Есүс Христ бол Бурхан Эцэгийн
Хүү юм гэсэн сургаалыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Суралцагчдаас Лук 1:34-ийг дотроо уншаад, Мариагийн асуултыг олж
мэдэхийг хүс. Тэднийг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь. Мариагийн “Би
онгон атал” хэмээх өгүүлбэр нь тэр онгон байсан гэсэн утгатай гэдгийг
тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Лук 1:35–37-г чанга уншихад уриад, суралцагчдаас
Мариагийн асуултад өгсөн тэнгэр элчийн хариултыг олж мэдэхийг хүс.

Бид Есүс Христийн эхийнхээ хэвлийд бүрэлдсэн гайхамшгийн тухай судрууд
дээрх түүхүүдээс илүүг мэддэггүй бөгөөд энэ нь гайхамшиг байсан мөн уг
хүүхэд Бурханы Хүү болж төрнө гэдгийг л мэддэг болохыг тайлбарла.

Таамаглахаас зайлсхий
Аврагч эхийнхээ хэвлийд хэрхэн бүрэлдсэн тухай ариун нандин сэдвийг таамаглаж
ярихаас зайлсхий. Харин судрууд дээрх сургаалуудад анхаарлаа хандуулж, тэдгээрт байдаг
Христийн төрөлт нь гайхамшиг байсан мөн Мариа “төрөхөөсөө өмнө ч төрснийхөө дараа ч
онгон хэмээн дуудагдаж байсан” хэмээх гэрчлэлүүдийг оюун санаандаа тээж яв (Эзра
Тафт Бэнсон, “Joy in Christ,” Ensign, 1986 оны 3-р сар, 4; мөн 1 Нифай 11:13–20; Алма
7:10-ыг үзнэ үү).

• Лук 1:37-д цэдэглэгдсэнээр, тэнгэр элч уг гайхамшигт үйл явдлыг
тайлбарлахад туслах ямар үнэнийг тунхагласан бэ? (Суралцагчид Бурханы
хувьд бүх зүйл боломжтой гэсэн үнэнийг тодорхойлох ёстой. Та
суралцагчдад энэ үнэнийг судар дээрээ тэмдэглэхийг санал болгож болно.)

• Хэрэв бидний итгэж найдаж байсан зүйл боломжгүй мэт санагдвал Мариа
эсвэл Элизабет биднийг урамшуулахын тулд юу гэж хэлэх байсан гэж та
нар бодож байна вэ?

• Бурханы хувьд бүх зүйл боломжтой гэдэгт итгэх итгэлийг тань
хүчирхэгжүүлсэн ямар туршлага та нарт байдаг вэ?

Суралцагчдыг Лук 1:38-ыг дотроо уншаад, Мариа тэнгэр элчид юу гэж
хэлснийг олж мэдэхэд урь.

• Та нар Мариа тэнгэр элчийн үгсэд итгэсэн гэдгийг нотлох ямар нотолгоог
энэ шүлгээс харж байна вэ?

• Мариа тэнгэр элчийн үгсийг хэрхэн хүлээн авсан нь ариун сүмд тэнгэр
элчийн мэдэгдэлд өгсөн Захариагийн хариунаас ямар ялгаатай байна вэ?
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Мариа Элизабетийнд зочлов

Их Эзэний өөрсдөөс нь хүсдэг ямар ч зүйл Түүний тусламжтай боломжтой
байх болно гэдэгт итгэснээр Мариа, Элизабет хоёрын үлгэр жишээг дагахад
суралцагчдыг урамшуулан дэмж.

Лук 1:39–56
Мариа Элизабетийнд зочилсон ба хоёулаа Аврагчийн талаар гэрчлэв
Хэрэв боломжтой бол Элизабетийнд
жирэмсэн байхад нь зочилж байгаа
Мариагийн зургийг үзүүл.
Суралцагчдаас зурган дээр хэн
байгааг мөн ямар үйл явдал болж
байгааг мэдэх эсэхийг асуу.

• Мариа, Элизабет хоёр жирийн
эмэгтэйчүүд шиг санагдаж болох
ч ямар ямар арга замаар дэлхийг
өөрчлөх чухал үүрэг хариуцлагыг
гүйцэтгэж байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Лук 1:41–45-ыг
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Элизабетийн Мариад
хэлсэн гэрчлэлийг олж мэдэхийг хүс.

• Элизабет Мариагийн талаар юуг аль хэдийн ойлгосон байсан бэ?

Нэг суралцагчийг (залуу эмэгтэй байвал сайн) Лук 1:46–49-ийг чанга уншихад
урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Мариа хэрхэн Их Эзэнийг
алдаршуулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Мариа Их Эзэний өөрийнх нь төлөө хийсэн зүйлийг дүрслэхийн тулд 49-р
шүлэгт цэдэглэгдсэн ямар үгсийг ашигласан бэ? (“Агуу үйлс.”)

Суралцагчдыг Лук 1:38, 45–46-г дотроо дахин уншаад, Мариа өөрийнх нь
төлөө “агуу үйлс” хийх боломжийг Их Эзэнд олгохын тулд юу хийснийг олж
мэдэхэд урь.

• Мариа өөрийнх нь төлөө “агуу үйлс” хийх боломжийг Их Эзэнд олгохын
тулд юу хийсэн бэ?

Захариа, Элизабет, Мариа нарт тэнгэрлэг төлөвлөгөөнд гүйцэтгэх өөрсдийн
гэсэн үүрэг байсантай адил бидэнд ч бас Их Эзэний тодорхойлсон чухал үүрэг
хариуцлага байдаг гэдгийг онцол.

• Мариагийн жишээн дээр тулгуурлавал, Их Эзэний бидэнд өгсөн үүрэг
хариуцлагыг үнэнчээр биелүүлэхийг хичээх үед бидний амьдралд ямар
зүйлс тохиолдох вэ? (Суралцагчдад Хэрэв бид Их Эзэний бидэнд өгсөн
үүрэг хариуцлагыг үнэнчээр биелүүлэхийг хичээх юм бол Тэрээр
бидний амьдралд агуу зүйлсийг хийж чадна гэсэн зарчмыг
тодорхойлоход тусал.)

• Их Эзэн та нараас Өөрийнхөө төлөвлөгөөн дэх ямар ямар үүрэг
хариуцлагыг биелүүлээсэй хэмээн хүсдэг вэ?

43-Р ХИЧЭЭЛ

276



• Хэрэв та нар Мариагийн адил Их Эзэнд хариулах юм бол амьдралд тань
ямар зүйл тохиолдож болох вэ?

Лук 1:57–80
Иохан Баптист мэндлэв
Элизабет төрж, Захариа уг хүүхдийг Иохан гэж дуудах болно хэмээн
тунхагласан гэдгийг тайлбарлан, Лук 1:57–80-ыг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр үүнийг
хийсэн даруйд ярих чадвараа буцааж авсан ба Есүс Христ, Иохан хоёрын
номлолын тухай бошиглов.

Биднийг Захариа, Элизабет, Мариа нартай адил тэнгэрлэг үүргүүдээ үнэнчээр
биелүүлэх үед Их Эзэн бидний төлөө мөн биднээр дамжуулан агуу үйлсийг
хийж чадна гэдгийг гэрчил. Суралцагчдыг Их Эзэний төлөвлөгөөн дэх
өөрсдийн хүлээх үүргийг биелүүлэхэд урамшуулан дэмж.
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44-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 2
Оршил
Иосеф, Мариа хоёр Бетлехем рүү явсан бөгөөд тэнд Есүс
төрөв. Хоньчид нялх Есүсийг эрж олох тэнгэр элчийн
зааврыг дагаж, Есүсийн мэндэлснийг бусдад тунхаглав.
Симеон ариун сүмд Есүсийг адисалж, Анна Гэтэлгэгч

төрсөн хэмээх гэрчлэлээ хуваалцав. Есүсийн “бие болон
мэргэн ухаан нь өссөөр байсан бөгөөд Бурханы болон
олон түмний тааллыг олжээ” (Лук 2:52).

Заах зөвлөмж
Лук 2:1–20
Есүс Бетлехемд төрөв
Ангийнхнаар онцгой цугларалтын нэг хэсэг болгон “Joy to the World” (Hymns,
д.201) эсвэл өөр Христийн мэндэлсний баярын дууллыг дуулуулах талаар
бодож үз.

Иосеф, Мариа хоёр Бетлехем рүү
аялсан нь зургийг үзүүл (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга
[2009], д. 29; мөн LDS.org-ийг үзнэ
үү). Суралцагчдаас Аврагчийн
төрөлттэй холбоотой үйл явдлуудын
талаар хэр их зүйлийг мэддэгээ
бодож үзэхийг хүс.

Суралцагчдыг Лук
2:1–20-ийг судлахад

бэлтгэхийн тулд дараах үнэн эсвэл
худал гэсэн сонголтттой тестийг бөглөхөд урь. (Хичээл эхлэхээс өмнө
суралцагч бүрд тестийг хувилж бэлтгэ.)

Үнэн эсвэл худал тест (Лук 2:1–20)
____ 1. Мариа, Иосеф хоёр татвар төлөхийн тулд Бетлехем рүү явжээ.

____ 2. Мариа, Иосеф хоёр Назараас Бетлехем рүү 44 километр газар явжээ.

____ 3. Дэн буудал дүүрэн байсан учир Мариа нялх Есүсийг тэжээлийн тэвшин дотор тавив.

____ 4. Хоньчид Есүсийн байгаа тэжээлийн тэвш рүү нэгэн одыг даган явав.

____ 5. Мариа, Иосеф хоёроос гадна Есүсийг хамгийн анх харсан хүмүүс хоньчид байсан
хэмээн цэдэглэгджээ.

____ 6. Тэнгэр элч хоньчдод харсан зүйлээ хэнд ч хэлэхгүй байхыг сануулжээ.

Суралцагчдыг Лук 2-ыг судлахдаа тестийн асуултуудын хариултыг олж
мэдэхэд урь.
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Нэг суралцагчийг Лук 2:1–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, Иосеф, Мариа хоёр яагаад Бетлехем рүү явсныг олж
мэдэхийг хүс.

• Яагаад Иосеф, Мариа хоёр Бетлехем рүү явсан бэ? (Лук 2:1, зүүлт тайлбар б
нь Цезарь хүн амын тооллого явуулахыг хүссэн гэдгийг ойлгомжтой
болгодог гэдгийг онцол. Үүнийг татвар хураах зорилгоор хийжээ.)

Суралцагчдыг Гурамсан судрын хавсралт дахь Библийн газрын зураг 11,
“Шинэ Гэрээний үеийн ариун газар”-ыг олж нээхэд урь. Суралцагчдаас
газрын зураг дээрх Назар болон Бетлехемийг олоод, түлхүүрийг ашиглан
Иосеф, Мариа хоёр ойролцоогоор хэр хол явсныг тооцоолж гаргахыг хүс.
Суралцагчдыг хариулсны дараа Назар, Бетлехем хоёрын хоорондох 137–145
километр зай нь дөрвөөс таван өдөр алхах газар бөгөөд Иосеф, Мариа хоёрын
хувьд Мариагийн нөхцөл байдлаас болоод илүү олон өдөр болох байсан
гэдгийг тайлбарла.

Судар судлахад туслах материалуудыг ашигла
Сүм хэд хэдэн судар судлахад туслах материалуудыг бэлтгэсэн байдаг ба тэдгээрийг зарим
хэлний жишиг бүтээлүүдэд хавсаргасан байдаг. Тэдгээрт зүүлт тайлбар, индекс, зураг,
газрын зураг гэх мэт судар судлахад туслах материалууд ордог. Эдгээр нь багш,
суралцагчдын судраас судлахдаа ашиглаж болох хамгийн чухал эх сурвалж юм.
Суралцагчдыг хувиараа судраас судлахдаа ашиглах боломжтой туслах материалуудыг
ашиглахад урамшуулан дэмж.

Суралцагчдаас дэлхийн Бүтээгч, Аврагчийн төрөлтөд ямар газар тохиромжтой
гэж бодож байгаагаа тунгаан бодохыг хүс.

Нэг суралцагчийг Лук 2:6–7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, Есүсийн төрөлтийн нөхцөл байдлуудыг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс маханбод дахь Бурханы Төрсөн Ганц Хүүгийн онцгой чухал байр
суурьтай хэдий ч, ямар нөхцөл байдалд төрсөн бэ?

Цөөн суралцагчийг Лук 2:8–14-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагуулж уншаад, Аврагчийн төрөлт хэрхэн зарлагдсаныг олж
мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Тэнгэр элч
хоньчдод үзэгдэж байгаа нь зургийг үзүүл (Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга, д. 31; мөн LDS.org-ийг үзнэ үү).
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• 10-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч
мэндэлсэн учраас бидэнд юу
тохиолдох вэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа Аврагч
дэлхийд мэндэлсэн учраас бид
үлэмж баяртай байж болно
гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

Суралцагчдыг Лук 2-ыг үргэлжлүүлэн
судлахдаа Аврагчийн төрөлтийн
тухай мэдлэг бусдад баяр баяслыг
хэрхэн авчирсан тухай жишээнүүдийг
олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Лук 2:15–20-ийг
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагуулж уншаад, хоньчид
тэнгэр элчийн захиаст хэрхэн
хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Хоньчид тэнгэр элчийн захиаст хэрхэн хариулсныг ямар үгс харуулж байна
вэ? (Та 15-р шүлэг дэх “Одоо шууд … очъё” мөн 16-р шүлэг дэх “яаран
ирж” гэх үгсийг тэмдэглэж авахыг суралцагчдад зөвлөж болно.)

• Хоньчид уг захиасыг анхааран сонссоны ачаар ямар гэрч эсвэл гэрчлэл
хүлээн авсан бэ?

• Хоньчид Есүс Христийн тухай гэрчийг хүлээн авсныхаа дараа юу
хийсэн бэ?

• Хоньчид яагаад харсан зүйлээ бусадтай хуваалцсан гэж та нар бодож
байна вэ?

• Биднийг Есүс Христийн тухай гэрчлэл хүлээн авах үед юу тохиолддог тухай
бид энэ түүхээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид
өөрсдийнхөө үгээр Бид Есүс Христийн тухай гэрчлэл хүлээн аваад
гэрчлэлээ бусадтай хуваалцахыг хүсдэг гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга.)

Суралцагчдыг Есүс Христийн тухай гэрчлэлээ болон Түүний сайн мэдээг
бусадтай хуваалцахыг хүсэж байсан үеийнхээ талаар бодоход урь. Чухам юу уг
хүслийг өдөөснийг тунгаан бодоход тэднийг урамшуулан дэмж. Цөөн
суралцагчийг туршлагаа ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.

Лук 2:21–39
Симеон, Анна хоёр Есүсийг дэлхийн Аврагч хэмээн тунхаглав
Есүсийг төрсний дараа Мариа, Иосеф хоёр Иудейн хуулиар (Египетээс гарсан
нь 13:2-ыг үзнэ үү) Түүнийг ариун сүмд авчирсан гэдгийг тайлбарлан, Лук
2:21–24-ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэр өдөр ариун сүмд байсан хоёр хүн нялх Есүсийг
Мессиа байсныг мэджээ. Ангид байгаа залуу эрэгтэйчүүдийг Лук 2:25–32 дээрх
Симеоны түүхийг дотроо уншихад урь. (Та 25-р шүлэг дэх “Израилын
тайтгарлыг хүлээж байсан” гэдэг үгс нь Мессиаг ирэхийг хүлээсэн гэсэн
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утгатай гэдгийг тайлбарлаж болно.) Залуу эмэгтэйчүүдийг Лук 2:36–38 дахь
Аннагийн түүхийг дотроо уншихад урь (хэрэв шаардлагатай бол 37-р шүлэг
дээрх “наян дөрвөн нас” гэдэг нь 80 гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла).
Суралцагчдыг оногдсон шүлгүүдээ унших хооронд дараах асуултуудын
хариултыг олж мэдэхэд урь. Үүнд:

• Аврагчийн төрөлтийн тухай мэдлэг энэ хүнд хэрхэн баяр баясгаланг
авчирсан бэ?

• Тэр ямар арга замаар Есүс Христийн тухай гэрчилсэн бэ?

Хангалттай цаг өгсний дараа нэг
залуу эрэгтэйг босож зогсоод, уншсан
түүхээ товч ярин, өмнөх асуултуудын
хариултыг хуваалцахад урь. Симеон
бяцхан Христийг бишрэн хүндэтгэж
байгаа нь зургийг үзүүл (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга,
д. 32; мөн LDS.org-ийг үзнэ үү).

Симеон Мариа, Иосеф хоёрыг
адисалсан гэдгийг тайлбарлан, Лук
2:33–35-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг залуу эмэгтэйг босож зогсоод,
уншсан түүхээ товч ярин, өмнөх
асуултуудын хариултыг
хуваалцахад урь.

Аврагчийн төрснийг мэдэх нь хэрхэн
бидэнд баяр баясгалан авчирдгийг
тайлбарлахад суралцагчдыг урь. Хэрэв хүсвэл Есүс Христийн талаарх гэрчлэлээ
ангийнхантай хуваалцахад суралцагчдыг урь.

Эдгээр үйл явдлын дараа Мариа, Иосеф, Есүс нар Назар руу буцсан гэдгийг
тайлбарлан, Лук 2:39-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Лук 2:40–52
Ариун сүм дэх залуу хөвгүүн Есүс
Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ сайжруулахыг
хүсэж байгаа нэг зүйлээ бичиж тэмдэглэхэд урь. Хэрэв хүсвэл бичсэн зүйлээ
ангийнхантай хуваалцахад цөөн суралцагчийг урь. (Суралцагчдад хэт хувийн
чанартай туршлагаа хуваалцах хэрэггүй гэдгийг сануул.)

• Есүс залуу хөвгүүн байхдаа ямар байсныг мэдэх нь өсвөр үеийнхний хувьд
та нарт хэрхэн туслах вэ?

Бидэнд Есүсийн хүүхэд насны тухай цөөн мэдээлэл байдаг боловч тэрхүү
цэдэглэгдсэн мэдээлэл агуу адислал болж, сайжрахыг эрэлхийлэх үед маань
бидэнд туслах болно гэдгийг тайлбарла. Лук 2-ын үлдсэн хэсгийг судалж
байхдаа бид сайжрахыг эрэлхийлэх үедээ юунд анхаарлаа хандуулахаа мэдэхэд
туслах үнэнүүдийг олж мэдэхэд суралцагчдыг урь.
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Ээжтэйгээ залбирч буй Есүс зургийг
үзүүл (Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга, д. 33; мөн LDS.org-ийг
үзнэ үү). Нэг суралцагчийг Лук
2:40-ийг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагуулж
уншаад, Лук хэрхэн Есүсийн хүүхэд
насыг дүрсэлснийг олж мэдэхийг хүс.
Боловсорсоор гэдэг нь өсөж том болох
гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла.
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

Цөөн суралцагчийг Лук 2:41–47-г
ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагуулж
уншаад, Есүс 12 настай байхдаа юу
хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс яагаад ариун сүмд үлдсэн бэ?
(Суралцагчдыг Судруудын удирдамж дээрх Иосеф Смитийн Орчуулга, Лук
2:46-г уншаад, Иосеф Смитийн орчуулга Есүсийн ариун сүмд юу хийж
байсныг хэрхэн тодруулж өгдгийг мөн энэ тодотгол нь хэрхэн Лук 2:47 дахь
үйл явдлын тодорхойлолттой илүү сайн нийцдэгийг олж мэдэхэд урь.)

Нэг суралцагчийг Лук 2:48–50-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, Мариа, Иосеф хоёр Есүсийг олох үед Түүний юу гэж хэлснийг
олж мэдэхийг хүс.

• Мариа, Иосеф хоёр Есүсийг олох үед Тэр тэдэнд юу гэж хэлсэн бэ?

• Энэ түүх нь Есүс өсвөр насандаа Өөрийн жинхэнэ мөн чанарын талаар юу
мэддэгийг болон Түүний зан чанаруудын талаарх юуг харуулдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Лук 2:51–52-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, Есүсийн өсөж том болсон арга замуудыг олж мэдэхийг хүс.

• “Мэргэн ухаан нь өссөөр байсан” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (Цэцэн
мэргэн ухааныг нэмэгдүүлэх гэсэн утгатай) “Бие нь” өсөх гэдэг нь? (Бие
махбодын хувьд өсөж том болох гэсэн үг.) “Бурханы … тааллыг” олох гэдэг
нь? (Сүнслэг байдлын хувьд өсөх гэсэн утгатай.) “Олон түмний тааллыг”
олох гэдэг нь? (Бусадтай харилцаагаа сайжруулах гэсэн утгатай.)

• Та нар 52-р шүлэгт үндэслэн, Есүсийн үлгэр жишээг дагах үед биднийг
удирддаг ямар зарчмыг гаргах вэ? (Суралцагчид дараахтай төстэй зарчмыг
олж тогтоох ёстой: Бид мэргэн ухааныг хүлээн авч, бие махбод,
сүнслэг байдал, бусадтай харилцах харилцааны хувьд өсөж том
болсноор Есүсийн үлгэр жишээг дагаж чадна.)

• Бидний хувьд эдгээр дөрвөн тал бүр дээр өсөж хөгжих нь яагаад чухал вэ?
(Ингэснээр бид бүх талаараа төлөвшсөн хүмүүс болдог.)

• Та нар өөрсдийгөө эдгээр тал дээр хөгжүүлж, Есүсийн үлгэр жишээг
дагахыг хичээснээрээ хэрхэн адислагдаж байсан бэ?
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Оюун санааны, Бие махбодын, Сүнслэг байдлын, Нийгмийн гэсэн үгсийг гарчиг
болгон самбар дээр бичээд, хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
хуулж бичихэд суралцагчдыг урь. Суралцагчдаас гарчиг бүрийн доор хувийн
өсөлт хөгжилдөө зориулан зорилго бичихийг хүс. Суралцагчдыг эдгээр
зорилгоо үйлдэл болгоход урамшуулан дэмж. Өнөөдрийн хичээл дээр заагдсан
зарчмуудын талаар гэрчлэлээ хуваалцан, хичээлээ дуусга.

(Тестийн хариултуудыг харуулав: 1. Үнэн; 2. Худал; 3. Үнэн; 4. Худал; 5. Үнэн;
6. Худал.)

Төгс эзэмших судрын давтлага
Давталт нь суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийн байрлалыг санахад
тусалдаг. Төгс эзэмших судрын картыг ашигла эсвэл суралцагчдаар хоосон
картны эсвэл цаасны нэг талд түлхүүр үгс ба утгыг бичүүл, харин нөгөө талд
эшлэлүүдийг бичүүлэн, карт хийлгэ. Суралцагчдыг хос болгон хуваарил.
Суралцагчдаас картуудаа ашиглан нэг нэгнийгээ шалгахыг хүс. Карт ашиглан
өөрсдийгөө болон бие биенээ ойр ойрхон шалгаж байхад суралцагчдыг урь. Та
ангийнхантай судар хөөх үйл ажиллагааг хийхийн тулд картнууд дээрх түлхүүр
үгсийг ашиглаж болно (энэ гарын авлагын хавсралт дээрх “судар хөөх”-ийг
үзнэ үү).
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45-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 3–4
Оршил
Иохан Баптист наманчлалыг тунхаглаж, ирж буй
Мессиагийн талаар гэрчлэв. Есүс Христ Иоханаас
баптисм хүртсэнийхээ дараа цөлд 40 өдөр мацаг
барьжээ. Есүс Галил руу явсныхаа дараа Назарт Өөрийгөө

Мессиа гэдгийг тунхаглав. Назарын хүмүүс Түүнийг
эсэргүүцсэн ба Тэрээр Капернаум руу явж, тэнд өвчтөнийг
эдгээж, бузар сүнснүүдийг зайлуулав.

Заах зөвлөмж
Лук 3:1–22
Иохан Баптист Есүс Христийн талаар бошиглов
Хичээл орохоос өмнө нэг суралцагчаас Хаадын дээд 17:1–16 дахь Елиагийн
болон Зарефатын бэлэвсэн эмэгтэйн түүхийг судлахыг мөн өөр нэг
суралцагчаас Хаадын дэд 5:1–15 дахь Нааман, Элиша нарын түүхийг судлахыг
хүс. Тэд хожим нь хичээлийн явцад эдгээр түүхийг товч ярьж өгөх болно
гэдгийг тайлбарла. Нааман, Зарефатын бэлэвсэн эмэгтэй хоёр итгэлээ нотлон
харуулахын тулд юу хийснийг мөн тэд хоёулаа харийнхан (Израилийн
угсааных биш) байсан гэдгийг онцолж хэлэхийг тэднээс хүс.

Суралцагчдаас Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний дагуу амьдарснаар
эргэн тойрондоо байгаа хүмүүсээс тусгаарлагдсан эсвэл ганцаардсан санагдаж
байсан үеийнхээ тухай цаасан дээр бичихийг хүсэн, хичээлээ эхлүүл
(суралцагчдыг цаасан дээр нэрээ бичихгүй байхыг сануул). Хангалттай хугацаа
өгсний дараа, суралцагчдаас цаасаа хураалгахыг хүс. Цөөн туршлагыг
ангийнханд уншиж өг.

Суралцагчдыг Лук 3:1–22-оос судалж байхдаа сайн мэдээний дагуу амьдардаг
хүмүүс яагаад заримдаа бусдаас тусгаарлагдсан мэт санагдаж болохыг
тайлбарлах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Мосегийн хуулиар тэргүүн тахилч Аароны санваарын тэргүүлэх албан
тушаалтны болон Израилийн улс төрийн тэргүүний үүргийг давхар хашдаг
байсан гэдгийг тайлбарла. Гэсэн хэдий ч Аврагчийн тохинууллын үед тэргүүн
тахилчийн алба ялзарч, хээл хахуульд идэгдсэн байв. Тэргүүн тахилчид
Бурханаар сонгогдохын оронд Херод ба Ромын бусад албан тушаалтан гэх мэт
хүмүүнээр сонгогдож байв (Bible Dictionary, “High priest”-ийг үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Лук 3:2–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, Бурхан тэргүүн тахилчдын оронд хэнтэй ярьсан болохыг олж
мэдэхийг хүс.

• Бурхан тэргүүн тахилчдын оронд хэнтэй ярьсан бэ? (“Захариагийн хүү
Иохан” буюу Иохан Баптист.)

• Иохан Баптист юу зааж байсан бэ?

Иоханы үед зарим хүн Абрахамын үр удам учраас өөрсдийгөө израиль биш
хүмүүсээс илүү дээр эсвэл Бурханаас илүү их хайр хишиг хүртдэг гэдэгт итгэдэг
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байсан гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Лук 3:7–9-ийг чанга уншихад
уриад, ангийнхнаас иудейчүүд Бурханы таалалд нийцэхийн тулд юу хийх
хэрэгтэй гэж Иохан Баптист заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Иудейчүүд Бурханы таалалд нийцэхийн тулд юу хийх хэрэгтэй гэж Иохан
заасан бэ? (“Үр жимс” гэдэг нь бидний хийж буй сонголтын үр дагаврын
бэлгэдэл гэдгийг тайлбарла.)

• 9-р шүлэгт цэдэглэснээр, “сайн үр жимс” авчирдаггүй эсвэл зөв шударга
амьдардаггүй хүмүүст юу тохиолдох вэ?

Иохан тодорхой хэсэг бүлэг иудей хүнд сайн үр жимс хэрхэн авчрахыг заасан
гэдгийг тайлбарлан, Лук 3:10–15-ыг нэгтгэн дүгнэ. Иоханы тохинуулал
гүнзгий сэтгэгдэл төрүүлсэн ба зарим нь түүнийг Мессиа байж магадгүй гэж
бодсон байдаг.

Нэг суралцагчийг Лук 3:16–17-г чанга уншихад уриад, Мессиа ирэхдээ юу
хийнэ гэж Иохан хэлснийг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

• Иохан ирж буй Мессиаг юу хийнэ гэж хэлсэн бэ?

“Та нарт Ариун Сүнс хийгээд галаар баптисм хүртээнэ” (16-р шүлэг) хэмээх
үгс нь Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн авснаар ирэх цэвэршүүлэх мөн ариусгах
үр нөлөөг хэлж байгааг тайлбарла.

Суралцагчдад 17-р шүлгийг илүү сайн ойлгоход туслахын тулд атга үр эсвэл
жижиг хайрга чулуунууд мөн модны үртэс эсвэл сонингийн жижиг хэсгүүдийг
үзүүл. Үр, үртэс хоёрыг холиод, холимгийг намхан хавтгай тосгуурт хий.

• Хүн модны үртсээс үрийг хэрхэн салгаж болох вэ?

Буудайг хурааж аваад, цайруулсны дараа (буудайг хольцноос нь цэвэрлэсний
дараа) шигшдэг гэдгийг тайлбарла. Шигших нь буудайн үрийг хог хаягдлаас нь
(гаднах хальснаас) цэвэрлэхэд ашигладаг эртний арга юм. Шигшигч нь
цайруулсан буудайг агаарт цацах маш том малтагч эсвэл модон шигшигч
сэрээг ашигладаг. Салхи хөнгөхөн, шаардлагагүй хальсыг хийсгэж, хүндхэн
буудайн үрнүүд нь зориулалтын урьдчилан бэлтгэсэн газарт асгардаг.

Энэ ойлголтыг харуулахын тулд жижиг сэнс харуул (хэрэв шаардлагатай бол та
хатуу цаас, картон, нугалсан цаас ашиглаж болно). Нэг суралцагчийг
самбарын өмнө гарч ирэхэд уриад, үр ба модны үртсэн дээгүүр сэнс
үлээлгэхийг хүс. Суралцагчийг сэнс үлээлгэх үед холимгоос бага зэргийг аваад,
буцаагаад асгах үйлдэл хий. Тэгснээр сэнс үртсийг үлээж, үр тосгуурт буцаж
унах болно. Суралцагчийг суудалдаа суухад урь.

• Буудай ба хог хаягдал юуг төлөөлж байна вэ? (Үр тариа нь зөв шударга
байдлыг, хог хаягдал нь ёс бус байдлыг дүрсэлдэг.)

• 16–17-р шүлэгт өгүүлснээр, хэн зөв шударгыг ёс бусаас тусгаарладаг вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа Есүс Христ зөв шударгыг ёс бусаас
тусгаарладаг гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

• Шүүлтийн өдөр хамгийн эцсийн удаа зөв шударгыг ёс бусаас тусгаарлах ч
Есүс Христийг дагаж, Түүний сайн мэдээний дагуу амьдрах нь ямар арга
замуудаар Түүний шавь нарыг бусдаас тусгаарлагдахад хүргэдэг вэ?
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• Есүс Христийг дагаж, Түүний сайн мэдээний дагуу амьдрахыг хичээх нь
бидэнд бусдаас тусгаарлагдсан юм шиг мэдрэмж төрүүлж болдгийг бид
яагаад ойлгох хэрэгтэй вэ?

Есүс Иохан Баптистаар баптисм хүртэхээр ирсэн гэдгийг тайлбарлан, Лук
3:18–22-ыг нэгтгэн дүгнэ. Хожим нь Херод Иохан Баптистыг шоронд хорьсон.

Лук 3:23–38
Есүсийн өвөг дээдэс тогтоогдов
Лук Есүсийн удмын бичгийг багтаасан мөн Иосеф нь Бурханы Хүү Есүсийн
“төрсөн эцэг биш” байсан хэмээн гэрчилсэн гэдгийг тайлбарлан, Лук
3:23–38-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Лук 4:1–13
Сатан цөлд Есүсийг уруу татав
Лук 4:1–13 нь Есүс цөлд 40 өдөр мацаг барьсан бөгөөд Сатаны уруу
таталтуудыг эсэргүүцсэн тухай түүхийг агуулдаг гэдгийг тайлбарла.

Лук 4:14–30
Есүс Өөрийгөө Мессиа хэмээн зарлав
Самбар дээр хугарсан, шархадсан, боолчлогдсон, ядуу, сохор зэрэг үгсийг жагсааж
бич. Суралцагчдаас эдгээр нэг эсвэл түүнээс дээш үгээр өөрсдийгөө
тодорхойлмоор санагдаж байсан үеэ тунгаан бодохыг хүс. Тэднийг Лук
4:14–30-аас судалж байхдаа эдгээр мэдрэмжээс хэрхэн салж болохыг
мэдэхэд урь.

Есүс цөлөөс эргэж ирснийхээ дараа Галилын синагогуудад номлож эхэлсэн
гэдгийг тайлбарлан, Лук 4:14–17-г нэгтгэн дүгнэ. Удалгүй тэр Өөрийн төрөлх
хот Назарт эргэж иржээ. Тэр тэнд байхдаа синагогт босож зогсоод, Исаиагийн
номоос уншив.

Нэг суралцагчийг Лук 4:18–21-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Исаиа
Мессиагийн бурханлаг зорилгын талаар юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс төрөлх Назар хотынхоо хүмүүст юуны тухай гэрчилсэн бэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Есүс бол шархалсан зүрхтэй
хүмүүсийг эдгээж, сүнслэгээр боолчлогдсон хүмүүсийг чөлөөлөхөөр
ирсэн Мессиа юм гэсэн үнэнийг тодорхойлсон эсэхийг бататга.)

• Есүс Христ бидний өдрүүдэд хүртэл биднийг эдгээж, чөлөөлөхөө
үргэлжлүүлж байгааг харуулсан ямар туршлага та нарт байдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Лук 4:22-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Есүсийг
Өөрийгөө хүмүүсийн удаан хүлээсэн Мессиа байсан гэдгийг шийдэмгий
тунхаглах үед Назарын хүмүүс хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Хүмүүс Есүсийн тунхаглалд хэрхэн хандсан бэ?

• 22-р шүлэгт цэдэглэснээр, Назарын хүмүүст Есүс Мессиа байсан гэдэгт
итгэхэд яагаад хэцүү байсан гэж та нар бодож байна вэ?
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Капернаумд үйлдсэн гайхамшгуудаа давтаж үзүүлснээр Өөрийгөө Мессиа гэж
батлахыг Назарт байгаа хүмүүс Түүнээс шаардах байсныг Есүс мэдэж байсан
гэдгийг тайлбарлан, Лук 4:23-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдыг Лук 4:24–27-г чимээгүй гүйлгэн хараад, Аврагчийн Назарын
хүмүүст хариулахдаа эш татсан Хуучин Гэрээний хоёр түүхийг олж мэдэхэд
урь. (Та Елиа (Елиас) гэдэг нь Елиа мөн Елиша (Елисүес) гэдэг нь Елиша
гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй болж болно.) Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

Энэ хоёр түүхийг судлахаар урьдчилан урьсан хоёр суралцагчийг товч
дүгнэлтээ танилцуулахад урь. Дараа нь, хэдийгээр тэнд израиль үндэстний
бэлэвсэн эмэгтэйчүүд болон уяман өвчтөнүүд байсан ч гэсэн хоёр израиль биш
(харийнхан) хүн гайхамшгуудыг мэдэрсэн хэмээн Есүс Назарт байгаа хүмүүст
заасан гэдгийг тайлбарла.

• Нааман, Зарефатын бэлэвсэн эмэгтэй хоёр ямар ямар арга замаар итгэлээ
харуулсан бэ?

• Бэлэвсэн эмэгтэй, Нааман хоёрын итгэл хэрхэн Назарт байгаа
хүмүүсийнхээс өөр байсан бэ?

Харьцуулан жиших
Судрын хэсгийг бусад зүйлтэй харьцуулан жишвэл илүү ойлгомжтой байх нь олонтоо
байдаг. Суралцагчдад сургаал, хүмүүс, үйл явдлуудын хоорондох ижил төстэй эсвэл
ялгаатай зүйлсийг анзаарч мэдэхэд туслах нь сайн мэдээний үнэнүүдэд илүү сайн
анхаарлаа хандуулахад тусалдаг.

Назарт байгаа хүмүүст итгэл дутагдаж байсан учраас Есүс тэнд маш цөөхөн
гайхамшгийг үйлдсэн гэдгийг онцол (Матай 13:54–58; Марк 6:1–6-г үзнэ үү).

• Бид Назарт байгаа хүмүүсийг бэлэвсэн эмэгтэй, Нааман хоёртой
харьцуулснаар итгэлийн тухай ямар зарчим сурч болох вэ? (Бид Есүс
Христэд итгэх итгэлээ нотлон харуулснаар гайхамшгууд тохиолдож
байгааг харж чадна гэсэнтэй төстэй зарчмыг тодорхойлоход
суралцагчдад тусал.)

Суралцагчдаас самбарын өмнө гарч ирээд, Есүс Христ бол бидний Аврагч
гэдэгт итгэх итгэлээ нотлон харуулах арга замуудыг жагсааж бичихийг хүс.
Суралцагчдыг жагсаалтаа бичиж дуусгасны дараа дараах асуултыг тавь.

• Эхлээд итгэлээр үйлдсэний дараа л зөвхөн ирдэг ямар адислал эсвэл
гайхамшгийн жишээ байдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Лук 4:28–30-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
синагогт байсан хүмүүс Есүст хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Энэ түүх нь Есүс Христ ёс бусчуудыг зөв шударга хүмүүсээс тусгаарлах
болно гэдгийг ямар ямар арга замаар харуулж байна вэ? (Лук 3:17-г
үзнэ үү.)
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Лук 4:31–44
Есүс чөтгөрүүдийг зайлуулж, өвчтөнийг эдгээв
Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Тэднийг хостойгоо хамт Лук 4:31–44-ийг
чанга уншаад, Назарын хүмүүсийн хүлээн авсан адислалтай харьцуулбал
Капернаум дахь хүмүүс ямар ямар адислалыг хүлээн авсныг олж мэдэхэд урь.
Тэднийг уншсаны дараа хостойгоо хамтран дараах асуултуудад ямар хариулт
өгөхөө ярилцахад урь (та эдгээр асуултыг самбар дээр бичиж болно).

• Капернаумд болон Назарт байсан хүмүүсийг хооронд нь харьцуулбал, тэд
Есүст хэрхэн өөр өөр хандсан бэ?

• Капернаум дахь хүмүүс Назарын хүмүүсийн хүлээн авсан адислалуудтай
харьцуулбал ямар адислал хүлээн авсан бэ?

• Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ нотлон харуулах юм бол гайхамшгууд
тохиолдож байгааг харж чадна хэмээх зарчмыг эдгээр түүх хэрхэн харуулж
байна вэ?

Цөөн суралцагчийг сүүлийн хоёр асуултын хариултыг ангийнхантай
хуваалцахад урь.

Есүс Христийн тухай мөн Түүнд итгэх итгэлээ нотлон харуулснаар хүлээн
авсан адислалуудынхаа тухай гэрчлэлээ хуваалцан, хичээлээ дуусга.
Суралцагчдыг Есүс Христэд итгэх итгэлээ нотлон харуулж болох цөөн арга
замыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Тэднийг
бичсэн зүйлээ үйлдэл болгох зорилго тавихад урь.

45-Р ХИЧЭЭЛ
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Марк 10–Лук 4 (9-р бүлэг)
Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Марк 10–Лук 4-ийг (9-р бүлэг) судлахдаа ойлгож мэдсэн үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (Марк 10–16)
Суралцагчид Аврагчийн бяцхан хүүхдүүдэд өгсөн Өөр рүү нь ирэх урилгын талаар судлахдаа бид бяцхан
хүүхдүүдтэй адил сайн мэдээг хүлээн авснаар Бурханы хаант улсад ороход бэлтгэгдэх болно гэдгийг мэдэж авсан.
Тэд Есүс Христийн баян залуу захирагчид өгсөн сэрэмжлүүлгийг уншихдаа Тэрээр бидэнд хайртай учраас Түүнийг
дагахаар хичээж зүтгэхэд бидэнд юу дутагдаж байгааг мэдэхэд туслах ба хэрэв бид Их Эзэнээс асуух юм бол
Тэрээр мөнх амьдралыг өвлөн авахын тулд юу хийх ёстойг маань бидэнд заах болно гэдгийг сурсан. Зэс зоос өгч
байгаа бэлэвсэн эмэгтэй, Аврагчийг тосолж байгаа Мариагийн түүхүүд хэрэв бид байгаа бүхнээ Их Эзэнд
өргөхөд бэлэн байвал Тэрээр бусдынхтай харьцуулахад жижиг байсан ч гэсэн бидний өргөлийг хүлээн авах
болно мөн биднийг чадах бүхнээ өгөх үед Аврагч баярладаг гэдгийг мэдэхэд суралцагчдад тусалсан.

2 дахь өдөр (Лук 1)
Энэ хичээлээр суралцагчид Захариа, Элизабет хоёрт өгөгдсөн тэнгэр элч Габриелийн амлалтыг судалсан.
Түүнчлэн тэд тэнгэр элч Габриел Мариад Бурханы Хүүгийн эх болно гэж хэлсэн гэдгийг мэдэж авсан.
Суралцагчид эдгээр судраас дараах үнэнүүдийг ойлгосон. Тухайлбал: Их Эзэний үйлчлэгчдээрээ дамжуулан
хэлсэн үгс цаг нь болохоор биелэгдэх болно. Есүс Христ бол Бурхан Эцэгийн Хүү юм. Бурханд боломжгүй юм гэж
нэг ч байхгүй. Хэрэв бид Их Эзэний бидэнд өгсөн үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхийг үнэнчээр хичээх юм бол
Тэрээр бидний амьдралд агуу үйлийг хийж чадна.

3 дахь өдөр (Лук 2)
Суралцагчид Есүс Христийн төрөлтийн тухай судлахдаа Аврагч дэлхийд мэндэлсэн учраас бид үлэмж баяртай
байж болно гэдгийг мэдэж авсан. Мөн бид тэнгэрлэг заавруудад анхаарал тавих юм бол Есүс Христийн тухай
өөрсдийн гэрчлэлийг хүлээн авч болох ба Есүс Христийн тухай гэрчлэл хүлээн авахдаа гэрчлэлээ бусадтай
хуваалцахыг хүсдэг гэдгийг тэд сурсан. Суралцагчид Есүсийн залуу насны тухай судлахдаа бид мэргэн ухааныг
хүлээн авч, бие махбод, сүнслэг байдал, бусадтай харилцах харилцааны хувьд өссөнөөр Есүсийн үлгэр жишээг
дагаж чадна гэдгийг мэдэж авсан.

4 дэх өдөр (Лук 3–4)
Энэ хичээлээр суралцагчид Иохан Баптистын мөн Есүс Христийн баптисмын тухай судалсан. Тэд мөн Есүс Назарт
Өөрийгөө Мессиа гэдгийг тунхагласан гэдгийг мэдэж авсан. Суралцагчид эдгээр түүхээс дараах үнэнүүдийг
мэдэж авсан. Тухайлбал: Есүс Христ зөв шударга хүмүүсийг ёс бусчуудаас тусгаарладаг. Есүс бол шархалсан
зүрхтэй хүмүүсийг эдгээж, сүнслэгээр боолчлогдсон хүмүүсийг чөлөөлөхөөр ирсэн Мессиа юм. Бид Есүс Христэд
итгэх итгэлээ нотлон харуулснаар гайхамшгууд тохиолдож байгааг харж чадна.
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Оршил
Энэ хичээл суралцагчдад Есүс Христ Цагаатгалынхаа нэг хэсэг болгон ямар
зовлон шаналлыг амссаныг ойлгоход туслах болно. Түүнээс гадна, суралцагчид
Аврагч бидний төлөө зовж шаналсны зарим шалтгааныг ойлгох болно.

Заах зөвлөмжүүд
Марк 14:10–16:20
Есүс Гетсеманид бидний нүглийн төлөө зовж шаналснаар Цагаатгалаа
эхлүүлсэн; Искариотын Иудас Түүнээс урваж, Түүнийг иудейчүүдийн
удирдагчдын өмнө авчрав
Суралцагчдаас дараах асуултуудыг дотроо эргэцүүлэн бодохыг хүс.

• Та нарыг эсвэл та нарын туулж байгаа зүйлсийг хэн ч ойлгохгүй байна гэж
хэзээ нэгэн цагт та нарт бодогдож байсан уу?

• Үйлдсэн нүглүүдээсээ өршөөгдөж чадахгүй гэж хэзээ нэгэн цагт та нарт
бодогдож байсан уу?

Суралцагчдыг Марк 14-өөс судалж байхдаа эдгээр мэдрэмжийг мэдэрч байж
болзошгүй хэн нэгэнд туслах үнэнүүдийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Марк 14:32–34-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагуулж уншаад, Аврагч Гетсеманий цэцэрлэгт юу мэдэрснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагч Гетсеманий цэцэрлэгт байхдаа юу мэдэрсэн бэ?

Суралцагчдыг хариулсны дараа ихэд зовж, шаналж, үхтлээ шаналж гэсэн
үгсийг самбар дээр бич.

Эдгээр үг нь Есүс Христ Өөрийн Цагаатгалын нэг хэсэг болгон туулсан зовлон
шаналлыг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

• Эдгээр үг нь Есүс Христийн Цагаатгалын талаар бидэнд юу зааж байна вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа Есүс Христ Өөрийн Цагаатгалын нэг
хэсэг болгон Гетсеманий цэцэрлэгт зовж шаналсан гэсэн үнэнийг
самбар дээр бич.)

Суралцагчдад энэ сургаалыг ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл А.Максвэллийн хэлсэн дараах
үгийг чанга уншихад урь.

“Есүс Гетсеманид байхдаа ‘ихэд зовж’ (Марк 14:33), өөрөөр хэлбэл грекээр
‘гайхаж’,‘цочирдсон’ юм.

Энэ дэлхийн мөн бусад дэлхийн Бүтээгч Иехова ‘цочирдсон’ гээд төсөөл
дөө! … Тэрээр өмнө нь Цагаатгалын гашуун мөн хүнд хэцүү үйл явцыг хэзээ
ч туулж байгаагүй. Тиймээс тарчлал нь бүрэн дүүрнээрээ ирэх үед, энэ нь ер
бусын оюун ухаантай Түүний төсөөлж байснаас ч илүү хүнд хэцүү байсан

юм! Тэнгэр элчүүд түүнийг хүчирхэгжүүлж байсанд гайхах зүйл үгүй билээ! (Лук 22:43-ыг
үзнэ үү.)
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“Өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн бүхий л мөнх бусчуудын гэм нүглийн нэгдмэл ачаалал нь
тэрхүү төгс, нүгэлгүй, эмзэг Бодгаль дээр буусан! Бидний бүх өвчин зовлон ямар нэг
байдлаар Цагаатгалын аймшигт тооцооллын нэг хэсэг байсан билээ. (Алма 7:11–12; Исаиа
53:3–5; Матай 8:17-г үзнэ үү.) …

Тэрээр энэхүү туйлын хүнд нөхцөлд, магадгүй тэр ой шугуй дахь хуцыг аварна гэж найдсан
уу? Би мэдэхгүй байна. Хязгааргүй аймшигт байдал мэт Түүний зовлон шаналал Түүнийг
загалмай дээрээ уйлахад хүргэсэн бөгөөд Тэр орхигдсондоо уйлсан байв. (Матай 27:46-г
үзнэ үү.) …

Гайхамшигт мөн алдар суут Цагаатгал бүхий л хүн төрөлхтний түүхэн дэх гол үйл явдал
байв. Энэ бол эцэстээ чухал болох бүх зүйл эргэлдэх тэрхүү хаалганы нугас мэт байлаа.
Гэвч энэ нь Есүсийн сүнслэг дуулгавартай байдал дээр эргэлдсэн юм” (“Willing to Submit,”
Ensign, 1985 оны 5-р сар, 72–73).

Цөөн суралцагчийг Марк 14:35–42-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагуулж уншаад, Аврагч үлэмж их зовж шаналсны
улмаас юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч үлэмж их зовж шаналснаасаа болж юу хийсэн бэ? (Есүсийн зовлон
шаналал маш хүнд хэцүү байсан учраас Тэр үүнийг амсахгүй байж болох
арга байгаа эсэхийг асуусан гэдгийг суралцагчдад ойлгоход тусал.)

Есүс Христ … болохын тулд … туулсан юм гэсэн үгсийг самбар дээр бич.

Бусад судрын хэсэг бидэнд Есүс Христийн зовлон шаналлыг болон Түүнийг
яагаад бидний төлөө зовоход бэлэн байсныг ойлгоход тусалдаг гэдгийг
тайлбарла.

Исаиа 53:3–5 мөн Алма 7:11–13 гэсэн судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич.
Суралцагчдыг хос болгон хуваарилаад, тэднийг шүлгүүдийг хамтдаа уншиж,
Аврагч хэрхэн зовсныг мөн яагаад зовсныг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас
хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ Исаиа 53:3–5 мөн Алма
7:11–13-аас сурсан зүйлс дээрээ үндэслээд самбар дээрх өгүүлбэрийг хэрхэн
гүйцээж бичихээ бичиж тэмдэглэхийг хүс. (Алма 7:12 дээрх халамжлах гэдэг үг
нь хэн нэгнийг тайвшруулж, туслахаар яаравчлах гэсэн утгатай.)

Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчийг уг өгүүлбэрийг хэрхэн
гүйцээж бичсэнээ хуваалцахад урь. Тэдний хариулт дараахтай төстэй байх
ёстой. Үүнд: Есүс Христ биднийг хэрхэн халамжлахаа мэдэж болохын тулд
бидний шаналал, өвчин, уруу таталт, зовлон зүдгүүр, уй гашууг туулсан.
Тэрээр бидний зөрчлүүдийг арилгаж болохын тулд бидний нүглийн төлөө
зовж шаналсан юм. Аврагчийн хүн төрөлхтний нүглийн төлөөх зовлон
шаналал Гетсеманид эхэлсэн ба загалмай дээрх Түүний цовдлуулалтаар
дамжуулан төгсгөл болсон гэдгийг суралцагчдад сануул.

• Аврагчийн хэрхэн зовж шаналсныг мөн яагаад зовж шаналсныг мэдэх нь та
нарт сорилт, бэрхшээл, өвчин, зовлонг даван туулахад хэрхэн тусалж болох
вэ? (С ба Г 45:3–5-ыг үзнэ үү.)

• Хэзээ та нар өвчин, зовлон, гунигтай үедээ Аврагчийн та нарыг халамжилж
байгааг мэдэрсэн бэ?
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• Та нар Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан наманчилж, нүгэл тань
арилж байгааг мэдрэх үедээ ямар мэдрэмжүүдийг мэдэрч байсан бэ?

Есүс Санхедриний өмнө хууль бусаар шүүгдэж, үхэх ял авсан гэдгийг
тайлбарлан, Марк 14:43–16:20-ийг нэгтгэн дүгнэ. Аврагч загалмай дээр амиа
өргөж, амилсныхаа дараа төлөөлөгчдөдөө үзэгдэж, тэднийг номлуулахаар
илгээжээ. Тэрээр мөн тэдэнд итгэдэг хүмүүсийг тэмдгүүд дагалдах болно
хэмээн амлажээ. (Тэмдэглэл: Есүс Христийн үхэл, оршуулга, Амилалтыг
суралцагчид Матай 27–28-ыг судлахдаа нарийвчлан судалсан байгаа.)

Нэг суралцагчаас Марк 16:15-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, Их Эзэний төлөөлөгчдөдөө өгсөн үүрэг даалгаврыг олж
мэдэхийг хүс.

• Та сайн мэдээг “бүх дэлхийгээр” тунхаглах үүрэг даалгаврыг өнөөдөр мөн
ирээдүйд биелүүлэхэд хэрхэн тусалж чадах вэ?

Та ярилцсан үнэнүүдийнхээ талаар гэрчлэлээ хуваалцаж, хичээлээ
дуусгаж болно.

Дараагийн бүлэг (Лук 5:1–10:37)
Суралцагчдаас гэм нүглээсээ өршөөгдөж чадах эсэхтээ эргэлзэж байсан эсэхээ
тунгаан бодохыг хүс. Тэд ирэх долоо хоногт Лук 5:1–10:37-г судалж байхдаа
тэдний нүглийг өршөөхөд Аврагч бэлэн байдаг талаар мөн тэд өршөөгдөхийн
тулд юу хийж чадах талаар мэдэж авах болно гэдгийг тайлбарла.

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  9-Р  БҮЛЭГ
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46-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 5
Оршил
Петр, Иаков, Иохан нар Аврагчийн тусламжтай ер бусын
байдлаар маш их хэмжээний загас барьсныхаа дараа
Аврагчийг дагаж, хүмүүний загасчин болохын тулд
бүхнээ орхижээ. Есүс уяман болон саа өвчтэй хүмүүсийг

эдгээв. Тэрээр Матайг шавь болоход дуудаж, Өөрийгөө
нүгэлтнүүдийг наманчлалд дуудахаар ирсэн хэмээн
заажээ. Есүс хуучин тулман дахь шинэ дарсны тухай
сургаалт зүйрлэл заав.

Заах зөвлөмж
Лук 5:1–11
Их Эзэн Петр, Иаков, Иохан нарыг хүмүүсийн загасчид болгохоор дуудав
Хэзээ та нараас бүх шалтгааныг хэлэлгүйгээр ямар нэгэн зүйлийг хийхийг хүсэж
байсан бэ? гэсэн асуултыг самбар дээр бич. Суралцагчдаас уг асуултыг тунгаан
бодохыг мөн тэдний цөөн хэдийг туршлагаасаа хуваалцахад урь.

• Ямар шалтгаантай болохыг ойлгохгүйгээр заавруудыг дагах нь яагаад хэцүү
байдаг вэ?

• Хэрэв шалтгааныг нь бүрэн ойлгоогүй бол Сүмийн удирдагчдын өгдөг
ямар зарлиг эсвэл зөвлөгөөг дагахад өсвөр үеийнхэнд хэцүү байж болох вэ?
(Суралцагчдын хариултуудыг самбар дээр жагсаан бичих талаар бодож үз.)

Их Эзэнээс ирсэн зөвлөгөө эсвэл зарлигийг яагаад дагах ёстойгоо бүрэн
ойлгохгүй байх үед нь тэдэнд туслах зарчмыг Лук 5:1–11-ээс олж мэдэхэд
суралцагчдыг урь.

Цөөн суралцагчийг Лук 5:1–5-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Аврагч Симон (Петрээс) Өөрийг нь номлож дууссаны
дараа юу хийхийг хүссэн болохыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахыг хүс. (Хэрэв шаардлагатай бол 4-р шүлэг, зүүлт тайлбар a
гүн уруу нь гэдэг нь загас барихыг хэлж байгаа гэдгийг тодорхой болгож өгдөг
гэдгийг онцол.)

• Симон загас барих гэж өмнө нь хичээл зүтгэл гаргаж байсан талаараа
Аврагчид юу гэж хэлсэн бэ?

• Симоны загас барих туршлага нь Аврагчийг тороо дахиад хая хэмээн хэлэх
үед түүнийг юу бодоход хүргэсэн байж болох вэ?

• Симон Их Эзэнд итгэж байгаагаа юу гэж хэлж харуулсан бэ?

Нэг суралцагчийг Лук 5:6–9-ийг чанга уншихад уриад, Симоныг Их Эзэний
хүссэн зүйлийг хийх үед юу тохиосон талаар олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

• Симоныг Их Эзэний хүссэн зүйлийг хийх үед юу тохиосон бэ?

• Симон учир шалтгааныг нь ойлгоогүй ч Их Эзэний хүссэн зүйлийг хийхэд
бэлэн байснаас бид ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Бид учир шалтгааныг нь ойлгохгүй байсан ч Их
Эзэний хүссэн зүйлийг хийвэл Тэрээр бидний таамаглаж байснаас ч
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илүү агуу адислалуудыг өгөх болно гэсэн зарчмыг олж тогтоосон
эсэхийг бататга. Суралцагчдын хэлсэн үгийг ашиглан, уг зарчмыг самбар
дээр бич.)

Далд утгатай зарчмуудыг тодорхойлоход суралцагчдад тусал
Судруудад олон зарчмыг шууд тодорхой бичилгүй, харин далд утгаар илэрхийлсэн байдаг.
Далд утгатай зарчмуудыг “Энэ түүхийн сургамж эсвэл гол санаа нь юу вэ?” гэж асууснаар
олж мэдэж болно. Суралцагчдад судрын түүхэнд гарч буй хувь хүн эсвэл бүлэг хүмүүсийн
үйлдэл, хандлага, зан байдалд дүн шинжилгээ хийж, үүний улмаас ирсэн адислалууд эсвэл
үр дагавруудыг ойлгож мэдэхэд тусал. Энэ арга замаар судруудыг судлах нь далд утгатай
сайн мэдээний зарчмуудыг илүү сайн ойлгоход тусална.

• Энэ зарчмаар амьдрах нь биднийг ямар ямар арга замаар Есүс Христэд
итгэхийг шаардаж байна вэ?

Суралцагчдад энэхүү зарчмыг ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын хэлсэн дараах
үгийг чанга уншихад урь. Суралцагчдад уг хэлсэн үгийг хувилж өгөх талаар
бодож үз.

“Энэ амьдрал бол гүн итгэл найдварын туршлага буюу Есүс Христэд болон
Түүний сургаалуудад итгэн найдах, энэ амьдрал дахь аз жаргал, зорилго
чиглэл, дээдийн дээд баяр баясгалантай мөнх оршихуйн төлөө эдгээр
сургаалыг дуулгавартай дагахад Ариун сүнсээр удирдуулах өөрсдийн
чадварт итгэж найдах туршлага юм. Итгэн найдах гэдэг нь эхлэлээс
төгсгөлийг хүртэл мэдэлгүйгээр сайн дураараа дуулгавартай дагах гэсэн

утгатай юм (Сургаалт Үгс 3:5–7-г үзнэ үү). Үр жимсийг нь үзэхийн тулд Их Эзэнд тавих таны
итгэл найдвар бол хувийн мэдрэмж, 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).

• Бид Аврагчид итгэх энэхүү итгэлийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ?

• Та нар эсвэл та нарын гэр бүл шалтгаануудыг нь бүрэн дүүрэн ойлгохгүй
байсан ч гэсэн Их Эзэний заавруудыг дагаснаар хэрхэн таамаглаж
байснаасаа илүү агуу адислалуудыг хүлээн авч байсан бэ? (Эцэст нь Их Эзэн
яагаад тэдгээр зааврыг өгснийг ойлгоход нь суралцагчдад тусалсан
туршлагууд хариултуудад орж болно.)

Шалтгааныг нь бүрэн дүүрэн ойлгохгүй байсан ч гэсэн илүү үнэнчээр дагаж
чадах Их Эзэнээс ирсэн зөвлөгөө, зарлигийг гэр рүүгээ авч явж болохоор
цаасан дээр бичихэд суралцагчдыг урь. (Хэрэв цаг үлдвэл суралцагчдыг
Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө [товхимол, 2011] дээрээс санаа авахад урь.)

Петр, Иаков, Иохан нар Есүсийг дагахын тулд завь, загасны тор хоёроо
орхисон гэдгийг тайлбарлан, Лук 5:10–11-ийг нэгтгэн дүгнэ.
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Лук 5:12–26
Есүс уяман болон саа өвчтэй хүмүүсийг эдгээв
Суралцагчдад тариа, шархны боолт, саван, ууттай мөс зэрэг зүйлсийг үзүүл
(эсвэл тэдгээрийг самбар дээр зур).

• Эдгээр зүйл хүмүүсийн өвчин эсвэл шархыг эдгээхэд хэрхэн туслах вэ?

• Хүн бие махбодын өвчин, гэмтлээс гадна өөр юугаараа эдгээгдэх хэрэгтэй
байж болох вэ? (Суралцагчдын хариултуудыг самбар дээр жагсаан бич.
Нүгэл, донтолт, сэтгэл гутрал, гай зовлон зэрэг хариултууд байж болно.)

Суралцагчдыг Лук 5:12–25-аас судалж байхдаа өөрсдөдөө болон бусдад
шаардлагатай эдгэрлийг хүлээн авахад туслахын тулд бид юу хийж чадах тухай
заасан зарчмыг олж мэдэхэд урь.

Дараах хүснэгтийг самбар дээр зураад, суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл
судрын тэмдэглэл дээрээ хуулж зурахад урь.

Адил төстэй талууд Ялгаатай талууд

Дараах судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич: Лук 5:12–15, Лук 5:17–25. Эдгээр
шүлэг нь Аврагч хоёр хүнийг эдгээсэн тухай өгүүлдэг гэдгийг тайлбарла.
Тэдний нэг нь уяман өвчтэй байсан ба нөгөө нэг нь саа өвчтэй байсан.
Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Тэднээс түүх бүрийг хостойгоо хамт
уншаад, дараах асуултуудын тухай ярилцахыг хүс.

• Энэ хоёр эдгэрэлд ямар ямар адил төстэй тал байна вэ? Эдгээр нь ямар
ялгаатай вэ?

• Түүх бүр дээр итгэл ямар үүрэг гүйцэтгэж байна вэ?

Суралцагчдаас хүснэгт дээрээ олж мэдсэн зүйлээ бичихийг хүс. Хангалттай
хугацаа өгсний дараа суралцагчдыг сурч мэдсэнээ хуваалцахад урь.
Суралцагчдыг 20-р шүлэгт буй “тэр тэдний итгэлийг хараад” гэдэг үгсийг
тэмдэглэж авахад урих талаар бодож үз. Саа өвчтэй хүнийг Аврагчид авчирсан
хүмүүсийн итгэл энэ эрэгтэйг эдгэрэхэд тусалсан гэдгийг суралцагчид ойлгож
байгаа эсэхийг бататга.

• Бид эдгээгдэж мөн бусдад эдгээгдэхэд нь туслахын тулд юу хийж болох
талаарх эдгээр түүхээс ямар ямар зарчим мэдэж авч байна вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид итгэлээ хөгжүүлж,
Аврагчид ирснээр Тэрээр биднийг эдгээж чадна мөн Бид Аврагчид
ирэхэд нь бусдад тусалснаар тэд эдгээгдэж чадна гэсэн зарчмыг
тодорхойлсон эсэхийг бататга. Эдгээр зарчмыг самбар дээр бич.)

• Бид ямар ямар арга замаар Аврагчаас эдгэрэл хүлээн авдаг вэ? (Аврагч
биднээс сул дорой чанаруудыг зайлуулж эсвэл бидэнд сул дорой чанараа
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давж гарахад шаардлагатай байгаа зориг, итгэл, тайтгарал, амар тайвныг
өгч болно гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал.)

Суралцагчдаас самбар дээрх сул дорой чанаруудаас хүмүүсийн эдгээгдэх
хэрэгтэй байж болох сул дорой чанаруудыг бодож үзэхийг хүс.

• Та нар хүмүүст Аврагчийн эдгээх хүчийг хүлээн авахаар Түүнд ирэхэд нь
туслахын тулд юу хийж болох вэ?

• Та нар эсвэл та нарын таньдаг хэн нэгэн хэзээ Аврагчид итгэх итгэлээ
хөгжүүлснээр эдгээгдэж байсан бэ? (Хэт хувийн чанартай туршлага
хуваалцахгүй байхыг суралцагчдад сануул.)

• Хүмүүс хэн нэгэнд Аврагчийн эдгээх хүчийг хүлээн авахад нь туслахаар Их
Эзэнд авчирч байсныг та нар хэзээ харсан бэ?

Эдгээгдэж, өршөөгдөн, тайтгарал хүлээн авахын тулд Есүс Христэд итгэх
итгэлээ хөгжүүлэхдээ эсвэл найзаа болон өөр хэн нэгнийг Аврагчид авчрахдаа
юу хийж болох тухай тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс. Тэднийг хүлээн авсан
сүнслэг өдөөлт бүрийнхээ дагуу үйлдэхэд урамшуулан дэмж.

Лук 5:27–35
Хуулийн багш нар, фарисайчууд Есүсийг яагаад татвар хураагчид,
нүгэлтнүүдтэй хамт хооллож байгаа талаар асуув
Нэг суралцагчийг Лук 5:27–28-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
Аврагчийн Левид өгсөн урилгыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Аврагчийн урилгад өгсөн Левийн хариултын юу нь та нарт гүн сэтгэгдэл
төрүүлж байна вэ?

Левийг мөн Матай гэж нэрлэдэг гэдгийг суралцагчдад сануул (Матай 9:9-ийг
үзнэ үү). Тэр татвар хураагч байсан буюу Ромын засгийн газрын төлөө
өөртэйгөө адилхан иудейчүүдээс татвар хураадаг хүн байсан. Иудейчүүд
татвар хураагчдыг үзэн яддаг байсан ба тэднийг гадуурхан, нүгэлтэн, бүр
израиль үндэстнээс урвагч гэж үздэг байсан. Есүсийг Левитэй болон бусадтай
хамт хооллож байх үед хуулийн багш нар, фарисайчууд нүгэлтнүүдтэй хамт
хооллосных нь төлөө Түүнийг зэмлэн буруушаасан гэдгийг тайлбарлан, Лук
5:29–35-ыг нэгтгэн дүгнэ. Есүс Өөрийгөө нүгэлтнүүдийг наманчлалд дуудахаар
ирсэн хэмээн заав.

Лук 5:36–39
Есүс хуучин тулман дахь шинэ дарсны тухай сургаалт зүйрлэл хэлэв
Аврагч хуулийн багш нар, фарисайчуудад заахын тулд сургаалт зүйрлэл
ашигласан болохыг тайлбарла. Цөөн суралцагчийг Лук 5:36–39-ийг ээлжлэн
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Аврагчийн сургаалт
зүйрлэлдээ ашигласан эд зүйлсийг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч сургаалт зүйрлэлээ заахын тулд ямар эд зүйл ашигласан бэ?

Суралцагчдад шинэ даавуу мөн цоорсон хуучин даавуу үзүүл. 36-р шүлэгт буй
“шинэ дээл” гэдэг нь хуучирч агшаагүй байгаа хувцсыг хэлж байгаа гэдгийг
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тайлбарла. Хуучин хувцсыг шинэ даавуугаар нөхөж болдоггүй. Яагаад гэвэл
шинэ нөхсөн хэсэг агшвал хуучин хувцасны уранхайг улам муухай болгож
дордуулдаг. Үүнтэй адил Есүс Христийн сайн мэдээ хуучны итгэл бишрэл,
заншлын зөвхөн нөхөөс төдий биш, харин үнэний бүрэн дүүрэн сэргээлт юм.

Суралцагчдыг тулам гэж “арьсан цүнх эсвэл дарсны хөхүүрийг” хэлж байгааг
олж мэдэхийн тулд ХҮГ Хаан Жеймсийн Библийн хувилбар дээрх 37-р
шүлгийн зүүлт тайлбар a-г уншихад урь мөн хэрэв боломжтой бол
суралцагчдад хуучин, шинэ савхи үзүүл.

• Шинэ савхи, хуучин савхи хоёр ямар ялгаатай вэ? (Шинэ савхи зөөлөн мөн
уян хатан байдаг; хуучин савхи хатуу мөн хэврэг байдаг.)

Шинэ дарсыг хуучин тулманд исгэвэл хий хуримтлагдаж, тулам нимгэрч сунах
болно гэдгийг тайлбарла. Дарсны хөхүүр нэгэнт нимгэрсэн л бол дахиад шинэ
дарс исгэвэл задрах аюултай болдог.

Уг сургаалт зүйрлэлд шинэ дарс Аврагчийн сургаал, үүрдийн сайн мэдээний
бүрэн байдлыг төлөөлж байгаа ба хуучин дарс Мосегийн хуулин дорх
фарисайчуудын заншил, уламжлал, итгэл бишрэлийг төлөөлдөг.

• Ямар арга замаар “хуучин тулам” фарисайчуудыг болон хуулийн багш
нарыг төлөөлж байна вэ? (Хуучин тулам шинэ дарсыг исгэхэд хэтэрхий
хэврэг байдагтай адил хуулийн багш нар, фарисайчууд зүрх сэтгэлээ
хатууруулж, Аврагчийг болон Түүний сургаалуудыг хүлээн авахын тулд
өөрчлөгдөх хүсэлгүй байсан.)

• “Шинэ тулам” хэнийг төлөөлж байна вэ? (Даруу бөгөөд Аврагчийг болон
Түүний сургаалуудыг хүлээн авахын тулд өөрчлөгдөхөд бэлэн байсан
хүмүүс.)

• Бид энэ сургаалт зүйрлэлээс Аврагчийг болон Түүний сайн мэдээг хүлээн
авахын тулд хийх хэрэгтэй зүйлийн талаар юу сурч чадах вэ? (Бид
Аврагчийг болон Түүний сайн мэдээг хүлээн авахын тулд даруу,
өөрчлөгдөхөд бэлэн байх хэрэгтэй гэсэнтэй төстэй зарчмыг
суралцагчид олж тогтоосон эсэхийг бататга. Суралцагчдыг уг зарчмыг
судрын захын зайн дээр Лук 5:36–39-ийн хажууд бичихэд урь.)

Энэ зарчмыг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд Лук 5-ыг дахин нэг уншаад,
хүмүүс хэрхэн зүрх сэтгэлээ хатууруулж, Аврагчид болон Түүний сургаалд
хандах хандлагаа өөрчлөөгүй жишээнүүдийг мөн хүмүүс хэрхэн даруу байж,
Аврагчийг даган, өөрчлөгдөж, өсөж хөгжихөд бэлэн байсан жишээнүүдийг
олж мэдэхэд урь. Цөөн суралцагчийг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

Лук 5-д заасан зарчмуудын талаар гэрчлэлээ хуваалцан, хичээлээ дуусга.
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47-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 6:1–7:18
Оршил
Есүс Хүндэтгэлийн өдөрт ч бусдад сайныг үйлдэхийн ач
холбогдлын тухай заав. Тэрээр шөнийн турш
залбирсныхаа дараа арванхоёр төлөөлөгчийг дуудаж,

тэдэнд болон хурсан олонд заав. Тэрээр зуутын даргын
боолыг эдгээж, бэлэвсэн эмэгтэйн хүүг үхлээс босгов.

Заах зөвлөмж
Лук 6
Есүс Хүндэтгэлийн өдөр хүн эдгээж, арванхоёрыг сонгон, хурсан олонд заав
(Тэмдэглэл: Лук 6-ийн ихэнх агуулга Матай 5–7; 10:1–4; Марк 3:1–6-г судлах
хичээлүүдэд багтсан байгаа. Хичээлийн энэ хэсэг Лук 6:31–38-д
төвлөрөх болно.)

Сүмийн ням гаргийн цуглаан дээр, ойролцоо амьдардаг гэр бүлд туслах
үйлчлэлийн төслийн тухай зарлал сонссон гэж төсөөлөхийг суралцагчдаас хүс.
Зарлалын дараа тэд хүмүүсийн дөрвөн өөр хандлагыг харжээ. Дөрвөн
суралцагчийг дараах зохиомол хариултуудыг чанга уншихад урь. Тухайлбал:

1. “Ойрын үед энэ гэр бүл маш олон зүйлийг туулж байгаа. Би чадах
чинээгээрээ туслахдаа баяртай байна.”

2. “Үйлчлэлийн дараа зууш байх ёстой. Хэрэв байхгүй бол би явахгүй.”

3. “Би явахыг хүсэхгүй байна л даа. Гэхдээ би дараагийн долоо хоногт зохион
байгуулж байгаа төсөл дээрээ тусламж авмаар байна. Тиймээс би одоо
туслах хэрэгтэй байх.”

4. “Хэрвээ манай найз явбал би явна.”

• Эдгээр жишээ нь хүмүүсийн үйлчилдэг шалтгаануудын талаар юуг харуулж
байна вэ?

Суралцагчдаас үйлчлэл хийх боломж олдсон тухайгаа болон үйлчлэл хийх үед
ямар мэдрэмж төрсөн талаараа бодож үзэхийг хүс. Тэднийг Лук 6–7-оос
судалж байхдаа тэдэнд илүү утга учиртай арга замаар үйлчлэл хийхэд туслах
зарчмуудыг олж мэдэхэд урь.

Есүс тохинууллынхаа эхэн үед Галилд байхдаа Хүндэтгэлийн өдөр нэгэн хүний
хатингартсан гарыг эдгээж, шөнийн турш залбиран, арванхоёр төлөөлөгчийг
дуудсан гэдгийг тайлбарлан, Лук 6-г нэгтгэн дүгнэ. Есүс тэгээд тэдэнд болон
“үй олон хүнд” (17-р шүлэг) тэнгэр дэх шагналыг хэрхэн хүлээн авах
тухай заажээ.

Суралцагчдыг Лук 6:19-ийг дотроо уншаад, Есүс хүмүүст номлож эхлэхээсээ
өмнө тэдний төлөө юу хийснийг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахыг хүс.
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Цөөн суралцагчийг Лук 6:31–35-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Есүсийн шавь нартаа өгсөн зөвлөгөөг олж
мэдэхийг хүс.

• Есүс шавь нартаа ямар зөвлөгөө өгсөн бэ?

• 35-р шүлэгт цэдэглэснээр, бид бусдад сайныг үйлдсэнийхээ хариуд юу
хүлээх хэрэгтэй вэ? (Та суралцагчдыг “хариу харж бүү зээлдүүл” гэдэг
үгсийг тэмдэглэж авахад урьж болно.)

• Хүмүүс үйлчлэл хийхдээ ямар дэлхийн шагналыг авахаар найдаж болох вэ?

• Хэрэв бид хариуд нь юу ч нэхэлгүйгээр бусдад сайныг үйлдвэл Их Эзэн юу
тохиолдох болно хэмээн амласан бэ? (Суралцагчид дараахтай төстэй
зарчмыг олж тогтоох ёстой: Хэрэв бид хариу нэхэлгүйгээр бусдад
тусалбал бидний шагнал агуу байх болно, мөн бид Хамгийн Дээд
Нэгэний хүүхдүүд болох болно.)

Хэдийгээр бид бүгд Бурханы хүүхдүүд ч гэсэн бусдад сайныг үйлддэг хүмүүс
Тэнгэрлэг Эцэгтэй адил болсноор бурханлаг чадавхдаа хүрдэг гэдгийг
тайлбарла.

• Яагаад энэ амлалт бусдыг хайрлаж, тэдэнд сайныг үйлдсэний хамгийн агуу
шагнал болдог вэ?

Нэг суралцагчийг Лук 6:36–38-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, бусдад сайныг үйлдэж болох арга замуудын тухай Есүсийн
хэлсэн жишээнүүдийг олж мэдэхийг хүс.

• 36–37-р шүлэгт цэдэглэснээр, бусдад сайныг үйлдэж болох арга замуудын
тухай Есүс ямар ямар жишээ хэлсэн бэ? (Та эдгээр арга замаар сайныг
үйлддэг хүмүүс Бурханы ач ивээл, уучлалыг хүлээн авах болно гэдгийг
тайлбарлаж болно.)

Суралцагчдад 38-р шүлгийг ойлгоход нь туслахын тулд ангид хувин, сагс эсвэл
хайрцаг мөн хувцас, хоол хүнс, савтай ус зэрэг хэдэн зүйл авчир. Авчирсан
савандаа багтахааргүй их зүйл авчрахыг анхаар. Нэг суралцагчийг самбарын
өмнө гарч ирэхэд уриад, саванд багтахын хэрээр их зүйл хийхийг хүс.
Суралцагчийг хийж дууссаны дараа түүнд дараах асуултыг тавь:

• “Шахагдсан, чигжсэн мөн бялхсан хэмжээтэйгээр” (38-р шүлэг) гэдэг үгс нь
хэрхэн савыг дүүргэтэл их зүйл хийхийг хичээсэн таны хичээл зүтгэлийг
дүрслэн харуулж байна вэ? (Суралцагчид талархаад, суудалдаа суухад урь.)

• Энэ үгс нь бусдад өгөх үед Тэнгэрлэг Эцэгийн биднийг адисалдаг арга
замыг хэрхэн дүрсэлж байна вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Бид бусдад өгөөмрөөр өгөхөд Тэнгэрлэг Эцэг биднийг илүү
өгөөмрөөр адисалдаг гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Бид бусдад өгөхдөө ямар ямар арга замаар өгөөмөр байж болох вэ?

Суралцагчдыг тэд өөрсдөө эсвэл тэдний таньдаг хэн нэгэн бусдад өгөөмрөөр
өгч байсан үеийг тунгаан бодоход урь. Дараах асуултуудыг үзүүлээд (эсвэл
суралцагчдад хувилж өгөөд), суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ (эсвэл таны өгсөн тараах материал дээр) хариулж
бичихэд урь.
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• Та эсвэл таны таньдаг хэн нэгэн өгөөмрөөр өгснөөр хэрхэн Их Эзэнээр
адислагдаж байсан бэ?

• Та бусдад илүү өгөөмөр байхын тулд юу хийх вэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа бичсэнээ хуваалцахыг хүсэж байгаа
суралцагчдыг урих талаар бодож үз. Суралцагчдыг бусдад илүү өгөөмөр
байхыг хичээхдээ Их Эзэний тусламжийн төлөө залбирахад урамшуулан дэмж.

Лук 7:1–10
Есүс зуутын даргын боолыг эдгээв
Есүс цугласан олонд заасныхаа дараа Капернаум хэмээх хотод очсон гэдгийг
тайлбарла.

Цөөн суралцагчийг Лук 7:2–5-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Есүсийг хотод ирснийг мэдээд хэн Түүний тусламжийг
эрэлхийлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Хэн Есүсийн тусламжийг эрэлхийлсэн бэ?

Зуутын дарга нь 50–100 эрэгтэйтэй цэргийн бүлгийг удирддаг байсан Ромын
цэргийн ахмад гэдгийг тайлбарла.

• Зуутын даргын санааг юу зовоож байсан бэ?

Зуутын дарга нар иудейчүүдийг болон тэдний газар нутгийн дээрх Ромын улс
төр, цэргийн хүчийг төлөөлдөг байсан учраас иудейчүүд зуутын дарга нарт
дургүй байсан гэдгийг онцлон хэл (Шинэ Гэрээний суралцагчийн гарын авлага
[Cүмийн Боловсролын Системийн гарын авлага, 2014], 153).

• Энэ зуутын дарга ямар хүн байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Лук 7:6–8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, уг зуутын дарга Есүс Христэд итгэх агуу итгэлийг хэрхэн
харуулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Зуутын дарга Есүс Христэд итгэх агуу итгэлийг хэрхэн харуулсан бэ?

Нэг суралцагчаас Лук 7:9–10-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, энэ зуутын даргын итгэл хэрхэн шагнагдсаныг олж мэдэхэд урь.
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Бид энэ түүхээс ямар зарчмыг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид Бид Есүс
Христэд итгэх итгэлээ хэрэгжүүлснээр бусдын амьдралд адислалууд
авчрахад тусалж чадна гэсэн зарчмыг оролцуулан, цөөн зарчмыг
тодорхойлж болох юм.)

Лук 7:11–18
Есүс бэлэвсэн эмэгтэйн хүүг үхлээс босгов
Аврагч зуутын даргын боолыг эдгээснийхээ маргааш нь өөр нэгэн
гайхамшгийг үйлдсэн гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Лук 7:11–12-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүст болон Түүний шавь нарт Найн хэмээх хотод дөхөх үед юу
тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.
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Та суралцагчаар Лук 7:11–12-ыг чанга уншуулахын оронд LDS.org дээрх
Есүс Христийн амьдрал Библийн видеонууд-аас “Найны бэлэвсэн

эмэгтэй” (0:00–0:45) видео бичлэгийн нэг хэсгийг үзүүлж болно.

Дуу бичлэгийн танилцуулга
Дуу бичлэгийн танилцуулгууд суралцагчдад судрууд дээр цэдэглэгдсэн үйл явдал,
зарчмуудыг илүү сайн ойлгоход тусалснаар сайн мэдээний зарчмуудад суралцаж,
хэрэгжүүлэхэд тэдэнд хамгийн сайн тусалдаг. Суралцагчдыг танилцуулгыг үзэж, сонсож
байх үед самбар дээр тэдний сонирхлыг татаж, эрж хайхад өдөөх эсвэл тунгаан бодох
асуултуудыг бичих нь тустай байж болно. Та мөн асуулт тавьж, суралцагчдад туслах
мэдээллүүдийг онцлон хэлэхийн тулд танилцуулгыг түр зогсоож болно.

• Есүс шавь нарынхаа хамт хот руу орохоор явж байхдаа юу харсан бэ?

• 12-р шүлэгт цэдэглэснээр, энэ залуу хөвгүүний үхэл яагаад эхийнх нь хувьд
тийм их гашуун эмгэнэлтэй байсан бэ?

Тэр эмэгтэй зөвхөн ганц хүүгээ алдаад зогсохгүй, нөхрөө бас алдсан байсныг
онцлон хэл. Тэр эмэгтэй маш их гашуудаж байснаас гадна түүнийг санхүүгийн
хувьд тэтгэж, тэжээх хүн байхгүй байсан байж болно.

Нэг суралцагчаас Лук 7:13–15-ыг чанга уншихыг хүс эсвэл видео бичлэгийн
үлдсэн хэсгийг үзүүл (0:45–2:23). Аврагч энэ эмэгтэйг гашуудаж байгааг хараад
юу хийснийг олж мэдэхэд ангийнхныг урь. (Та авс гэж авсыг юм уу авсыг
тавьдаг тавиурыг хэлж байгааг тайлбарлаж болно.)

• Аврагч энэ эмэгтэйн төлөө юу хийсэн бэ?

• 13-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс яагаад энэ эмэгтэйн хүүг эдгээсэн бэ?
(Эмэгтэй Түүнээс хүүг нь эдгээж өгөхийг гуйгаагүй боловч Тэрээр түүний
хэрэгцээг хараад, тусалсан гэдгийг та онцолж болно.)

• Хэрэв та нар энэ бэлэвсэн эмэгтэйн оронд байсан бол мөн Аврагч хүүг тань
үхлээс босгож байгааг харсан бол та нарт ямар мэдрэмж төрөх байсан бэ?

• Бид Есүс Христийн үлгэр жишээг хэрхэн дагаж болох талаар энэ түүхээс
ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Бид бусдад өрөвч нигүүлсэнгүй сэтгэлээр хандаж, тэднийг
хэрэгцээгээ ил хэлээгүй байхад тусалснаар Есүс Христийн үлгэр
жишээг дагаж чадна гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Бид бусдыг хэрэгцээнийхээ талаар хуваалцаагүй байхад хэрхэн хэрэгцээг нь
мэдэж болох вэ?

Суралцагчид Ариун Сүнсийг өөрсөдтэйгөө хамт байлгахыг эрэлхийлснээр
бусдын далд хэрэгцээг хэрхэн хангаж чадах талаарх өдөөлтүүдийг хүлээн авч
чадна гэдгийг тайлбарла. Мөн суралцагчид Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч
Хэнри Б.Айрингийн нэгэнтээ хүлээн авсан: “Та хэн нэгэнтэй уулзахдаа
тэднийг маш хэцүү асуудалтай байгаа мэт халамжилж, анхаарал тавь. Тэгвэл та
нар бараг талаас нь илүү зөв таасан байх болно” гэсэн зөвлөгөөг тунгаан
бодож болно (“In the Strength of the Lord,” Ensign эсвэл Liahona, 2004 оны 5-р
сар, 16).
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Суралцагчдад тодорхойлсон зарчмынх нь үнэн ба ач холбогдлыг мэдрэхэд
туслахын тулд нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны хэлсэн дараах
үгийг чанга уншихад урь.

“Найнд байсан гашуудаж байсан эмэгтэйд нигүүлсэнгүй хандсан Их Эзэний
үлгэр жишээнээс өөр миний сэтгэлийг илүү их хөдөлгөдөг түүх цөөхөн
байдаг юм. …

Бидний үлгэр жишээ болсон Эзэн маань ямар агуу хүч, ямар өрөвч нинжин
сэтгэлийг харуулаа вэ? Хэрэв бид Түүний агуу үлгэр жишээг дагавал бусдыг
ч бас адисалж чадна. Бусдад туслах боломж хаа сайгүй байдаг. Зовлон

шаналлыг харах нүд, шаналсан зүрхний чимээгүйхэн гуйлтыг сонсох чих хэрэгтэй байна.
Тийм ээ, бид өрөвч сэтгэлээр дүүрэн байж, зөвхөн нүдээрээ харж, чихээрээ сонсож
харилцах төдийгүй бас Аврагчийн агуу арга барилаар зүрх сэтгэлээс зүрх сэтгэлд хүрч
харилцах ёстой” (“Meeting Life’s Challenges,” Ensign, 1993 оны 11-р сар, 71).

• Хэзээ та нарыг эсвэл танай гэр бүлийн гишүүнийг тусламж гуйгаагүй
байхад хэн нэгэн та нарыг үнэн сэтгэлээр өрөвдөн хайрлаж эсвэл та нарт
үйлчилж байсан бэ?

• Христийн үлгэр жишээг дагах нь бусдын ил хэлээгүй хэрэгцээг олж мэдэх
чадварыг хөгжүүлэхэд бидэнд хэрхэн туслах вэ?

Хэрэв та видео бичлэгийг үзүүлээгүй бол нэг суралцагчийг Лук 7:16–17-г чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, хүмүүс бэлэвсэн эмэгтэйн
хүү үхлээс босож байгаа гайхамшгийг хараад, ямар хариу үйлдэл үзүүлснийг
олж мэдэхийг хүс.

• Есүсийг бэлэвсэн эмэгтэйн хүүг босгосны дараа хүмүүс ямар хариу үйлдэл
үзүүлсэн бэ?

Хүмүүс Найны бэлэвсэн эмэгтэйн хүү эдгээгдсэн мөн Хуучин Гэрээний
бошиглогчид Елиа, Елиша хоёр хөвгүүнийг үхлээс босгосон түүхүүдийн адил
төстэй талыг хараад (Хаадын дээд 17:17–24; Хаадын дэд 4:17–22, 32–37; Шинэ
Гэрээний суралцагчийн гарын авлага, 154-ийг үзнэ үү), “бидний дунд агуу эш
үзүүлэгч гарч ирлээ” (16-р шүлэг) гэж тунхагласан байж болно гэдгийг
тайлбарла.

Бусдын ил хэлээгүй хэрэгцээнд туслах боломжуудыг эрж хайхад суралцагчдыг
урьснаар хичээлээ дуусга. Тэднийг өгөөмрөөр мөн хариу нэхэлгүй үйлчлэл
үзүүлэхэд урамшуулан дэмж.
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48-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 7:18–50
Оршил
Есүс Иохан Баптистыг магтаж, Түүнийг Өөрийнх нь
тохинууллын замыг бэлтгэсэн хэмээн гэрчилжээ. Есүсийг
фарисай хүн болох Симонтой хамт хооллож байх үед

нэгэн нүгэлт эмэгтэй Аврагчид итгэх итгэл, Түүнийг
хайрлах хайраа харуулжээ.

Заах зөвлөмж
Лук 7:18–35
Есүс Иохан Баптистыг магтаж, Иоханы зорилгын талаар гэрчлэв
Суралцагчдыг хос болгон хуваарилаад, хос бүрд цаас өг. Хосуудаас нэг минутад
Иохан Баптистын тухай санаж байгаа аль болох олон баримт бичихийг хүс.
Нэг минутын дараа суралцагчдаас цаасан дээр бичсэн баримтуудыг
тоолохыг хүс.

• Та нар Иохан Баптистын талаар хэр олон баримт жагсааж бичсэн бэ?

Суралцагчдыг жагсааж бичсэн баримтуудаасаа заримыг ангийнханд хэлж
өгөхөд урь.

Хэрэв боломжтой бол зэгсний болон хээнцэр гоёмсог хувцасны зураг үзүүл.
Есүс Иохан баптистын зан чанарын тухай хүмүүст заахдаа эдгээр зүйлийг
ашигласан гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Лук 7:24–26-г чанга уншихад
урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Есүс зэгс, хээнцэр гоёмсог хувцасны
тухай дурдахдаа Иохан Баптистын тухай юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Иохан Баптист зэгснээс эсвэл өвсний үзүүрээс юугаараа ялгаатай байсан
бэ? (Иохан Баптист салхинд найгах зэгстэй адил байгаагүй ба гэрчлэлдээ
мөн зорилгоо гүйцээхдээ гуйвшгүй, хөдөлшгүй бат бөх байсан юм.)
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Иохан Баптист номлож байгаа нь

Дагалдах Иохан Баптистын зургийг
үзүүлээд, дараах асуултыг тавь. Үүнд:

• Иохан Баптист “хээнцэр
гоёмсгоор хувцаслаж” явдаг
“хаадын ордонд” (25-р шүлэг)
баян тансаг амьдрагчдаас ямар
ялгаатай байсан бэ? (Иохан
Баптист цөлд амьдарч, тэмээний
ноосоор хийсэн хатуу ширүүн
хувцас өмсдөг байсан юм. Иохан
Баптист материаллаг тав тухын
оронд зөвхөн Бурханы хүслийг
биелүүлэхээр эрэлхийлсэн юм.)

• Есүс 26-р шүлэгт Иохан
Баптистын тухай юу гэж
хэлсэн бэ?

Суралцагчдад Иохан Баптистын
онцгой үүргийг ойлгоход нь туслахын
тулд Есүс “[Мессиагийн] замыг цэвэрлэх” (Малахи 3:1) “элчийн” талаарх олон
зуун жилийн өмнө цэдэглэгдсэн бошиглолыг эш татсан гэдгийг тайлбарла.
Нэг суралцагчийг Лук 7:27–28-ыг чанга уншихад урьж мөн ангийнхнаас дагаж
уншаад, Иохан Баптист яагаад бусад бошиглогчоос онцгой байсныг олж
мэдэхийг хүс.

• Иохан Баптист ямар онцгой, чухал үүргийг гүйцэтгэхээр урьдчилан
томилогдсон байсан бэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Иохан
Баптист Бурханы Хүүгийн замыг бэлтгэж, баптисм хүртээхээр
урьдчилан томилогдсон бошиглогч байсан гэсэн үнэнийг олж
тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Иохан Баптист хэрхэн Есүс Христийг ирэхэд зориулж замыг бэлтгэсэн бэ?

Бошиглогч Иосеф Смит Лук 7:28-ын талаар дараах зүйлсийг хэлсэн гэдгийг
тайлбарла:

“Есүсийг Бурханы хаант улсад хамгийн бага нь гэж үздэг байсан аж. Мөн
тэд түүнийг өөрсдийнхөө бошиглогч гэж үзэх нь бага байсан [бололтой].
Гэсэн хэдий ч Тэрбээр ‘Та нарын дотор хамгийн бага нь гэж тооцогддог тэр
нь Иоханаас илүү агуу юм—Энэ бол би өөрөө юм’ гэж хэлжээ” (Сүмийн
ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит [2007], 95).

Олон хүн Есүсийн сургаалуудад итгэсэн боловч тэнд байсан фарисайчууд ба
хуулийн багш нар Түүний сургаалуудыг эсэргүүцсэн гэдгийг тайлбарлан, Лук
7:29–35-ыг нэгтгэн дүгнэ. Тэд Есүс заасан уу эсвэл Иохан Баптист заасан уу
хамаагүй, үнэнийг эсэргүүцсэн гэдгийг Есүс тайлбарлажээ.
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Лук 7:36–50
Есүсийг фарисай хүн Симонтой хамт хооллож байх үед нэгэн нүгэлт эмэгтэй
Есүсийн хөлийг нулимсаараа угаав
Би өршөөгдөж чадах болов уу? гэсэн асуултыг самбар дээр бич.

Суралцагчдыг өөрсдийгөө өршөөгдөж чадах болов уу гэж бодож байсан
үеүдийн тухай тунгаан бодоход урь. Тэднийг Лук 7-г үргэлжлүүлэн судлахдаа
энэ асуултад хариулах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдад Лук 7:36–50-ийн хам сэдэв, агуулгыг ойлгоход туслахын тулд нэг
суралцагчийг дараах товч дүгнэлт, тайлбарыг чанга уншихад урь.

Симон нэртэй фарисай хүн Есүсийг гэртээ хамт хооллоход урьсан. Иймэрхүү
төрлийн зоогийн үеэр зочид олбог налан суугаад, хөлөө ширээнээс зайдуу
сунган, намхан ширээг тойрон суудаг байв. Тэр өдрийн ёс заншил тусламж
хэрэгтэй хүмүүст зоогноос үлдсэн үлдэгдэл хоолыг цуглуулах боломжийг
олгодог байжээ. Иймээс уригдаагүй хүмүүс зоогийн үеэр гэрт орж ирэх нь
энгийн үзэгдэл байв (Жэймс Э.Талмэйж, Jesus the Christ, 3 дахь хэвлэл,
[1916], 261-ийг үзнэ үү).

• Лук Лук 7:37 дээр гарч байгаа эмэгтэйг хэрхэн дүрсэлсэн бэ?

• Уг эмэгтэй Аврагчийг хайрлах хайраа хэрхэн харуулсан бэ? (“Гөлтгөнөн
савтай үнэт тос” гэдэг нь үнэрт тосоор дүүрэн савыг хэлж байгаа гэдгийг
тайлбарлаж болно.)

• Симон эмэгтэйн хийж байгаа зүйлийг хараад юу гэж бодсон бэ?

Есүсийн заасан сургаалт зүйрлэлийг давтахын тулд нэг суралцагчаас Лук
7:40–43-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг дагаж уншаад, Есүс Симонд юу
гэж заасныг олж мэдэхэд урь.

Дараах хүснэгтийг самбар дээр зур.

Мөнгө зээлдүүлэгч = ____________________

50 денарын өртэй зээлдэгч =
____________________

500 денарын өртэй зээлдэгч =
____________________

Мөнгө зээлдүүлж байгаа хүн зээлдүүлэгч; мөнгө зээлж авч байгаа хүн зээлдэгч
гэдгийг тайлбарла. Зээлдэгч зээлдүүлэгчид буцааж төлөхийг эсвэл буцааж
төлөхгүй бол шоронд орохыг зөвшөөрдөг. Нэг суралцагчаас уг сургаалт
зүйрлэлийг өөрийнхөө үгээр нэгтгэн дүгнэхийг хүс.

• Зээлдүүлэгч нь хэнийг төлөөлж байна вэ? (Самбар дээрх “Мөнгө
зээлдүүлэгч” гэдгийн хажууд Есүс Христ гэж бич.)

• Аль зээлдэгч уг эмэгтэйг төлөөлж мөн аль нь фарисай хүн Симоныг
төлөөлж болох вэ? Яагаад? (“50 денарын өртэй зээлдэгч” гэдгийн доор
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фарисай хүн Симон гэж бичээд, “500 денарын өртэй зээлдэгч” гэдгийн доор
Эмэгтэй гэж бич.)

Есүсийн үед хүндтэй зочидтойгоо мэндлэхдээ үнсэх, тэдэнд хөлөө угаах ус өгч,
толгойг нь тосоор тослох гэх мэт хайр энэрлийн үйлдлээр хүндэтгэл үзүүлэх нь
заншил байсан гэдгийг тайлбарла (Жэймс Э.Талмэйж, Jesus the Christ, 261-ийг
үзнэ үү).

Видео бичлэгийг 7:25 дээр дахин тоглуулаад, Есүсийг “Амар тайван яв даа”
(Лук 7:50) (8:52) хэмээн хэлсний дараа зогсоо. Цөөн суралцагчийг Лук
7:44–47-г ээлжлэн чанга уншихад урь. Симоныг уг эмэгтэйтэй харьцуулж үзвэл
Аврагчид хэрхэн хандсаныг мөн тэд Есүсийн тухай ямар бодолтой байсныг
олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

• 44–47-р шүлэгт цэдэглэснээр, Симон, уг эмэгтэй хоёрын Аврагчид хандсан
хандлагад мөн тэдний Есүсийн тухай бодолд ямар ялгаа байсан бэ?
(Суралцагчдын хариултыг самбар дээрх хүснэгтэд бич.)

Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцаж дууссаны дараа хүснэгт дараахтай
төстэй харагдах ёстой:

Зээлдүүлэгч = Есүс Христ

50 денарын өртэй
зээлдэгчФарисай хүн Симон

Есүст хөлөө угаах ус өгөөгүй

Түүнийг үнсээгүй

Түүнийг тосоор тослоогүй

Түүнийг бага зэрэг хайрласан

500 денарын өртэй
зээлдэгчЭмэгтэй

Түүний хөлийг нулимсаараа угааж,
үсээрээ арчсан

Түүний хөлийг үнссэн

Түүний хөлийг тосоор тосолсон

Түүнийг маш их хайрласан

• Энэ эмэгтэй Аврагчаас ямар адислал хүлээн авсан бэ?

Есүс Симоныг 50 денарын өртэй зээлдэгчтэй зүйрлүүлснээр шууд бус утгаар
Симонд нүглүүдээсээ өршөөгдөх хэрэгтэйг харуулсан гэдгийг онцол.

Суралцагчдыг Лук 7:47–50-ийг дотроо уншихад уриад, уг эмэгтэйд юу өршөөл
хүлээн авах боломж олгосныг олж мэдэхийг тэднээс хүс.

• Бид энэ түүхээс ямар ямар зарчмыг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдын
үгсийг ашиглан, Бид Их Эзэнийг хайрлах хайр, сүсэг бишрэлээ
харуулснаар итгэлээ хэрэгжүүлэх юм бол Түүний өршөөлийг хүлээн
авч чадна мөн Бид Их Эзэний өршөөлийг хүлээн авах үедээ Түүнийг
илүү их хайрлаж, илүү их үйлчлэх хүсэлтэй болдог гэсэн зарчмуудыг
самбар дээр бич.)
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Суралцагчдад зарчмуудыг тодорхойлоход тусал
Заримдаа та суралцагчдад сургаал, зарчмуудыг онцлон хэлэх болно. Бусад үед та
суралцагчдад өөрсдөө тэдгээр сургаал, зарчмыг олж мэдэх боломжийг олгон, удирдаж,
урамшуулж болно. Сургаал, зарчмуудыг олж тогтоохдоо тэдгээрийг тодорхой мөн энгийн
тайлбарлах нь чухал юм. Самбар дээр олж тогтоосон сургаал эсвэл зарчмыг бичихэд эсвэл
суралцагчдыг үүнийг судар дээрээ тэмдэглэж авахад урьж болно. Эдгээр нь суралцагчдад
тэдгээр үнэнийг илүү сайн ойлгоход тусалж чадна.

• Бид өршөөл хүлээн авснаар, яагаад Аврагчийг илүү их хайрлаж, Түүнд илүү
их үйлчлэх хүсэлтэй болж болох вэ?

Гурван суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл
Л.Андэрсэний хэлсэн үгээс авсан нэг нэг догол мөрийг чанга уншихад урь.

“… [Хүмүүс] зохистой байдал, зөв шударга зан чанараараа өөр өөр түвшинд
байгаа. … Гэсэн ч наманчлал бид бүгдэд адислал болдог. Бид бүгд
нүглийнхээ уучлалаар дамжуулан Аврагчийн нигүүлсэнгүй мутрыг мэдрэх
хэрэгтэй.

Олон жилийн тэртээ нэг хүнтэй уулзаж ярилцана уу гэж надаас хүсэж билээ.
Тэр хүн биднийг уулзахаас нэлээд өмнө, нэгэн үе савсаг самуун амьдралтай

байжээ. Тэрээр буруу сонголт хийснийхээ улмаас Сүм дэх гишүүнчлэлээ алдсан аж. Тэр хүн
Сүмд эргэж ирээд, зарлигуудыг итгэлтэй сахисан ч урьд нь хийсэн буруу зүйлээсээ салж
чадахгүй, эргэж хургасаар байв. Би түүнтэй уулзаад, гэрээнүүдээ хэсэг хугацаанд
зөрчсөнөөсөө ичиж, чин сэтгэлээсээ гэмшдэгийг нь мэдэрсэн. Ярилцлагын дараа би түүний
толгой дээр гараа тавьж, санваарын адислал өгөв. Би үг хэлэхээсээ өмнө түүнийг
хайрладаг Аврагчийн хайр, уучлалыг зүрх сэтгэлийнхээ гүнд мэдэрч билээ. Нөгөөх хүн
уйлж гарах нь тэр.

Адислалын дараа бид хоёр тэврэлдэхэд, орхисон нүгэл нь хар мөртэй ч Аврагч
наманчлагчийг нигүүлслийн мутартаа хэрхэн тэвэрдгийг хараад би гайхан биширсэн.
Аврагч бидний нүглийг уучилж чадах бөгөөд уучлах асар их хүсэлтэй байдгийг би гэрчилж
байна. Мэдсээр байж мөхлийг сонгодог цөөхөн хүнийг эс тооцвол уучлагдахгүй нүгэл гэж
байдаггүй. Нүглээсээ эргэж, Христэд ирэх онцгой боломж бидэнд бүгдэд нь байдаг.
Бурханлаг уучлал бол бидний зүрх сэтгэлээс гэм буруу ба сэтгэл санааны зовлонг арилгаж,
үүнийг баяр баясал, ухамсрын амар амгалангаар сольдог сайн мэдээний охь манлай үр
жимс юм” (“Наманчил … Би та нарыг эдгээж болохын тулд,” Ensign эсвэл 2009 оны 10-р
сарын Ерөнхий чуулган, 46–49).

Суралцагчдыг Их Эзэний өршөөлийг хүлээн авч байсан үеэ бодоход урь.
Тэднээс Аврагчийн талаар юу бодсон мөн юу мэдэрснээ тунгаан бодохыг хүс.

Самбар дээрх асуултад анхаарлаа хандуул. Хэрэв суралцагчдаас хэн нэгэн “Би
өршөөгдөж чадах болов уу?” гэж асуувал юу гэж хариулахаа тайлбарлахыг хүс.

Хэрэв бид Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, нүглээ наманчилбал биднийг өршөөх
хүч Есүс Христэд байдаг гэдгийг гэрчлэн, хичээлээ дуусга.

Төгс эзэмших судрын давтлага
Та судалсан таван төгс эзэмших судрын хэсгээ давтахад нь суралцагчдад
туслахын тулд тэднээс богино асуулт хариултын тест авч болно. Семинарын
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номын хавчуурга дээрх түлхүүр үгсийг өгөөд, суралцагчдаас холбогдох судрын
эшлэлүүдийг бичихийг хүс. Илүү их санаа авахын тулд энэ гарын авлагын
хавсралт материалыг үзнэ үү.
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49-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 8–9
Оршил
Аврагч Галил дахь тохинууллаа үргэлжлүүлж, тэнд
Өөрийн үхэл, Амилалтын талаар бошиглов. Есүс Галилыг
орхиод, зуурдын амьдрал дахь номлолоо дуусгахаар
Иерусалим руу явжээ. Иаков, Иохан хоёр Самарид
байхдаа тэнгэрээс гал буулгаж, Есүсийг эсэргүүцсэн

самаричуудын сууринг сөнөөхийг хүссэн боловч Есүс
Өөрийгөө хүмүүсийг устгахаар биш аврахаар ирсэн
хэмээн шавь нартаа заажээ. Есүс мөн жинхэнэ шавь байх
талаар заав.

Заах зөвлөмж
Лук 8:1–9:56
Аврагч гайхамшгуудыг гүйцэлдүүлж, сургаалт зүйрлэл ашиглан зааж,
Иерусалим руу явав
Дараах жишээнүүдийг самбар дээр бич эсвэл тус бүрчлэн өөр өөр цаасан дээр
бич. Гурван суралцагчийг тэдгээрийг чанга уншихад урь.

1. Таныг дүүгээсээ эмх цэгцгүй зүйлсийг цэвэрлэхийг хүсэхэд, тэр ихэд
бүдүүлэг загнаж, та өөрөө хий гэж хэлжээ.

2. Сургуулийн нэгэн үйл ажиллагааг төлөвлөж байх үеэр танай ангийн хэдэн
хүүхэд таны гаргасан санааг шүүмжилж, шоолжээ.

3. Таныг найзтайгаа сайн мэдээг хуваалцах үед найз тань таны итгэл үнэмшил
үнэхээр сонин хачин гэж хэлжээ.

• Та нар эдгээр нөхцөл байдал бүрд юу мэдрэх байсан бэ? Та нар ямар хариу
үйлдэл үзүүлэх байсан бэ?

Суралцагчдыг Лук 8–9 дэх Аврагчийн сургаалуудаас судалж байхдаа бусдын
үйлдэл, үгсэд гомдсон үед өөрсдийг нь удирдан чиглүүлж чадах үнэнийг олж
мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Лук 8–9-ийн бүлгийн товч дүгнэлтүүдийг чанга уншихад
урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, эдгээр бүлэгт цэдэглэгдсэн үйл
явдлуудыг олж мэдэхийг хүс. Тэд Матай, Маркийн хичээлүүд дээр эдгээр үйл
явдлыг нарийвчлан судалсан учраас энэ хичээл Лук 9:51–62 дээр төвлөрөх
болно гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Лук 9:51-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Аврагчийн
явахаар шийдсэн газрыг олж мэдэхийг хүс. “Дээш аваачигдах” гэдэг хэллэг нь
Аврагчийн тэнгэрт удахгүй дээшлэн одохыг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

• Аврагч хаашаа явахаар шийдсэн бэ?

Ямар нэгэн зүйлийг шийдвэртэйгээр хийх гэдэг нь шийдэмгий эсвэл гуйвшгүй
арга замаар хийх гэсэн үг гэдгийг тайлбарла. Аврагч өмнө нь Өөрийгөө
доромжлуулж, ташуурдуулж, цовдлуулна хэмээн шавь нартаа бошиглосон
байсан (Матай 20:17–19; Лук 9:44).
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• Эдгээр сорилт бэрхшээлийг үл тоон Иерусалим руу явах Аврагчийн
шийдвэр Түүний зан чанарын талаар юуг харуулж байна вэ?

Есүс шавь нартайгаа Иерусалим руу явж байхдаа самаричуудын сууринд ирсэн
гэдгийг онцол. Цөөн суралцагчийг Лук 9:52–54-ийг ээлжлэн чанга уншихад
урьж, ангийнхнаас самаричууд Есүсийг шавь нартайгаа өөрсдийнх нь сууринд
орохыг хүсэж байгааг мэдээд, ямар хариу үйлдэл үзүүлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Самаричууд Есүсийг шавь нартайгаа өөрсдийнх нь сууринд орохыг хүсэж
байгааг мэдээд, ямар хариу үйлдэл үзүүлсэн бэ?

• Иаков, Иохан хоёр самаричуудын эелдэг найрсаг бус загнаж, Аврагчийг
эсэргүүцсэнд ямар хариу үйлдэл үзүүлсэн бэ?

• Хүмүүс ямар байдлаар бусдын доромжлол, гомдоох үйлдэлд хэт их ач
холбогдол өгч, эмзэглэж болох вэ? (Хичээлийн эхэнд ярилцсан
жишээнүүдийг дурдаад, суралцагчдаас хэн нэгэн эдгээр нөхцөл байдалд хэт
их ач холбогдол өгч, эмзэглэж болзошгүй арга замуудыг тунгаан
бодохыг хүс.)

Нэг суралцагчийг Лук 9:55–56-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Иаков, Иохан хоёрт өгсөн Аврагчийн хариултыг олж мэдэхийг
хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

Аврагч “Та нар ямар сүнснээс байгаагаа мэдэхгүй” (55-р шүлэг) хэмээн
хэлэхдээ Иаков, Иохан хоёрын хүсэлт Бурханы Сүнстэй нийцээгүй харин
хүмүүсийн зүрх сэтгэлд уурлан зөрчилдөхийг өдөөн хатгадаг Сатаны сүнстэй
нийцсэн байгааг сануулсан байдаг (3 Нифай 11:29–30-ийг үзнэ үү) гэдгийг
тайлбарла.

• Самаричуудын эсэргүүцэлд өгсөн Аврагчийн хариу үйлдэл хэрхэн Иаков,
Иоханы хариу үйлдлээс өөр байсан бэ?

• Бид доромжлолтой нүүр тулах үедээ биднийг удирдаж чадах ямар үнэнийг
Аврагчийн үлгэр жишээнээс мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдын хэлсэн
үгийг ашиглан, Бид доромжлолд тэвчээр, удаан тэсвэр үзүүлж
хариулснаар Аврагчийн үлгэр жишээг дагадаг гэсэнтэй төстэй
үнэнийг самбар дээр бич.)

Суралцагчдыг хичээлийн эхэнд ярилцсан жишээнүүдийг эргэн санахад урь.

• Эдгээр жишээ бүрийн хувьд гомдож, эмзэглэхийг сонгох нь ямар аюулд
хүргэж болзошгүй вэ?

• Бид эдгээр жишээ бүр дээр Аврагчийн үлгэр жишээг хэрхэн дагаж
болох вэ?

• Бид доромжлолд тэвчээр, удаан тэсвэрээр хариулахыг сонгосноор хэрхэн
адислагдаж болох вэ?

Суралцагчдаас хэн нэгний үг эсвэл үйлдэлд гомдохыг сонгосон тохиолдлоо
тунгаан бодохыг хүс. Тэднийг доромжлолд тэвчээр, удаан тэсвэрээр
хариулахыг сонгосноор Аврагчийн үлгэр жишээг дагахад урамшуулан дэмж.
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Хүчирхийллийг хүлээн зөвшөөрч, хүлцэж болохгүй
Та суралцагчдаас өөрсдөд нь үйлдсэн гэм бурууг бодож үзэн, тэдгээрт тэвчээр, удаан
тэсвэрээр хариулахыг хүсэхдээ өөрсдөд нь үйлдсэн аливаа хүчирхийллийг
үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрч болохгүй гэдгийг ойлгуулах хэрэгтэй. Хэрэв суралцагч
хүчирхийллийн хохирогч болсон бол эцэг эх, санваарын удирдагч, бусад зохих эрх
мэдэлтнээс тэр даруй тусламж хүсэх хэрэгтэй.

Лук 9:57–62
Есүс жинхэнэ шавь ямар байдаг талаар заав
Нэг суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхэд уриад, түүнд 20–30 ширхэг
жижигхэн эд зүйл (шүр гэх мэт) өг. Суралцагчид тэдгээрийг дотроо тоолохыг
зааварла. Түүнийг тоолж байх хооронд ангийнхнаас суралцагчид саад болж,
тоог алдагдуулахыг хүс. Суралцагчдад уг суралцагчид саад болохын тулд ямар
нэгэн тохиромжгүй үйлдэл гаргаж болохгүй гэдгийг ойлгуул. Тэдэнд суудалдаа
үлдэхийг зааварлаад, тоолж байгаа суралцагчид хүрэхгүй байхыг эсвэл ямар
нэгэн юм шидэхгүй байхыг анхааруул.

• Саад болох зүйлсийн хажуугаар эд зүйлсийг тоолох нь Есүс Христийг
дагахаар хичээхтэй ямар арга замаар төстэй вэ?

Эд зүйлсийг тоолсон суралцагчид талархаад, суудалдаа суухад урь.
Суралцагчдыг Лук 9-өөс үргэлжлүүлэн судалж байхдаа Аврагчийг дагахад
бидэнд саад болж болзошгүй нөлөөнүүдийг хэрхэн даван гарахаа бодож
үзэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Лук 9:57-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж
уншаад, Есүсийг шавь нартайгаа Иерусалим руу явж байх үед нэгэн хүн Түүнд
юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ хүн юу хийхэд бэлэн байгаа гэж Аврагчид хэлсэн бэ?

Есүс Христийн жинхэнэ шавь болохын тулд … гэсэн үгсийг самбар дээр бич.

Нэг суралцагчийг Лук 9:58-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Аврагч
Өөрийг нь дагахыг хүссэн хүнд юу гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

• “Хүний Хүүд толгой хоргодох ч газар байхгүй” хэмээх үгс нь Аврагчийн
амьдралын хэв маягийн талаар юуг илэрхийлж байна вэ? (Есүс шавь
нарынхаа хамт байнга аялж байв. Тэдний тохинуулал тав тухтай эсвэл
амархан байгаагүй.)

Суралцагчдыг Лук 9:59–60-ыг дотроо уншаад, Аврагчийн Өөрийг нь дагах
урилгад хоёр дахь хүн хэрхэн хариулсныг олж мэдэхэд урь.

• Энэ хүн Аврагчийг дагахаасаа өмнө юу хийхийг хүссэн бэ?

• Эхлээд (59-р шүлэг) гэдэг үг энэ хүний талаар юуг илэрхийлж болох вэ?

Есүс Христ нас барсан хайртай хүнийхээ араас гашуудах эсвэл оршуулах ёслолд
хүндэтгэлтэй хандах нь буруу хэмээн хэлээгүй гэдгийг тайлбарла (С ба Г
42:45-ыг үзнэ үү). Харин Тэрээр энэ хүнд шавь байх талаар чухал хичээл заасан.
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• Бид 60-р шүлэгт цэдэглэгдсэн Аврагчийн хариултаас жинхэнэ шавийн эн
тэргүүнд тавих зүйлсийн талаар ямар сургамж авч болох вэ?

Нэг суралцагчийг Лук 9:61–62-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, гурав дахь эрэгтэй Аврагчийг дагахаасаа өмнө юу хийхийг
хүссэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ хүн Аврагчийг дагахаасаа өмнө юу хийхийг хүссэн бэ?

• Аврагч энэ эрэгтэйд юу гэж хариулсан бэ?

Суралцагчдад анжсан дээр гар тавиад, эргэж харахгүй байх гэдэг зүйрлэлийг
ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэрийн
дараах хэлсэн үгийг чанга уншихад урь.

“Анжисчин хүн газрыг шулуун хагалахын тулд өмнөх газраа яг нэг тогтсон
цэг дээр байнга харж байх хэрэгтэй. Ингэх нь газрыг шулуун шан гаргаж
хагалахад тусална. Гэвч хэр зэрэг урагш ахиснаа харахын тулд анжисчин
эргэж харах тохиолдолд түүний шулуун замаас хазайх боломж нэмэгдэнэ.
Ингэвэл уг шан муруй, далиу болно. Хэрэв бидний эрч хүч өнгөрсөн зүйл
дээр биш, харин өмнө байгаа зүйл болох мөнх амьдрал, авралын баяр

баясгалан дээр төвлөрвөл бид үүнийг гарцаагүй олно” (“Am I a ‘Living’ Member?” Ensign,
1987 оны 5-р сар, 17).

• Есүс Христийн шавь байх гэдэг нь анжсан дээр гараа тавиад, эргэж
харахгүй байхтай хэр адилхан бэ?

• 62-р шүлэгт цэдэглэгдсэнээр, Аврагч хэрхэн заасан зүйлийнхээ үлгэр
жишээ болдог вэ? (Тэнгэрлэг Эцэгийн Өөрт нь өгсөн номлолыг дуусгахаар
“Есүс шийдвэртэйгээр Иерусалимыг зорилоо” [Лук 9:51] мөн арагшаа
харсангүй.)

Суралцагчдын анхаарлыг самбар дээрх гүйцэд бус өгүүлбэр рүү хандуул.

• Лук 9:57–62-оос бидний сурсан зүйл дээр үндэслэн, та нар Аврагчийн шавь
нараасаа шаарддаг зүйлийн тухай заасан үнэнийг хэрхэн нэгтгэн дүгнэх вэ?
(Суралцагчид янз бүрийн зарчмуудыг тодорхойлж болно. Суралцагчдыг
хариулсны дараа Бид Есүс Христийн жинхэнэ шавь болохын тулд
ямар ч зүйлийг Түүнийг дагахаас дээгүүр тавих ёсгүй гэсэн үнэнийг
илэрхийлэхийн тулд самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээж бич.)

• Заримдаа яагаад бид бусад зүйлийг Есүс Христийн шавь байх үүрэг
хариуцлагаасаа дээгүүрт тавьдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын
хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.
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“Сатан сайн хүмүүсийн эсрэг ашиглах хүчирхэг зэмсэгтэй. Энэ бол сатаарал
юм. Тэрээр сайн хүмүүсийн амьдралыг ‘сайн зүйлсээр’ дүүргэдэг ба
тэгснээр илүү чухал зүйлүүд орших зайгүй болдог” (“First Things First,”
Ensign, 2001 оны 5-р сар, 7).

Суралцагчдад Есүс Христийг бүрэн дүүрэн дагахад юу саад болж болохыг
бодож үзэхэд туслахын тулд дараах хүснэгтийг самбар дээр зураад,
суралцагчдаас хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ хуулж
зурахыг хүс.

Есүс Христийн шавь байхын үүрэг хариуцлагууд Бусад зүйл

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Тэднээс хамтрагчтайгаа хамт Есүс
Христийн жинхэнэ шавийн үүрэг хариуцлагуудыг (шударга байх, бусдад
үйлчлэх, сайн мэдээг хуваалцах, гэр бүлийн түүхийн болон ариун сүмийн ажил
хийх, гэр бүлээ өсгөх зэрэг байж болно) хүснэгт дээр жагсааж бичихийг хүс.
Суралцагчдаас хүснэгтэд жагсааж бичсэн үүрэг хариуцлага бүрийн хувьд уг
үүрэг хариуцлагаас дээгүүрт тавьж болзошгүй бусад зүйлийн жишээг жагсааж
бичихийг хүс.

Цөөн суралцагчийг жагсааж бичсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

Дараах асуултыг тавьснаар, суралцагчдыг Есүс Христийн шавь нарын эерэг
үлгэр жишээнүүдийг хуваалцахад урамшуулан дэмж. Үүнд:

• Та хэзээ хэн нэгэн Аврагчийг дагахын тулд бусад зорилгоо эсвэл эн
тэргүүнд тавьсан зүйлсээ хойшлуулж байхыг харсан бэ?

Суралцагчдаас Есүс Христийг болон Түүний сургаалуудыг дагахаас дээгүүр юуг
тавьж байж болзошгүй талаараа тунгаан бодохыг хүс. Тэднийг Аврагчийг
болон Түүний сайн мэдээг эн тэргүүнд тавихын тулд юу хийхээ зорилго болгон
судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь.

Та суралцагчдыг “Lord, I Would Follow Thee” (Hymns, no. 220) дууллыг эсвэл
Есүс Христийг болон Түүний сургаалуудыг дагах тухай өөр дууллыг дуулахад
урин, хичээлээ дуусгаж болно.

Дууллуудыг ашиглах
Дуу хөгжим, ялангуяа Сүмийн дуулал суралцагчдад сайн мэдээнээс суралцах туршлагадаа
Ариун Сүнсний нөлөөг мэдрэхэд туслах чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хичээлийн үеэр нэмэлт
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ойлголтууд өгөхийн тулд та суралцагчдаас хичээлтэй шууд холбогдож буй дууллын нэг юм
уу илүү олон бадгийг дуулахыг хүсэж болно.
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50-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 10:1–37
Оршил
Есүс Далыг дуудаж, тэдэнд заагаад, урагш илгээжээ. Тэд
сайн мэдээг зааж, өвчтөнг эдгээн, бузар сүнснүүдийг
зайлуулж, хөдөлмөрийнхөө үр шимийг тайлагнахаар

эргэж ирэв. Есүс нэгэн хуульчид сайн самари хүний
сургаалт зүйрлэлийг заав.

Заах зөвлөмж
Лук 10:1–24
Их Эзэн Далыг дуудаж, хүчирхэгжүүлэн, зааварлав
Ангид эд зүйлсээр дүүргэсэн сав авчир (янз бүрийн хэмжээтэй бөмбөг байж
болно). Ангийн өмнө гарч ирэхийг нэг суралцагчаас хүс. Таны өгсөн зүйлсийг
газар унагалгүй гартаа барихыг суралцагчаас хүс. Суралцагч барьж дийлэхгүй,
заримыг нь унагах хүртэл эд зүйлсийг үргэлжлүүлэн өг. Дараа нь
суралцагчаас асуу:

• Та эд зүйлсийг унагахгүйн тулд юу хийж болох вэ?

Хэрэв шаардлагатай бол уг суралцагчид ангийнхнаасаа тусламж хүсэхийг
зөвлө. Суралцагчид үргэлжлүүлэн эд зүйлс өгөөд, заримыг нь ангийнхандаа
дамжуулан өгөхийг зөвшөөр. Дараа нь суралцагчийг суудалдаа суухад урь.

• Та нар энэ үйл ажиллагааг хэрхэн Сүмийн удирдагчдын үүрэг
хариуцлагуудаа хуваарилж, зохицуулдаг арга замтай харьцуулж болох вэ?

Аврагч арванхоёр төлөөлөгчийг дуудаж, тэднийг Өөрийнхөө ажилд
туслуулахаар илгээсэн гэдгийг суралцагчдад сануул. Гэвч бүх хүнд сайн
мэдээний адислал хүрч болохын тулд төлөөлөгчдөд зааж, номлоход нь бусдын
тусламж хэрэгтэй байсан юм.

Нэг суралцагчийг Лук 10:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Их Эзэн Өөрийнхөө ажлыг хийхэд арванхоёрт туслуулахаар
хэнийг томилсныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн Өөрийнхөө ажилд туслуулахаар хэнийг томилсон бэ? Тэд ямар
үүрэгтэй байсан бэ?

Лук 10:1 дэх далан хүн гэдэг нь Мелкизедек санваарын албыг хэлж байгааг
тайлбарла. Энэ алба өнөөдрийн сэргээгдсэн Сүмд оршдог. (Хэрэв боломжтой
бол хамгийн сүүлийн Ерөнхий чуулганы Ensign юм уу Лиахона сэтгүүлээс “Есүс
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүд
болон ерөнхий албан тушаалтнууд” гарчигтай хуудаснуудыг үзүүл.) Одоо
Далын хэд хэдэн чуулга байдаг ба зөвхөн Далын нэг, хоёрдугаар чуулгын
гишүүдийг ерөнхий мэдэлтнүүд гэж нэрлэдэг. Чуулга бүр 70 хүртэл гишүүнтэй
байж болно. Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулга, Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөл
сайн мэдээг номлох ба Сүмийг удирдан явуулахад тэдэнд туслах ажлыг
удирддаг (С ба Г 107:25–26, 34; Судруудын удирдамж, “Дал,” scriptures.lds.org).
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• 2-р шүлэгт цэдэглэснээр, Их Эзэн бодгалиудыг хураахад хэн хэтэрхий цөөн
байна гэж хэлсэн бэ?

• Бид эдгээр шүлгээс Их Эзэний ажлын тухай ямар үнэнийг мэдэж авч болох
вэ? (Суралцагчид Их Эзэн төлөөлөгчдөөс гадна Өөрийг нь төлөөлөх
мөн Өөрийнх нь ажилд туслах бусад ажилчдыг дууддаг гэсэнтэй
төстэй үнэнийг тодорхойлох хэрэгтэй.)

• Төлөөлөгчид, Далынхнаас гадна өөр хэн өнөөдөр Их Эзэний ажилд туслах
үүрэг хариуцлагатай байдаг вэ? (Сүмийн бүх гишүүн.)

Аврагч авралын ургац хураахын тулд илүү их ажилчид хэрэгтэй байна хэмээн
тунхагласан шиг хожмын үеийн бошиглогчид илүү олон номлогчийг дуудсаар
байна. Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны хэлсэн дараах үгийг
чанга уншихад урь:

“Бошиглогчдын үеийн үед заасаар ирсэн зүйлийг давтан хэлэхэд, зохистой
мөн чадвартай залуу хөвгүүн бүр номлолд үйлчлэхээр бэлтгэх ёстой.
Номлолын үйлчлэл нь санваарын үүрэг бөгөөд бидэнд хэмжээлшгүй ихийг
өгсөн Их Эзэний өмнө хүлээсэн бидний хариуцлага билээ. Залуу хөвгүүд
минь, би та нарыг номлолд үйлчлэхээр бэлтгэхийг уриалж байна. …

Залуу эгч нарт хандан хэлэхэд, залуу эрэгтэйчүүдийн 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” (“Биднийг дахин уулзтал,” Ensign эсвэл 2010 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 3–4).

• Бид бүрэн цагийн номлолд үйлчлэхээс гадна Их Эзэний ажилд хэрхэн
тусалж болох вэ?

• Та эсвэл таны таньдаг хэн нэгэн Их Эзэний ажилд тусалснаар олж авсан
ямар туршлагадаа баясаж байсан бэ?

Их Эзэн Далд үүрэг хариуцлагаа хэрхэн биелүүлэх талаар заавар өгсөн гэдгийг
тайлбарлан, Лук 10:3–24-ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр мөн Өөрийг нь
эсэргүүцсэн хэд хэдэн хотын хүмүүсийг хурцаар зэмлэв. Дал хожим нь Есүст
хөдөлмөрийнхөө үр шимийн талаар тайлагнаж, Тэрээр тэдэнд нэмэлт заавар
өгч, тэдэнтэй хамт баясчээ.

Лук 10:25–37
Есүс сайн самари хүний сургаалт зүйрлэлийг заав
Нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын хэлсэн
дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүс төгс биш. Хүмүүс уур уцаар
хөдөлгөж, сэтгэл санаагаар унагах үйлдлийг хийсээр л байх болно. Энэ
мөнх бус амьдралд энэ нь үргэлж ийм байх болно” (“Өршөөнгүй хүмүүс
өршөөл энэрлийг хүлээн авна,” Ensign эсвэл 2012 оны 4-р сарын Ерөнхий
чуулган, 81).
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Ангийнхныг өөрсдийг нь сэтгэлээр унагадаг, уцаарлуулдаг, садаа болдог хэн
нэгнийг мэддэг эсэхээ тунгаан бодоход урь.

• Эдгээр зүйлийг хийдэг хэн нэгнийг хайрлах нь яагаад хэцүү байж болох вэ?

Суралцагчдыг Лук 10:25–37-г судалж байхдаа хайрлахад хэцүү хүмүүстэй
харилцах үед өөрсдийг нь удирдан чиглүүлэх үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Лук 10:25-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, хуульчийн Аврагчид тавьсан асуултыг олж мэдэхийг хүс.

• Хуульч Аврагчид ямар асуулт тавьсан бэ?

Нэг суралцагчийг Лук 10:26–28-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагчийн өгсөн хариултыг олж мэдэхийг хүс. Дараа нь
суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Бид эдгээр шүлгээс мөнх амьдрал хүлээн авахын тулд юу хийх ёстой талаар
ямар зарчим мэдэж авдаг вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид
мөнх амьдралыг өвлөн авахын тулд Бурханыг болон хөршөө
өөрсөдтэйгөө адил хайрлах ёстой гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

• 27-р шүлэгт цэдэглэснээр, бид хэрхэн Бурханыг хайрлах ёстой вэ?

• Бүх зүрх, сэтгэл, хүч чадал, оюун ухаанаараа Бурханыг хайрлах гэдэг нь юу
гэсэн үг вэ?

Самбар дээрх “хөршөө өөрийн адил хайрла” гэсэн үгсийг онцол. Хөршөө
өөрийн адил хайрлах гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг суралцагчдад ойлгоход нь
туслахын тулд тэднийг өдөр бүр хийдэг зүйлсээ самбар дээр жагсааж бичихэд
урь. (Тухайн өдөрт бэлтгэх, идэх, унтах, гэрийн даалгавраа хийх гэх мэт
орж болно.)

Самбар дээрх жагсаалтыг эмхэлж цэгцэлсний дараа суралцагчдыг эдгээр үйл
ажиллагааны хэдийг нь зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө хийдгийг тунгаан
бодоход урь.

• Бид энэ туршлагаас ямар сургамж авч болох вэ?

• Бусдын сайн сайханд илүү их анхаарч, өөрсдийгөө хайрладаг шиг тэднийг
хайрлаж болох ямар ямар арга зам байдаг вэ?

• Бид өөрсдийнхөө төлөө хийдэг үйл ажиллагаануудын хажуугаар үүнийг
ямар ямар арга замаар хийж болох вэ? (Жишээлбэл, ганцаардсан хүнтэй
хамт хооллох юм уу сургуулийн үйл ажиллагааны үеэр бусдыг
магтаж болно.)

• Бурханыг мөн хөршөө өөрийгөө хайрладаг шиг хайрлах нь хэрхэн бидэнд
мөнх амьдрал өөд өсөж хөгжихөд тусална гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Лук 10:29-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, хуульчийн Есүст тавьсан хоёр дахь асуултыг олж мэдэхийг хүс.

• Хуульчийн Аврагчаас асуусан хоёр дахь асуулт юу байсан бэ?

Цөөн суралцагчийг Лук 10:30–35 дээрх сайн самари хүний сургаалт
зүйрлэлийг жүжигчлэн тоглоход бэлтгэ. Нэг суралцагчийг өгүүлэгч болоход
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урьж, бусдыг нь шархадсан иудей хүн, хоёр хулгайч, тахилч, леви ба самари
хүний дүрд тоглоход урь. (Хэрэв танай анги цөөхөн суралцагчтай бол тэд хэд
хэдэн дүрд тоглож болно.) Та нэрийн тэмдэг, иудей хүнээс дээрэмдэх илүү
хувцас, тос, дарсыг төлөөлөх хоёр сав, ан амьтныг төлөөлөх дугуйтай сандал,
хоёр денарын оронд хоёр зоос зэрэг зүйлсийг суралцагчдад өгч болно.
(Тэмдэглэл: Та жүжигчилсэн тоглолтыг үр дүнтэй, зохимжтой, аюулгүй
байлгахын тулд хичээл орохоос өмнө оролцогчдыг томилж, тодорхой заавар
өгч болно.)

Өгүүлэгчийг Лук 10:30–35-ыг чанга уншихад уриад, оролцогчдоос сургаалт
зүйрлэлийг жүжигчлэн тоглохыг хүс. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад,
Аврагч хэн бидний хөрш болдог тухай юу заасныг олж мэдэхийг хүс.
Жүжигчилсэн тоглолтын дараа суралцагчдыг суудалдаа суухад урь.

• Самари хүний ямар үйлдэл та нарт хамгийн гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн бэ?

Суралцагчдад тахилч, леви, самари хүнээс юуг хүсэн хүлээж байсныг илүү сайн
ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг дараах тайлбарыг чанга
уншихад урь.

Тахилч, леви хүн хоёр нь Аароны санваар атгадаг байсан бөгөөд ариун сүм
дотор болон багшийн хувьд мөн Бурханы хуулиудыг дуулгавартай дагадаг
үлгэр жишээ хүмүүсийн хувьд Бурханд болон хөршдөө үйлчлэхээр томилогдсон
байсан. Эдгээр санваартан “хөршөө өөрийн адил хайрла” (Леви 19:18) мөн
харийн хүн, гадаадынхныг халамжлах (Леви 19:34; 25:35-ыг үзнэ үү) зарлигийг
төгс мэддэг байсан. Тэдэнтэй харьцуулахад “Самаричуудын зарим нь израиль,
зарим нь харийнхан байв. Тэд иудейчүүдийн болон үнэн Бурханы мэддэггүй
холимог шашны итгэл бишрэл хийгээд зан үйлтэй байв. …Самаричууд
израильчуудын шашнаас урвасан учраас самаричуудын эсрэг иудейчүүдийн
хөгжүүлсэн [үзэн ядалтыг] харуулдаг” (Судруудын удирдамж, “Самаричууд,”
scriptures.lds.org). Иудейчүүд болон самаричууд нэг нэгнээсээ хол байхын тулд
асар их хичээл зүтгэл гаргадаг байв.

• Сургаалт зүйрлэл дэх тахилч, леви, самари хүмүүсийн үйлдэл хэрхэн
гайхширмаар байсан бэ?

• Иудей хүнд туслахгүй байх ямар шалтгаан самари хүнд байж болох
байсан бэ?

• 33-р шүлэгт цэдэглэснээр, шархадсан хүнийг хараад туслахад самари хүнд
юу нөлөөлсөн бэ?

Өрөвдөх гэдэг нь өөр бусад хүний хэрэгцээ, сорилт бэрхшээлийг анзаарч,
туслахын тулд чадах бүхнээ хийхийг хүсэх гэсэн утгатай.

Нэг суралцагчийг Лук 10:36–37-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагч хуульчид дараа нь юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ сургаалт зүйрлэл хэрхэн 29-р шүлгэн дэх “Миний хөрш гэдэг чинь хэн
бэ?” хэмээх асуултад хариулж байна вэ?

Аврагч энэ сургаалт зүйрлэлд самари хүнийг ашигласнаараа хөрш гэдэг нь
зүгээр л нэг бидний ойролцоо амьдардаг хэн нэгнийг биш, харин хайрлахад
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хамгийн хэцүү хүмүүсийг оролцуулаад Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдийг хэлдэг
гэдгийг харуулсан гэдгийг ойлгоход суралцагчдад тусал.

Нэг суралцагчаас ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэрын хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихыг хүс.

“Бид найзуудаа өөрсдөө сонгодог ч Бурхан бидний хөрш хэн байхыг
сонгодог. Хөрш нь газар бүрд байдаг. Хайрлахад ямар нэгэн хил хязгаар
байх ёсгүй. … Христ ‘Хэрэв та нар өөрсдийг чинь хайрладаг хүмүүсийг
хайрлавал, та нарт ямар шагнал байх вэ? Татвар хураагчид ч хүртэл үүнтэй
адилыг хийдэг бус уу?’ хэмээн хэлсэн. (Матай 5:46)” (“The Lord’s
Touchstone,” Ensign, 1986 оны 11-р сар, 35).

• 37-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч хуульчид юу хийхийг заасан бэ?

Суралцагчдыг дахин нэг удаа хайрлахад хэцүү гэж бодсон хүнийхээ талаар
бодож үзэхэд урь.

• Бид хайрлахад хэцүү байдаг хүмүүсийг хайрлаж, өрөвдөхийн тулд юу хийж
болох вэ?

• Та эсвэл таны таньдаг хэн нэгэн “хөршөө өөрийн адил хайрла” (Лук 10:27)
хэмээх Аврагчийн зөвлөгөөг дагаж байсан үеийн тухай тунгаан бод. Үр дүн
нь ямар байсан бэ?

Өнөөдрийн хичээлээр заасан үнэний тухай гэрчлэлээ хуваалц. Би …-р сайн
самари хүний үлгэр жишээг дагах болно гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар
дээр бичээд, суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
гүйцээж бичихэд урь.

Асуулт тавьж, хэрэгжүүлэхийг дэмжсэн урилга өг
Сайн мэдээг заах хамгийн гол зорилго бол суралцагчдад судар дахь сургаал, зарчмуудыг
амьдралдаа хэрэгжүүлж, хөрвөгдөн, дуулгавартай бөгөөд итгэлтэй хүмүүст амлагдсан
адислалуудыг хүлээн авахад туслах явдал юм. Асуулт тавьж, хэрэгжүүлэхийг дэмжсэн
урилгыг өгөх нь суралцагчдад эдгээр зарчмыг одоогийн нөхцөл байдалдаа хэрхэн
хэрэгжүүлэхээ мэдэж, тэдгээрийг ирээдүйд мөн хэрхэн хэрэгжүүлэхээ бодож үзэхэд
тусалдаг.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Лук 5:1–10:37 (10-р бүлэг)
Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Лук 5:1–10:37-г (10-р бүлэг) судлахдаа ойлгож мэдсэн үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (Лук 5)
Аврагчийн Петр, Иаков, Иоханд өгсөн хүмүүсийн загасчин болох урилгаас суралцагчид бид яагаад гэдгийг нь
ойлгохгүй байсан ч Их Эзэний хүссэн зүйлийг хийвэл Тэрээр бидний таамаглаж байснаас ч илүү агуу
адислалуудыг өгч чадна гэдгийг мэдэж авсан. Уяман болон саа өвчтэй хүмүүсийг эдгээсэн түүхээс бид итгэлээ
хөгжүүлж, Аврагч руу ирэхэд Тэр биднийг эдгээж чаддаг бөгөөд бид бусдад Аврагчид ирэхэд нь тусалснаар тэд
эдгэрч чадна гэдгийг ойлгож авсан. Бид Аврагчийг болон Түүний сайн мэдээг хүлээн авахын тулд даруу байж,
өөрчлөгдөх хүсэлтэй байх хэрэгтэй гэдгийг суралцагчид ойлгосон.

2 дахь өдөр (Лук 6:1–7:17)
Хэрэв бид хариу нэхэлгүй бусдад тусалбал бидний шагнал агуу байх болно, бид Хамгийн Дээд Нэгэний хүүхдүүд
болох болно мөн Тэнгэрлэг Эцэг биднийг бусдад өгөөмрөөр өгөхийн хэрээр биднийг өгөөмрөөр адисалдаг
гэдгийг суралцагчид олж мэдсэн. Тэд мөн дараах үнэнийг мэдэж авсан. Тухайлбал: Бид Есүс Христэд итгэх
итгэлээ хөгжүүлснээр бусдын амьдралд адислалууд авчрахад тусалж чадна. Бид бусдад өрөвч нинжин сэтгэлээр
хандаж, тэдний бусдад хэлээгүй хэрэгцээнд тусалснаар Есүс Христийн үлгэр жишээг дагаж чадна.

3 дахь өдөр (Лук 7:18–50)
Энэ хичээлээр суралцагчид Иохан Баптист Бурханы Хүүгийн замыг бэлтгэж, баптисм хүртээхээр урьдчилан
томилогдсон бошиглогч байсан гэдгийг мэдсэн. Аврагчийн хөлийг нулимсаараа угаасан эмэгтэйн түүхээс
суралцагчид дараах зүйлийг мэдэж авсан. Тухайлбал: Бид Их Эзэнийг хайрлах хайр ба сүсэг бишрэлээ
харуулснаар итгэлээ хөгжүүлэх юм бол Түүний уучлалыг хүлээн авч чадна. Бид Их Эзэний уучлалыг хүлээн авахдаа
Түүнийг илүү их хайрлаж, илүү их үйлчлэх хүсэлтэй болдог.

4 дэх өдөр (Лук 8:1–10:37)
Энэ хичээлээр суралцагчид өөрсдийг нь доромжлох үед тэвчээр, удаан тэсвэрээр хариулахыг сонгосноор
Аврагчийн үлгэр жишээг дагахаар урамшуулагдсан. Түүнчлэн бид Есүс Христийн жинхэнэ шавь байхын тулд бусад
зүйлийг Түүнийг дагахаас дээгүүрт тавьж болохгүй бөгөөд мөнх амьдралыг өвлөн авахын тулд бид Бурханыг
болон хөршөө өөрсөдтэйгөө адил хайрлах ёстой гэдгийг суралцагчид мэдэж авсан.

Оршил
Нэгэн баян залуу Аврагчаас “Мөнх амийг өвлөхийн тулд би юу хийх ёстой
вэ?” гэж асуув. (Лук 10:25). Дараах заах санаанууд нь Бурханыг мөн хөршөө
өөрсдийн адил хайрлах гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг ойлгоход суралцагчдад
тусалж чадна.
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Заах зөвлөмжүүд
Лук 10:25–37
Есүс сайн самари хүний сургаалт зүйрлэл заав
Нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын хэлсэн
дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүс төгс биш. Хүмүүс уур уцаар
хөдөлгөж, сэтгэл санаагаар унагах үйлдлийг хийсээр байх болно. Энэ мөнх
бус амьдралд энэ нь үргэлж ийм байх болно” (“Өршөөнгүй хүмүүс өршөөл
энэрлийг хүлээн авна,” Ensign эсвэл 2012 оны 4-р сарын Ерөнхий
чуулган, 81).

Ангийнхныг өөрсдийг нь сэтгэлээр унагадаг, уцаарлуулдаг, садаа болсон зүйл
хийдэг хэн нэгнийг мэддэг эсэхээ тунгаан бодоход урь.

• Эдгээр зүйлийг хийдэг хэн нэгнийг хайрлах нь яагаад хэцүү байж болох вэ?

Суралцагчдыг Лук 10:25–37-г судалж байхдаа хайрлахад хэцүү хүмүүстэй
харилцах үед өөрсдийг нь удирдан чиглүүлэх үнэнүүдийг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчид Лук 10-ыг хувиараа судалж байхдаа Аврагчаас мөнх амьдрал
хүлээн авахын тулд юу хийх хэрэгтэйг асуусан нэгэн хуульчийн тухай мэдэж
авсан гэдгийг сануул.

Нэг суралцагчийг Лук 10:26–28-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагчийн хариултыг олж мэдэхийг хүс. Дараа нь
суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Бид мөнх амьдралыг хүлээн авахын тулд юу хийх ёстой талаар эдгээр
шүлгээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Бид мөнх амьдралыг өвлөн авахын тулд Бурханыг болон
хөршөө өөрсөдтэйгөө адил хайрлах ёстой гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

• Бүх зүрх, сэтгэл, хүч чадал, оюун ухаанаараа Бурханыг хайрлах гэдэг нь юу
гэсэн утгатай вэ?

Самбар дээрх “хөршөө өөрийн адил хайрла” гэсэн үгсийг онцол. Хөршөө
өөрийн адил хайрлах гэдэг нь ямар утгатай болохыг ойлгоход суралцагчдад
туслахын тулд тэднийг өдөр тутам хийдэг зүйлсээ самбар дээр жагсааж
бичихэд урь. (Тухайн өдөртөө бэлтгэх, идэх, унтах, гэрийн даалгавраа хийх гэх
мэт орж болно.)

Самбар дээрх жагсаалтыг эмхэлж цэгцэлсний дараа суралцагчдыг эдгээр үйл
ажиллагааны хэд нь зөвхөн өөрсдөд нь төвлөрснийг тунгаан бодоход урь. (Та
тэднээс жагсаалт дахь зүйл бүр тэдний төлөө юм уу бусдын төлөө эсвэл
Бурханы төлөө байна уу гэдгийг асуу.)

• Бид энэ туршлагаас ямар сургамж авч болох вэ?
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• Бусдын сайн сайханд илүү анхаарч, тэднийг өөрсдийгөө хайрладаг шиг
хайрлаж болох ямар ямар арга зам байдаг вэ?

• Бид өөрсдийнхөө төлөө хийдэг үйл ажиллагаануудын хажуугаар бусдын
төлөө үүнийг ямар ямар арга замаар хийж болох вэ? (Жишээлбэл,
ганцаардсан хүнтэй хамт хооллох эсвэл сургуулийн үйл ажиллагааны үеэр
бусдыг магтах зэрэг байж болно.)

• Бурханыг мөн хөршөө өөрийгөө хайрладаг шиг хайрлах нь мөнх амьдрал
өөд өсөж хөгжихөд бидэнд хэрхэн тусална гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Лук 10:29-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, хуульчийн Есүсээс асуусан хоёр дахь асуултыг олж мэдэхийг хүс.

• Хуульч Аврагчаас хоёр дахь удаагаа юу гэж асуусан бэ?

Цөөн суралцагчийг Лук 10:30–35 дээрх сайн самари хүний сургаалт
зүйрлэлийг жүжигчлэн тоглоход бэлтгэ. Нэг суралцагчийг өгүүлэгч болоход
урьж, бусдыг шархадсан иудей хүн, хоёр хулгайч, тахилч, леви ба самари хүний
дүрд тоглоход урь. (Хэрэв танай анги цөөхөн суралцагчтай бол тэд хэд хэдэн
дүрд тоглож болно.) Та нэрийн тэмдэг, иудей хүнээс дээрэмдэх илүү хувцас, тос
ба дарсыг төлөөлөх хоёр сав, ан амьтныг төлөөлөх дугуйтай сандал, хоёр
денарын оронд хоёр зоос зэрэг зүйлсийг суралцагчдад өгч болно. (Тэмдэглэл:
Та жүжигчилсэн тоглолтыг үр дүнтэй, зохимжтой, аюулгүй байлгахын тулд
хичээл орохоос өмнө оролцогчдыг томилж, тодорхой заавар өгч болно.)

Өгүүлэгчийг Лук 10:30–35-ыг чанга уншихад уриад, оролцогчдоос сургаалт
зүйрлэлийг жүжигчлэн тоглохыг хүс. Ангийнхны үлдсэн хэсгийг дагаж уншаад,
Аврагч хэн бидний хөрш болох тухай юу заасныг олж мэдэхийг хүс.
Жүжигчилсэн тоглолтын дараа суралцагчдыг суудалдаа суухад урь.

• Самари хүний ямар үйлдэл та нарт хамгийн гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн бэ?

Суралцагчдад тахилч, леви, самари зэрэг хүнээс юуг хүсэн хүлээж байсныг
илүү сайн ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг дараах тайлбарыг чанга
уншихад урь.

Мосегийн бичигдсэн хуулинд тахилч, леви хүн ариун сүм дотор, багшийн
хувьд мөн Бурханы хуулиудыг дуулгавартай дагадаг үлгэр жишээ хүмүүсийн
хувьд Бурханд болон хөршдөө үйлчлэхээр томилогдсон байсан. Эдгээр
санваартан “хөршөө өөрийн адил хайрла” (Леви 19:18) хэмээх зарлигийг төгс
мэддэг байсан юм. Үнэндээ леви хүмүүс ялангуяа гадаадынханд санхүүгээр
болон бусад арга замаар туслах үүрэгтэй байсан (Левит 25:35–36-г үзнэ үү).
Тэдэнтэй харьцуулахад, “Самаричуудын зарим нь израиль зарим нь харийнхан
байв. Тэд иудейчүүдийн болон үнэн Бурханыг мэддэггүй холимог шашны итгэл
бишрэл хийгээд зан үйлтэй байв. …Самаричууд израильчуудын шашнаас
урвасан учраас самаричуудын эсрэг иудейчүүдийн хөгжүүлсэн үзэн ядалтыг
харуулдаг” (Судруудын удирдамж, “Самаричууд,” scriptures.lds.org). Иудейчүүд
болон самаричууд нэг нэгнээсээ хол байхын тулд асар их хичээл зүтгэл
гаргадаг байв.

• Сургаалт зүйрлэл дэх тахилч, леви ба самари хүний үйлдэл хэрхэн
гайхширам байсан бэ?

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  10-Р БҮЛЭГ

322



• Иудей хүнд туслахгүй байх ямар шалтгаан самари хүнд байж болох
байсан бэ?

• 33-р шүлэгт цэдэглэснээр, шархадсан хүнийг хараад туслахад самари хүнд
юу нөлөөлсөн бэ?

Өрөвдөх гэдэг нь өөр бусад хүний хэрэгцээ, сорилт бэрхшээлийг анзаарч,
туслахын тулд чадах бүхнээ хийхийг хүсэх гэсэн утгатай.

Нэг суралцагчийг Лук 10:36–37-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагч хуульчид дараа нь юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ сургаалт зүйрлэл 29-р шүлэгт буй “Миний хөрш гэдэг чинь хэн бэ?”
хэмээх асуултад хэрхэн хариулж байна вэ?

Аврагч энэ сургаалт зүйрлэлд самари хүнийг ашигласнаараа хөрш гэдэг нь
зүгээр нэг бидний ойролцоо амьдардаг хэн нэгнийг биш, харин хайрлахад
хамгийн хэцүү байдаг хүмүүсийг оролцуулаад Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдийг
хэлдэг гэдгийг харуулсан гэдгийг ойлгоход суралцагчдад тусал.

Нэг суралцагчаас ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэрын хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихыг хүс.

“Бид найзуудаа өөрсдөө сонгодог ч Бурхан бидний хөрш хэн байхыг
сонгодог. Хөрш нь газар бүрд байдаг. Хайрлахад ямар нэгэн хил хязгаар
байх ёсгүй. … Христ ‘Хэрэв та нар өөрсдийг чинь хайрладаг хүмүүсийг
хайрлавал, та нарт ямар шагнал байх вэ? Татвар хураагчид ч хүртэл үүнтэй
адилыг хийдэг бус уу?’ хэмээн хэлсэн байдаг. (Матай 5:46)” (“The Lord’s
Touchstone,” Ensign, 1986 оны 11-р сар, 35).

• Лук 10:37-д цэдэглэснээр, Аврагч хуульчид юу хий гэж заасан бэ?

Суралцагчдыг хайрлахад хэцүү гэж бодсон хүнийхээ талаар дахин нэг удаа
бодож үзэхэд урь.

• Бид хайрлахад хэцүү байдаг хүмүүсийг хайрлаж, өрөвдөхийн тулд юу хийж
болох вэ?

• Та нар эсвэл та нарын таньдаг хэн нэгэн “хөршөө өөрийн адил хайрла”
(Лук 10:27) хэмээх Аврагчийн зөвлөгөөг дагаж байсан үеийн тухай тунгаан
бод. Үр дүн нь ямар байсан бэ?

Өнөөдрийн хичээлээр заасан үнэний тухай гэрчлэлээ хуваалц. Би …-ээр сайн
самари хүний үлгэр жишээг дагах болно гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар
дээр бичээд, суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
гүйцээж бичихэд урь.

Дараагийн бүлэг (Лук 10:38–17:37)
Суралцагчид дараагийн бүлгээр зөв шударга харагдахыг эрэлхийлдэг боловч
дотоод сэтгэлдээ амин хувиа хичээдгийнх нь төлөө фарисайчуудыг Есүс хэрхэн
дахин дахин зэмлэснийг олж мэдэх болно гэдгийг тайлбарла. Тэднээс хэрхэн
фарисайчуудтай аль болох адилгүй байж, Христийн даруу дагалдагчидтай аль
болох адилхан байх тухай бодож үзэхийг хүс. Тэд мөн үрэлгэн хүүгийн сургаалт
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зүйрлэл зэрэг Есүсийг хэлсэн хэд хэдэн бусад сургаалт зүйрлэлийг судлах
болно. Эд хөрөнгөтэй болоход амьдралаа зориулж, ядуусыг үл тоомсорлосон
баян хүнд юу тохиолдсоныг анзаарахыг тэднээс хүс.
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51-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 10:38–Лук 12:59
Оршил
Аврагч Мартагийн гэрт Мариа, Марта хоёрт заав. Хожим
нь Тэрээр шавь нартаа залбирлын талаар олон үнэнийг

зааж, хуурамч байдал, шуналын эсрэг сэрэмжлүүлжээ.

Заах зөвлөмж

Суралцагчдыг судалсан үнэнүүдээ хэрэгжүүлэхэд урамшуулан дэмж
Хэдийгээр сайн мэдээний зарчмаас суралцсан боловч амьдралдаа хэрэгжүүлэхгүй бол
гүйцэд суралцаагүй гэсэн үг. Хүн үнэнийг зүрх сэтгэл, оюун санаандаа хүлээн аваад, уг
үнэний дагуу үйлдсэнээр сурсан зүйлээ амьдралд хэрэгжүүлдэг. Суралцагчдыг судалсан
сайн мэдээний үнэнүүдээ амьдралдаа хэрэгжүүлэхийн тулд хүлээн авсан сүнслэг
өдөөлтүүдийнхээ дагуу үйлдэхэд урамшуулан дэмж.

Лук 10:38–42
Есүс Мариа, Марта хоёрт заав
Суралцагчдаас өчигдөр хийсэн сонголтуудынхаа талаар бодохыг хүс. Тэднийг
хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ тэдгээр сонголтоос аль болох
ихийг жагсааж бичихэд нэг минут зарцуулахад урь. Цөөн суралцагчаас зарим
сайн сонголтоо ангийнхантай хуваалцахыг хүс.

• Бид хоёр сайн сонголтын аль нэгийг сонгох ёстой болж болох ямар ямар
нөхцөл байдал байдаг вэ?

Суралцагчдыг Лук 10:38–42-ыг судалж байхдаа бидэнд нэгээс дээш сайн
сонголт гарч ирэх үед шийдвэр гаргахад маань удирдан чиглүүлэх Аврагчийн
заасан зарчмыг олж мэдэхэд урь.

Аврагч сайн самари хүний сургаалт зүйрлэлийг заасныхаа дараа Бетан руу
аялж, Марта хэмээх эмэгтэйн гэрт зочилсон гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Лук 10:38-40-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, Марта болон түүний дүү Мариа Аврагчийг гэрт нь байх үед
хувь хувьдаа юу хийхээр сонгосныг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагчийг гэрт нь байх үед Мариа юу хийсэн бэ?

• Марта юу хийсэн бэ? (40-р шүлэгт буй түүртсэн гэдэг үг дарагдсан гэсэн
утгатай гэдгийг онцол.)
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Мариа, Марта хоёр зургийг үзүүл
(Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга [2009 он], дугаар 45; мөн 45;
LDS.org-оос үзнэ үү). Зочломтгой зан
Есүсийн үед маш чухал байсан
гэдгийг тайлбарла. Марта гэрийн
эзэгтэйн хувьд хийх ёстой зүйлээ
хийхийг хичээж байсан юм. Тэр хоол
унд бэлдэх, үйлчлэх зэрэг мөнх бус
амьдралын зүйлсэд анхаарч байсан.

• 40-р шүлэгт цэдэглэснээр, Марта
мөнх бус амьдралын зүйлсэд санаа
зовж байгаагаа илэрхийлсэн юуг
Аврагчаас хүссэн бэ?

Нэг суралцагчийг Лук 10:41–42-ыг
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагуулж уншаад, Аврагчийн
Мартад өгсөн хариултыг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагч “Үнэндээ ганцхан юм л хэрэгтэй билээ. Мариа өөрөөс нь
зайлуулагдашгүй сайныгаа л сонгон авчээ” хэмээн хэлэхдээ юуг
илэрхийлсэн байж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Марта ‘мөн ч их зүйлд санаа тавьж зовох’ (41-р шүлэг) болсон нь
магтууштай хэрэг ч Эзэн Багшаас сайн мэдээг суралцах нь илүү ‘чухал’
байсан юм” (“Good, Better, Best,” Ensign эсвэл Liahona, 2007 оны 11-р
сар, 104).

• Аврагч Мариагийн сонгосон “сайныг” “зайлуулагдашгүй” (Лук 10:42)
хэмээн хэлэхдээ юуг илэрхийлсэн байж болох вэ? (Мариа мөнх бус
амьдралын зүйлсэд анхаарал хандуулахаас илүүтэй Аврагчийг сонсохыг
сонгосноор мөнхийн сүнслэг адислалуудыг хүлээн авах байсан.)

• Бид Аврагчийн Мартад хэлсэн үгсээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид мөнх бус амьдралын
зүйлсэд санаа зовохоосоо илүү сүнслэг зүйлсэд өөрсдийгөө
зориулбал мөнхийн адислалуудыг хүлээн авах болно гэсэн зарчмыг
олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Бид өөрсдийгөө сүнслэг зүйлсэд зориулахын зэрэгцээ сүнслэг зүйлсээс бага
ач холбогдолтой ч гэсэн хийх “хэрэгтэй” (Лук 10:42) бусад зүйлээ хэрхэн
үргэлжлүүлэн хийж болох вэ?

Ахлагч Өүксийн хэлсэн дараах үгийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс.
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“Бид бусад олон сонголтыг бодож, үзэж байхдаа аливаа зүйл сайн гэдэг нь
хангалттай биш гэдгийг санах ёстой. Бусад сонголт арай дээр боловч зарим
нь илүү сайн байдаг. …

Зурагт үзэх, видео тоглоом тоглох, интернэтээр аялах эсвэл ном юм уу
сэтгүүл унших зэрэг сонголтуудыг хийснээр цагаа хэрхэн ашиглаж байгаагаа
бодоод үз. Мэдээж зохистой, эерэг зугаа цэнгээнтэй зүйл үзэх эсвэл

сонирхолтой мэдээлэл олж авах нь сайн хэрэг. Тиймэрхүү зүйлс нь амьдралынхаа нэг
хэсгийг өгөх тийм үнэ цэнтэй зүйл биш юм. Зарим нь илүү сайн байхад өөр зарим нь бүр
хамгийн сайн нь байдаг” (“Сайн, Илүү сайн, хамгийн сайн,” 104–105).

Суралцагчдаас өчигдөр хийсэн сонголтуудынхаа жагсаалтыг хараад, бүх эерэг
сонголтыг “сайн,” “илүү сайн,” “хамгийн сайн” гэж ангилж бичихийг хүс. Нэг
эсвэл хоёр суралцагчийг материаллаг зүйлсээс илүүтэй сүнслэг зүйлсийг
дээгүүрт тавьснаар хэрхэн адислагдсан тухай гэрчлэлээ хуваалцахад урь.

Лук 11
Есүс шавь нартаа залбирлын тухай заав
Хэд хэдэн удаа залбирахыг оролдсон боловч Бурхан хариулахгүй байгаа юм
шиг санагдсан нэгэн сонирхогчид зааж буй бүрэн цагийн номлогчид хэмээн
өөрсдийгөө төсөөлөхөд суралцагчдыг урь. Сонирхогч залбирахаа болих тухай
бодож байгаа.

• Та нар туршлага дээрээ үндэслэн энэ асуудалд ямар арга хэмжээ авах вэ?

Суралцагчдыг Лук 11-ээс судалж байхдаа Бурхан залбиралд нь хариулахгүй
байгаа юм шиг санагдаж байгаа хэн нэгэнд тусалж чадах үнэнийг олж
мэдэхэд урь.

Аврагчийн залбирахыг сонссоныхоо дараа шавь нарынх нь нэг өөрсдөд нь
хэрхэн залбирахыг зааж өгөхийг хүсэхэд Аврагч зааж өгсөн гэдгийг
тайлбарлан, Лук 11:1–4-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Их Эзэн шавь нартаа хэрхэн залбирахыг зааж өгснийхөө дараа залбирлын
тухай нэмэлт үнэнийг болон Бурхан залбирлуудад хариулахад бэлэн байдгийг
заахын тулд адилтгал ашигласан гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдыг хос хосоороо Лук 11:5–13-ыг судлаад, Их Эзэн залбирлын тухай
юу заасныг олж мэдэхэд урь. Иосеф Смитийн Орчуулгын 5, 13-р шүлэгт
зориулсан нэмэлтүүдийг онцол. Эдгээр нэмэлтийг Иосеф Смитийн Орчуулга,
Лук 11:5–6 (Лук 11:5, зүүлт тайлбар a) мөн Иосеф Смитийн Орчуулга, Лук
11:14 (Лук 11:13, зүүлт тайлбар a) дээрээс үзэж болно. Хангалттай хугацаа
өгсний дараа ангийнхнаас асуу:

• 5–8-р шүлэг дээрээс уншсан сургаалт зүйрлэлд нэг найз нөгөөгөөсөө юу
гэж асуусан бэ? Яагаад?

• Та нар яагаад хоёр дахь найз нь эхний найзынхаа хүсэлтийг зөвшөөрсөн
гэж бодож байна вэ? (Та 8-р шүлэгт буй цөхрөлтгүйгээс гэдэг үг бол хэн нэг
хүн найз нь эхэндээ хүсэлтийг нь зөвшөөрөөгүй ч гуйсаар байх түүний
цөхрөлтгүй байдлыг хэлж байгааг тайлбарлаж болно.)
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• Хэрэв тусламж хэрэгтэй хүн биднийг, харин талхтай найз Тэнгэр дэх
Эцэгийг төлөөлж байгаа бол Аврагч биднийг тусламж хэрэгтэй үед юу
хийх ёстой хэмээн зөвлөсөн бэ?

Хэрэв бид тусламж хэрэгтэй үед цөхрөлтгүй залбирч, Тэнгэрлэг Эцэгийн
адислалуудыг эрэлхийлэх юм бол … гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр
бич.

• 13-р шүлэгт өгүүлснээр, Тэнгэрлэг Эцэг цөхрөлтгүй залбирч, Өөрийнх нь
адислалуудыг эрэлхийлдэг хүмүүст юу өгдөг вэ?

• Та Лук 11:5–13 дахь Аврагчийн сургаалууд дээр үндэслэн самбар дээрх
өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээж бичих вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа
Хэрэв бид тусламж хэрэгтэй үед цөхрөлтгүй залбирч, Тэнгэрлэг
Эцэгийн адислалуудыг эрэлхийлэх юм бол Тэрээр биднийг илүү
ихээр адислах арга замуудаар залбирлуудад маань хариулах болно
гэсэн зарчмыг гаргахын тулд самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээж бич.)

Суралцагчдыг Тэнгэрлэг Эцэгийн адислалуудыг цөхрөлтгүй эрэлхийлснээр
залбирлуудынхаа хариултыг хүлээн авсан жишээгээ хуваалцахад урих талаар
бодож үз.

Есүс нэгэн хүнээс чөтгөрийг зайлуулж, хүмүүст Бурханы үгийг анхааран
сонсохыг зөвлөн, фарисайчууд ба хуулийн багш нарыг сүнслэг байдлын хувьд
хэнэггүй, ёс бус байсных нь төлөө зэмлэсэн гэдгийг тайлбарлан, Лук
11:14–54-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Лук 12
Аврагч хуурамч байдал, шуналын эсрэг сэрэмжлүүлэв
Дараах асуултуудыг ангийнханд уншиж өгөөд, хариултуудаа тунгаан
бодоход урь.

• Та ямар нэгэн зүйлийг маш их хүсэж байснаасаа болоод үүний тухай
байнга бодож байсан үе бий юү?

• Иймэрхүү бодол бидэнд ямар муу нөлөө үзүүлж болох вэ?

Аврагч хурсан олны өмнө зогсоод, шавь нартаа хуурамч байдлын эсрэг
сэрэмжлүүлсэн гэдгийг тайлбарлан, Лук 12:1–13-ыг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр
түүнчлэн тэдэнд бүх далдлагдсан зүйл нэгэн өдөр илчлэгдэх болно мөн Бурхан
хүүхдүүдээ мэддэг, халамжилдаг хэмээн сануулжээ. Нэг эрэгтэй Аврагчаас
ахтай нь ярилцаад, гэр бүлийнхээ өвийг хуваалц гэж ятгаад өгөөч гэж гуйжээ.

Нэг суралцагчийг Лук 12:14–15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, Аврагчийн энэ хүнд өгсөн хариултыг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч Өөртэй нь хамт байсан хүмүүст юу сэрэмжлүүлсэн бэ?

Шунал гэдэг нь ямар нэгэн зүйлийг хэт их хүсэх гэсэн утгатай гэдгийг
тайлбарла. Их Эзэн бидэнд дэлхийн эд баялгуудад шунахгүй байхыг
зарлигладаг хэмээх үнэнийг самбар дээр бич:

• Хүн яагаад шуналаас зайлсхийх ёстой вэ? Энэ үнэн нь илүү аз жаргалтай
амьдрахад бидэнд хэрхэн туслах вэ?
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Аврагч шавь нартаа шуналаас зайлсхий хэмээн хэлснийхээ дараа энэ
зарлигийн ач холбогдлыг харуулахын тулд сургаалт зүйрлэл хэлжээ.
Суралцагчдыг Лук 12:16–19-ийг дотроо уншаад, уг сургаалт зүйрлэлд энэ хүн
би мөн миний гэх үгсийг хэдэн удаа хэрэглэснийг олж мэдэхэд урь.
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Энэ хүн би мөн миний гэж ойр ойрхон хэлсэн нь түүний санаа зовдог
зүйлийн талаар бидэнд юу зааж байна вэ?

• Бид ямар арга замуудаар энэ хүнтэй адилхан байхаар уруу татагдаж
болох вэ?

Нэг суралцагчийг Лук 12:20–21-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, Бурхан энэ хүний шунал, шунахай сэтгэлийн талаар юу
хэлснийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч М.Рассэлл Баллардын хэлсэн дараах
үгийг самбар дээр бич. (Энэ үгийг “What Matters Most Is What Lasts Longest,”
Ensign эсвэл Liahona, 2005 оны 11-р сар, 44-өөс үзэх боломжтой):

“Хамгийн чухал зүйлс хамгийн удаан тэсвэрлэж үлддэг” (Ахлагч
М.Рассэлл Баллард).

• Сургаалт зүйрлэл дэх баян хүн “хамгийн чухал зүйлсэд” ямар арга
замуудаар анхаарлаа хандуулж чадаагүй вэ?

• Энэ хүний үйлдлийг яагаад мунхаглал гэж үзэж болох вэ?

Их Эзэн шавь нартаа материаллаг хэрэгцээнийхээ талаар хэт их санаа
зовохгүй байх хэрэгтэй хэмээн онцолж хэлсэн гэдгийг тайлбарлан, Лук
12:22–30-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Лук 12:31–34-ийг чанга уншихад урь. Түүнийг мөн Иосеф
Смитийн Орчуулга, Лук 12:34 (Лук 12:31, зүүлт тайлбар a)-ийг уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагуулж уншаад, Аврагч шавь нартаа амин хувиа
хичээсэн хүслүүдээ анхаарахын оронд өөр юуг эрэлхийл хэмээн зөвлөснийг
олж мэдэхийг хүс.

• Есүс шавь нартаа юуг эрэлхийлэхийг зөвлөсөн бэ?

• Хэрэв тэд Бурханы хаант улсыг урагш авчрахыг эрэлхийлэх юм бол тэдэнд
ямар адислал өгөгдөнө гэж амлагдсан бэ?

• Та нар Лук 12:31–34 дээрх Аврагчийн сургаалуудыг хэрхэн зарчим болгон
нэгтгэн дүгнэх вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид
Бурханы хаант улс, Түүний зөв шударгыг урагш авчрахыг
эрэлхийлэх юм бол Тэрээр бидний хэрэгцээг хангахад тусалж,
Өөрийнхөө хаант улсад бидэнд зориулан байр бэлтгэх болно гэсэн
зарчмыг тодорхойлох хэрэгтэй.)

• Бид ямар ямар арга замаар Бурханы хаант улсыг урагш авчрахыг
эрэлхийлж болох вэ? (Суралцагчдыг хариулах хооронд материаллаг
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зүйлсээс илүүтэй сүнслэг зүйлсэд өөрсдийгөө зориулах тухай тэдний өмнө
нь тодорхойлсон зарчмыг дурдаж болно.)

Та материаллаг зүйлсээс илүүтэй сүнслэг зүйлсэд санаа тавьж, Бурханы хаант
улсыг урагш авчрахыг эрэлхийлснээр хэрхэн адислагдаж байснаа гэрчил.
Суралцагчдыг сүнслэг зүйлс эсвэл материаллаг зүйлсийн алинд нь илүү
анхаарал хандуулж байгаагаа тунгаан бодоход урамшуулан дэмж. Тэднийг
хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ материаллаг зүйлсээс илүүтэй
сүнслэг зүйлсийг анхаарч, Бурханы хаант улсыг урагш авчрахыг
эрэлхийлэхийн тулд юу хийхээ бичихэд урь.

Аврагч шавь нартаа Өөрийнх нь Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэ хэмээн заасан
гэдгийг тайлбарлан, Лук 12:35–59-ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр тэдэнд “хэнд их нь
өгөгдсөн байна, түүнээс ихийг шаардана” (48-р шүлэг) гэдгийг ойлгоход
тусалсан ба Түүний сайн мэдээ хүмүүсийн дунд асар том хагарал үүсгэх болно
хэмээн тайлбарлажээ.

51-Р ХИЧЭЭЛ

330



52-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 13–14
Оршил
Есүс наманчлал болон Бурханы хаант улсын талаар заан,
Хүндэтгэлийн өдөр нэгэн хүнийг эдгээв. Тэрээр даруу

байдал ба шавь байхын үнэ төлөөсийн талаар заахдаа
сургаалт зүйрлэлүүд ашиглав.

Заах зөвлөмж
Лук 13:1–14:14
Есүс Хүндэтгэлийн өдөр нэгэн хүнийг эдгээж, даруу байдлын талаар болон ядуу
зүдүү хүмүүсийг халамжлах тухай заав
Дараах жишээг чанга унш. Та хэдэн найзтайгаа хамт өдрийн хоолоо идэхээр
сууж байсан бөгөөд тэд муухан хувцастай нэгэн сурагчийг ганцаараа сууж
байхыг харжээ. Танай найзуудын нэг нь тэр суралцагчийн гадаад төрхийг
бүдүүлгээр шүүмжилж, бусад найз тань шоолон инээлдэв.

Ийм нөхцөл байдалд ямар санагдах байсныг тунгаан бодоход
суралцагчдыг урь.

• Ийм нөхцөл байдалд та ямар арга замаар хандаж болох вэ?

Аврагч биднийг бодвол илүү золгүй хүмүүстэй харилцах талаар юу заасныг
олж мэдэхийн тулд Лук 13–14-ийг уншихад суралцагчдыг урь.

Аврагч үр жимс өгөхгүй бол тасдан хаягдах инжрийн модны сургаалт
зүйрлэлийг хэлсэн ба энэ нь хэрэв бид наманчлахгүй бол устгагдах болно
хэмээн зааж байгаа гэдгийг тайлбарлан, Лук 13:1–14:6-г нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр
Хүндэтгэлийн өдөр нэгэн эмэгтэйг эдгээж, Бурханы хаант улсын тухай болон
үүнд орохоор зөвшөөрөгдөх хүмүүсийн тухай заажээ. Мөн тэрээр ойртон ирж
буй Иерусалимын устгалд гашуудав. Бид Лук 14:1–6-аас Аврагч Хүндэтгэлийн
өдөр фарисайчуудын нэгэн удирдагчийн гэрт хоолонд уригдсан байсан
гэдгийг уншдаг. Аврагч зоогноос өмнө усан хавангаас болж зовж буй нэгэн
хүнийг эдгээжээ. Энэ өвчин нь хүний биеийг шингэнээр дүүргэж, хөөлгөдөг
өвчин юм.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хос бүрийн нэг суралцагчийг Лук
13:15–16-г, нөгөө суралцагчийг Лук 14:5–6-г дотроо уншихад урь. Энэ
хүмүүсийг эдгээснээр Хүндэтгэлийн өдрийг зөрчсөн гэж Аврагчид дургүйцсэн
фарисайчуудад өгсөн Түүний хариултыг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.
Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хамтрагчтайгаа хуваалцахад урь.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа ангийнханд дараах асуултыг тавь. Үүнд:

• Ямар үг фарисайчуудын Хүндэтгэлийн өдөр мал амьтныхаа төлөө хийх
зүйлсийг дүрслэн харуулж байна вэ? (Тэднийг хүлээснээс ангижруулж,
худагнаас татан гаргах.)

• Бид Хүндэтгэлийн өдрийг хүндэтгэн, ариунаар сахих тухай Аврагчийн
үлгэр жишээнээс ямар сургамж авч болох вэ? (Хүндэтгэлийн өдөр тусламж
хэрэгтэй хүмүүст үйлчлэх нь тохиромжтой. Хүмүүст биш амьтдад туслахыг
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зөвтгөсөн зарим фарисай хүний хандлагаас Аврагчийн зөв шударга үлгэр
жишээ тэс өөр байсан.)

Аврагч усан хавангаас болж зовж буй хүнийг эдгээснийхээ дараа, гэрийн
эзний ойролцоох хамгийн хүндтэй суудалд суун өөрсдийгөө өргөмжлөхийг
хичээсэн зочдыг зэмлэсэн гэдгийг тайлбарлан, Лук 14:7–11-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Лук 14:12–14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, Аврагчийг хоол зооглоход урьсан фарисай хүнд Тэр юу
заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч энэ фарисай хүнд ямар зөвлөгөө өгсөн бэ?

• Хүмүүс найз нөхөд, баян хөршүүдээ оройн зоогонд урьж болох ямар ямар
шалтгаан байж болох вэ?

Аврагчийн үед тахир дутуу, хазгар доголон, сохор хүмүүс өөрсдийгөө тэжээх
чадваргүй байсан учраас ядуу байсан гэдгийг тайлбарла. Зарим фарисай хүн
эдгээр хүнийг дорд үздэг байсан (Лук 16:14–31-ийг үзнэ үү).

• Өнөө үед хүмүүс бусдыг дорд үзэж болох ямар ямар шалтгаан байдаг вэ?

• Бид өөрсдөөсөө боломжоор тааруу хүмүүст туслахыг хичээх талаар Лук
14:14-өөс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Хэрэв бид өөрсдөөсөө
боломжоор тааруу хүмүүст туслахыг хичээх юм бол Их Эзэн
амилуулалтын үеэр биднийг шагнах болно гэсэн зарчмыг суралцагчид
тодорхойлж болно.)

Их Эзэн амилуулалтын үеэр биднийг шагнахаас гадна биднийг өөрсдөөсөө
боломжоор тааруу хүмүүст туслахыг хичээх юм бол энэ амьдралд ч мөн
адислах болно гэдгийг онцлон хэл.

• Бид ямар ямар арга замаар боломжоор тааруу хүмүүст илүү тусалж
болох вэ?

• Та нар эсвэл та нарын таньдаг хэн нэгэн хэзээ өөрсдөөсөө илүү золгүй
хүмүүст туслахыг хичээснээр адислагдаж байсан бэ?

Суралцагчдыг өөрсдөөсөө илүү золгүй хүмүүст тусалж болох арга замуудыг
тунгаан бодоход урь. Тэднийг судрын тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэр дээрээ
өөрсдөөс нь илүү золгүй хүмүүст туслах зорилгоо бичихэд урамшуул.

Лук 14:15–35
Есүс их зоогийн тухай сургаалт зүйрлэл хэлж, шавь байхын үнэ төлөөсийн
талаар заав
Суралцагчдыг Есүс Христийн шавь нарын хувьд золиослох мөн орхихыг
өөрсдөөс нь хүсэж болох зарим зүйлийг самбар дээр бичихэд урь.

• Хэн нэгний эдгээр золиослолоос зайлсхийхийн тулд ашиглаж болох ямар
ямар шалтаг байж болох вэ?

Ангийнхныг Лук 14-ийг үргэлжлүүлэн судалж байхдаа Есүс Христийн шавь
нараасаа шаарддаг зүйлсийн тухай заасан зарчмуудыг олж мэдэхэд урь.

Аврагч зоогонд ядуу зүдүү хүмүүсийг урихыг фарисай хүнд зөвлөсний дараа,
өрөөнд байсан нэг хүн Түүнд “Бурханы хаанчлалд талх идэх хүн бүр ерөөлтэй
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еэ” (Лук 14:15) гэж хэлжээ. Аврагч хариуд нь их зоогийн тухай сургаалт
зүйрлэл хэлэв.

Суралцагчдыг хичээлийн эхэнд хос болсон хамтрагчтайгаа Лук 14:16–24-ийг
чанга уншихад урь. Хос бүрийн нэг суралцагчаас сургаалт зүйрлэл дэх
хүмүүсийн хүлээн авсан урилгыг олж мэдэхийг хүс. Нөгөө суралцагчаас
урилгыг эсэргүүцсэн хүмүүсийн хэлсэн шалтгуудыг олж мэдэхэд урь.
Хангалттай хугацаа өгсний дараа ангийнханд дараах асуултыг тавь. Үүнд:

• Есүс Христийн сайн мэдээ хэрхэн их зоогтой адил байдаг вэ? (Сайн мэдээ
нь бидэнд зориулан бэлтгэгдсэн бэлэг юм; энэ нь биднийг дүүргэж, бидний
хэрэгцээг хангадаг; биднийг үүнээс хүртэхэд урьсан; бид үүнээс хүртэх
урилгыг хүлээн авч эсвэл эсэргүүцэж болно гэх мэт хариултууд ирж болно.)

• Их зоогонд ирэх урилгыг эсэргүүцсэн хүмүүс ямар ямар шалтаг хэлсэн бэ?

• Эдгээр шалтаг нь тэр хүмүүсийн эн тэргүүнд тавьдаг зүйлсийн талаар юуг
харуулж байна вэ?

24-р шүлэгт өгүүлснээр бусад зүйлийг Их Эзэнээс болон Түүний сайн
мэдээнээс дээгүүр тавьснаар ямар үр дагавар ирэх вэ? (Хэрэв бид бусад
зүйлийг Их Эзэн, Түүний сайн мэдээнээс дээгүүр тавих юм бол хүлээн
авч болох байсан адислалуудаа алдах болно гэсэнтэй адил зарчмыг
суралцагчид тодорхойлж болно.)

Суралцагчдыг Есүс Христийн шавь нарын хувьд өөрсдөөс нь шаардаж болох
золиослолуудыг самбар дээрээс харахад урь.

• Хэрэв бид эдгээр золиослолыг гаргахыг хүсэхгүй бол ямар ямар адислал
алдаж болох вэ?

Аврагч энэ сургаалт зүйрлэлийг заасныхаа дараа шавь нараасаа шаарддаг
зүйлсийнхээ талаар хурсан олонд ярьсан гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг
Лук 14:25–27-г чанга уншихад урь. Түүнд Иосеф Смитийн Орчуулгын 26-р
шүлгийг (Лук 14:26, зүүлт тайлбар б) мөн 27-р шүлгийг (Лук 14:27, зүүлт
тайлбар б) уншихыг зааварла. Ангийнхнаас шүлгийг дагуулж уншаад, Аврагч
шавь нартаа юуг хийхэд бэлэн байх ёстой хэмээн заасныг олж мэдэхийг хүс.

Судар судлахад туслах материалуудыг ашигла
Сүмээс судар судлахад туслах хэд хэдэн материалыг бэлтгэсэн бөгөөд тэдгээрийг зарим
хэлээр жишиг бүтээлд оруулсан. Тэдгээрт зүүлт тайлбар, индекс, гэрэл зураг, газрын
зургууд гэх мэт судар судлахад туслах материалууд ордог. Тэдгээр нь судар судлахад
ашиглах үнэ цэнтэй эх сурвалж юм. Суралцагчдыг өөрсдөө хувиараа судраас судлахдаа энэ
туслах материалуудыг ашиглахад урамшуулан дэмж.

• Аврагч шавь нартаа юуг хийхэд бэлэн байх ёстой хэмээн хэлсэн бэ?

Үзэн ядах хэмээн орчуулсан грек үгийн өөр нэг тодорхойлолт нь “өчүүхэн
хайрлах” (James Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible [1890], “misĕō,” 48)
гэдгийг тайлбарла. Аврагч гэр бүлээ эсвэл бүр өөрийгөө Түүнээс илүү хайрлах
ёсгүй хэмээн шавь нартаа тайлбарласан юм (мөн Матай 10:37-г үзнэ үү).
Загалмайгаа үүрэх гэдэг нь цовдлохыг хэлж байгаа бөгөөд Өөрийнхөө амийг
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бидний төлөө өргөсөн Христийн төлөө амьдралаа зориулахад шаардлагатай
хүсэл эрмэлзлийг мөн хэлдэг (мөн Иосеф Смитийн Орчуулга, Матай 16:26
[Матай 16:24, зүүлт тайлбар д]-г үзнэ үү).

• Бид Есүс Христийн шавь байх тухай ямар үнэнийг эдгээр шүлгээс мэдэж
авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөр үнэнийг тодорхойлж болох ч Есүс
Христийн шавь нар Түүнийг дагахын тулд бүх зүйлийг золиослоход
бэлэн байх ёстой гэсэнтэй төстэй үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг
бататга. Та суралцагчдыг энэ үнэнийг судрын захын зайн дээрээ Лук
14:25–27-ийн хажууд бичихэд урьж болно.)

• Есүс Христийн шавь нар яагаад Түүнийг бүх зүйлээс дээгүүр, бүр гэр
бүлийн гишүүдээс мөн өөрсдийнхөө амьдралаас дээгүүр тавихад бэлэн байх
хэрэгтэй гэж та нар бодож байна вэ?

Самбар дээр санаагаа төвшитгө (27-р шүлэг, зүүлт тайлбар б) гэх үгсийг бич.

• “Санаагаа төвшитгө” гэдэг нь юу гэсэн үг гэж та нар бодож байна вэ?
(Төвшитгөх гэдэг нь ямар нэгэн зүйлийг нэг мөр шийдвэрлэх эсвэл шийд
гаргах гэсэн үг гэдгийг тайлбарла.)

• Аврагч биднийг сэтгэл санаандаа юуг төвшитгөөсэй хэмээн хүсдэг вэ?

• Бид Иосеф Смитийн Орчуулга Лук 14:27-оос ямар зарчим мэдэж авч болох
вэ? (Бид Есүс Христийн бидэнд заасан мөн зарлигласан зүйлсийг
хийхээр зүрх сэтгэлдээ шийдэх үедээ Түүний шавь нар болдог
гэсэнтэй төстэй зарчмыг суралцагчид тодорхойлох хэрэгтэй.)

Суралцагчдад Далын ахлагч Ларри В.Гиббонсын хэлсэн дараах үгийг хувилж
өг. Нэг суралцагчийг энэ үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, бид энэ зарчмаар амьдрахын тулд юу хийж болохыг олж
мэдэхийг хүс.

“Та нар амьдралдаа аливаа зүйлсийг эн тэргүүнд тавьж эхлэхдээ энэ
амьдрал дахь цорын ганц жинхэнэ аюулгүй байдал бол зарлигуудын дагуу
амьдрах гэдгийг санаарай. …

Нэг л удаа шийдвэр гаргаад амьдралынхаа эрт залуу үед шударга, үнэнч
байдал, ариун явдал, мэргэн ухааны үг, ариун сүмийн гэрлэлт зэрэгтэй
холбоотой юуг хийх мөн юуг хийхгүй байхаа шийднэ гэдэг ямар

гайхамшигтай зүйл гээч.

“Ах, эгч нар аа, давчуу бөгөөд шулуун зам дээрээ явагтун. Үгүй ээ, давчуу бөгөөд шулуун
замын гол хэсгээр явагтун. Зорилгогүй, хүсэл тэмүүлэлгүй, хэнэггүй байж болохгүй.
Анхааралтай сэргэг бай.

… Зарлигуудын дагуу амьдрах нь олон хүний бусад газраас эрж хайдаг аз жаргалыг танд
авчрах болно” (“Wherefore, Settle This in Your Hearts,” Ensign эсвэл Liahona, 2006 оны 11-р
сар, 103, 104).

• Та нарын дагахаар баттай шийдсэн ямар зарлиг байдаг вэ? Та нар уг
зарлигийг дуулгавартай дагах шийдвэрийг гаргаснаар хэрхэн адислагдаж
байсан бэ?
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Суралцагчдыг “шударга байдал, даруу хувцаслалт, ариун явдал, мэргэн ухааны
үг, ариун сүмийн гэрлэлт зэрэгтэй холбоотой юуг хийх мөн юуг хийхгүй
байхаа” зүрх сэтгэлдээ шийдэхэд урамшуулан дэмж. Та суралцагчдыг
шийдвэрээ хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд
урьж болно.

Аврагч шавь байх тухай эдгээр зарчмыг заасныхаа дараа хоёр адилтгал хэлсэн
гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Лук 14:28–30-ийг, өөр нэг суралцагчийг
Лук 14:31–33-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагуулж уншаад,
эдгээр хоёр адилтгал юуг харуулж байгааг бодож үзэхийг хүс.

• Эдгээр хоёр адилтгал юуг харуулж байна гэж та нар бодож байна вэ?

Энэ хоёр адилтгал нь дуусгаж чадах эсэхээ шийдэхийн тулд хийж эхлэхээсээ
өмнө тооцоолох, шийдэхийн ач холбогдлыг мөн үйлдлийн үнэ цэнийг харуулж
байгаа гэдгийг тайлбарла. Аврагч дагалдагчдаасаа эцсээ хүртэл Түүний шавь
байхын тулд шаардлагатай аливаа золиослолыг хийхэд бэлэн эсэхээ
анхааралтай бодож үзэхийг хүссэн юм. (Мөн Иосеф Смитийн Орчуулга, Лук
14:31 [Лук 14:30, зүүлт тайлбар a]-г үзнэ үү.)

Суралцагчдаас самбар дээрх золиослолуудын жагсаалтыг дахин нэг бодож
үзэхийг хүс. Цөөн суралцагчийг Есүс Христийн шавь нарын хувьд яагаад эдгээр
золиослолыг хийхэд бэлэн байгаа эсэхээ тайлбарлахад урь.

Суралцагчдыг энэ бүлэг дэх Аврагчийн сургаалын энгийн товч хураангуйллыг
агуулдаг 33-р шүлгийг тэмдэглэж авахад урих талаар бодож үз. Ярилцсан
үнэнийнхээ талаар гэрчил.
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Лук 15
Оршил
Фарисайчууд болон хуулийн багш нар Аврагчийг татвар
хураагчид, нүгэлтнүүдтэй харьцсаны төлөө дургүйцэн
гомдоллов. Аврагч алдагдсан хонь, гээгдсэн зоос, үрэлгэн

хүүгийн сургаалт зүйрлэлийг ашиглан, тэдэнд
хариу хэлжээ.

Заах зөвлөмж
Лук 15:1–10
Есүс алдагдсан хонь, гээгдсэн зоосны сургаалт зүйрлэлийг хэлэв
Суралцагчдаас өөрсдөд нь үнэ цэнтэй санагдаж байсан ямар нэгэн зүйлээ
алдаж байсан эсэхийг асуун, хичээлээ эхлүүл.

• Та нар тэр зүйлээ олохын тулд юу хийхэд бэлэн байсан бэ? Яагаад?

• Хүн сүнслэгээр “алдагдах” гэдэг нь юу гэсэн үг гэж та нар бодож байна вэ?
(Энэ нь Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг хараахан хүлээн аваагүй
байгаа эсвэл сайн мэдээний сургаалуудын дагуу амьдрахгүй байгаа
хүмүүсийг хэлж болно гэдгийг ойлгоход суралцагчдад тусал.)

Ангийнхныг сүнслэг байдлаараа алдагдсан байж болох хэн нэгний тухай
бодоход урь. Тэднээс тухайн хүний талаар ямар сэтгэгдэлтэй байгаагаа тунгаан
бодохыг хүс.

Лук 15 сүнслэг байдлаараа алдагдсан хүмүүсийн тухай Аврагчийн сургаалуудыг
агуулдаг гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг Тэнгэрлэг Эцэг сүнслэг байдлаар
алдагдсан хүмүүсийн тухай мөн тэдний тухайд бидэнд байдаг үүрэг
хариуцлагын талаар ямар сэтгэгдэлтэй байдаг тухай үнэнийг Лук 15-аас олж
мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчаас Лук 15:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг шүлгийг
дагаж уншаад, хэн Есүсийн дэргэд ойртож очсон мөн фарисайчууд болон
хуулийн багш нар юун тухай дургүйцэн бувтналдсаныг олж мэдэхэд урь.

• Хэн Аврагчийн дэргэд ойртож очсон бэ? Яагаад фарисайчууд болон
хуулийн багш нар дургүйцэн бувтналдсан бэ?

• Энэ дургүйцэл, гомдол нь фарисайчууд, хуулийн багш нарын талаар юуг
харуулж байна вэ?

Аврагч алдагдсан хонь, гээгдсэн зоос, үрэлгэн хүүгийн гурван сургаалт
зүйрлэлийг ярин, тэдэнд хариулсан гэдгийг тайлбарла. Эдгээр сургаалт
зүйрлэл нүгэлтнүүдэд итгэл найдвар өгөхийн зэрэгцээ хуулийн багш нар ба
фарисайчуудын хуурамч, хоёр нүүрт байдлыг зэмлэх зорилготой байсан.
Суралцагчдыг сургаалт зүйрлэл бүр дэх ямар нэгэн зүйл яагаад алдагдсан мөн
хэрхэн олдсонд анхаарал хандуулахад урамшуулан дэмж.

Дараах хүснэгтийг самбар дээр зур эсвэл тараах материал болгон
суралцагчдад өг. Суралцагчдыг хос болгон хуваарилаад, нэг
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суралцагчид Лук 15:3–7-г, нөгөө суралцагчид Лук 15:8–10-ыг судлахыг даалга.
Суралцагчдыг өөрсдөд нь хуваарилагдсан сургаалт зүйрлэлүүдийг уншаад, зүүн
багана дахь асуултуудын хариултыг олж мэдэхэд урь. (Гурав дахь сургаалт
зүйрлэлийг энэ хичээлээр хожим заах болно.)

Алдагдсан хонь, зоос, хүүгийн сургаалт зүйрлэл

Лук 15:3–7 (хэрэв та нарын
судар дээр байдаг бол 4-р
шүлэг, зүүлт тайлбар a-г
үзнэ үү)

Лук
15:8–10

Лук
15:11–32

Хэн эсвэл юу алдагдсан бэ?

Яагаад алдагдсан бэ?

Хэрхэн олдсон бэ?

Олдсон зүйлд хандах
хандлагыг ямар үг эсвэл үгс
дүрслэн харуулж байна вэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа суралцагчдаас өөрсдөд нь хуваарилагдсан
сургаалт зүйрлэлийг тайлбарлаад, хүснэгтэн дэх асуултуудын хариултыг
хамтрагчтайгаа хуваалцахыг хүс. Бүлэг бүр дэх хоёр суралцагч хоёулаа
дууссаны дараа цөөн суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирээд, хүснэгт дээр
хариулж бичихэд эсвэл (хэрэв та самбар дээр хүснэгт зураагүй бол)
ангийнхантай хариултаа хуваалцахад урь.

• Хонь, зоос хоёрын алдагдсан байдалд ямар ялгаа байна вэ? (Хонь
өөрийнхөө буруугаас болж алдагдаагүй, харин зоос эзнийхээ хайхрамжгүй
байдлаас болж алдагдсан [Дэвид О.Маккэй, Conference Report, 1945 оны
4-р сар, 120, 121–122]-ыг үзнэ үү).

• 7 ба 10-р шүлэгт цэдэглэснээр, олдсон зоос болон хонь юуг төлөөлж байна
вэ? (Тэдгээр нь наманчилж, Бурхан руу эргэсэн нүгэлтнийг
төлөөлж байна.)

• Хэрхэн алдагдсанаас нь үл хамааран, алдагдсан хүмүүсийн тухайд бид ямар
үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой вэ?

Бид бусдад наманчлах хүслийг мэдрэхэд нь тусалснаар … гэсэн гүйцэд бус
өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

• Алдагдсан зүйлсийг олсон тэдний хариулт дээр үндэслээд, та нар самбар
дээрх өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээж бичих вэ? (Суралцагчид Бид бусдад
наманчлах хүслийг мэдрэхэд нь тусалснаар баяр баясгаланг мэдэрдэг
ба тэнгэр ч бас баясдаг гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой.
Самбар дээрх зарчмыг гүйцээж бич. Та суралцагчдыг энэ зарчмыг
судрынхаа хажуугийн зайд Лук 15:1–10-ын хажууд бичиж авахыг бодож
үзэхэд урьж болно.)
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• Та нар эсвэл та нарын таньдаг хэн нэгэн сүнслэг байдлаар алдагдсан хүнд
наманчилж, Тэнгэрлэг Эцэг рүү ойртох хүсэлтэй болоход хэрхэн тусалж
байсан бэ? Хэзээ хэн нэгэн хүн та нарт тусалж байсан бэ? (Хэт хувийн
чанартай туршлагыг хуваалцах хэрэггүй гэдгийг суралцагчдад сануул.)

Лук 15:11–32
Есүс үрэлгэн хүүгийн сургаалт зүйрлэлийг хэлэв
Ангийнхныг дараах жишээг бодож үзэхэд урь: Нэгэн залуу эмэгтэй ноцтой
нүгэл үйлдсэн ба залбирахаа бас Сүмд ирэхээ больжээ. Тэр залбирч мөн Их
Эзэний жишгүүдийн дагуу амьдарч эхлэхийг хүсэж байсан ч Түүнийг өөрийг
нь хүлээн авахыг хүсэхгүй байх гэж санаа зовж байв.

Суралцагчдаас энэ жишээн дээрх хүнтэй адилхан зүйлийг мэдэрч байсан хэн
нэгнийг мэддэг эсэхээ тунгаан бодохыг хүс. Лук 15 дахь гурав дахь сургаалт
зүйрлэл нь үрэлгэн хүү (хамаагүй үрдэг, бодлогогүй зарцуулдаг гэсэн утгатай),
түүний ах, аавынх нь тухай түүх гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг энэ сургаалт
зүйрлэлийг судалж байхдаа өөрсдийгөө найдваргүй алдагдсан гэж бодож байж
болох хүмүүст тусалж болох үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдыг гурав гурваар нь бүлэг болгон хуваарилахыг бодож үз.
Бүлэг бүрд дараах тараах материалыг өг. Тэднийг бүлэг дотроо Лук

15:11–32-ыг чанга уншихад урь. Нэг дэх суралцагчид үрэлгэн хүүгийн зүгээс,
хоёр дахь суралцагчид аавын зүгээс, гурав дахь суралцагчид ахын зүгээс
сургаалт зүйрлэлийг бодож үзэхийг даалга.

Жижиг бүлгүүдийн үүрэг даалгавар
Жижиг бүлгийн ярилцлага буюу даалгавар биелүүлэх үйл ажиллагааны үеэр суралцагчид
зорилгоосоо хазайн, хувийн зүйлсээ хийх юм уу тэдний судлах чармайлт суларч байж
болох юм. Багш үйл ажиллагааны үеэр бүлгүүдийн дундуур явж, тэднийг хянаж байх нь
суралцагчдыг үйл ажиллагаандаа идэвхтэй оролцож, даалгавраас хэрэгтэй бүхнээ сурахад
тусалдаг.

Суралцагчдыг уншиж дууссаны дараа бүлэг дотроо тараах материал дээрх
асуултуудыг ярилцахыг хүс.

Үрэлгэн хүүгийн сургаалт зүйрлэл
Үрэлгэн хүү
• Чамд өөрийгөө таньж мэдэн, өөрийнхөө аймшигт нөхцөл байдлыг олж мэдэхэд юу

тусалсан бэ?

• Чи гэртээ эргэж ирэх үедээ аавыгаа өөртөө хэрхэн хандаасай гэж хүссэн бэ?

• Танай аав урьдынх шигээ чамтай харьцах үед чамд ямар бодол, мэдрэмж төрж байж
болох вэ?
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Эцэг
• Танай бага хүү гэрээсээ явсны дараа танд ямар бодол, мэдрэмж төрж болох вэ?

• Та яагаад үрэлгэн хүүгээ тийм байдлаар хүлээн авсан бэ?

• Танай том хүү дүүд нь хэрхэн хандаж байгаад дургүйцэх үед та түүнд өөрийнхөө үйлдлийг
ойлгоход хэрхэн тусалсан бэ?

Ах
• Дүү чинь гэрээсээ явсны дараа танд ямар бодол, мэдрэмж төрж байж болох вэ?

• Танд дүүгээ ирэхэд баярлах яагаад хэцүү байсан бэ?

• Та эцэгтээ дуулгавартай байснаар ямар адислалууд хүлээн авсан бэ?

Суралцагчдаас самбар дээрх эсвэл эхний тараах материал дээрх хүснэгтийн
гурав дахь баганыг (Лук 15:11–32) хэрхэн гүйцээж бичихийг асуу.
Суралцагчдын хариултыг самбар дээр бич эсвэл суралцагчдыг тараах материал
дээрээ хариултуудаа бичихэд урь.

• Яагаад үрэлгэн хүү алдагдсан бэ? (Алдагдсан хонь ба зоостой адилгүй нь
үрэлгэн хүү өөрийнхөө дуулгаваргүй байдлаас болж алдагдсан.)

• Энэ сургаалт зүйрлэл дэх эцэг Тэнгэрлэг Эцэгийг төлөөлж байгаа гэдгийг
ойлгосноор наманчлан, Тэнгэрлэг Эцэгт эргэж ирж байгаа хүмүүст Тэрээр
хэрхэн ханддаг талаар бид юу мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид Хэрэв бид
наманчилж, Тэнгэрлэг Эцэгийн өршөөлийг эрэлхийлснээр Түүнд
эргэж очвол, Тэрээр баярлан, биднийг мутраа дэлгэн хүлээн авах
болно гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой. Энэ зарчмыг самбар
дээр бич.)

• Энэ зарчим сүнслэгээр алдагдсан хүмүүст хэрхэн тусалж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Зовнисон мөн итгэлтэй эцгийн хүү рүүгээ гүйн ирж, түүнийг тэврээд үнсэж
байгаа сэтгэл догдлом үзэгдэл нь судрууд дээрх хамгийн сэтгэл хөдөлгөм,
өрөвч нинжин сэтгэлийн үзэгдлүүдийн нэг юм. Энэ нь сүнслэг байдлын
хувьд алдагдсан эсвэл алдагдаагүй Бурханы хүүхэд бүрд Бурхан биднийг
Өөрийн мутрын хамгаалалтад байлгахыг ямар их хүсдэгийг хэлж өгдөг”
(“The Other Prodigal,” Ensign, 2002 оны 5-р сар, 62).

Суралцагчдад сургаалт зүйрлэл дэх ахыг сануул.

• Ах нь яагаад уурласан гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг ахлагч Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад уриад, ангийнхнаас яагаад ах нь уурласан тухай ойлголтуудыг олж
сонсохыг хүс.
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“Энэ хүү дүүгээ ирэхэд биш, харин аав ээж нь дүүг нь ирсэнд маш их
баярласанд илүү их уурласан юм. Талархал хүлээж авдаггүй гэж бодож,
өөрийгөө өрөвдсөн уг гайхамшигтай дуулгавартай хүү хэзээ ч өөрийгөө хог
хаягдал мэт мэдэрч, сэтгэлээр унаж, айж, өөрийгөө үзэн ядаж байгаагүй
гэдгээ түр зуур мартсан байсан. Тэр эдлэн дээрх бүх тугал аль хэдийн
түүнийх байсан гэдгийг мөн түүний гэр дэх хамгийн сайхан бүх хувцас,

бөгж түүнийх гэдгийг түр зуур мартсан байсан. Түүний итгэлтэй байдал үргэлж шагналаа
авч байсныг мөн авах болно гэдгийг тэр түр зуур мартсан байсан. …

Тэрээр буцаж ирсэн дүү нь түүнтэй өрсөлдөөгүй гэдгийг олж харах өрөвч сэтгэл,
нигүүлслийн гүн гүнзгий мэдрэмжүүдийг хангалттай олж авч чадаагүй байсан. Энэ бол
түүний дүү. …

Дүү нь нүгэл, мунхаглал, бохир заваан зүйлсийн хоригдол байсан нь мэдээж. Гэхдээ ах нь
зарим нэг талаараа бас хоригдол байсан юм. Тэр өөрийнхөө шоронг нураан унагаах
боломжгүй байсан. Тэрээр атаархлын аймшигт хүлээсэнд баригдсан байсан юм” (“The
Other Prodigal,” 63).

• Ахлагч Холландын хэлснээр, яагаад ах нь уурласан бэ?

• Бид Бурханыг нигүүлсэнгүй байгааг мөн нүглээ наманчилж, Өөрт нь эргэж
ирж байгаа хүмүүсийг адисалж байгааг харахдаа юуг санах хэрэгтэй вэ?

• Бид Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ илүү адил болох талаар энэ сургаалт зүйрлэлээс
ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид Бид бусдыг наманчлах
үед өрөвч нигүүлсэнгүй байж, баяр баясгалантай байснаар Тэнгэр
дэх Эцэгтэйгээ илүү адил болж чадна гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж
тогтоох ёстой.)

Лук 15-ын сургаалт зүйрлэлүүдээс суралцагчдын мэдэж авсан зарчмуудыг давт.
Суралцагчдаас нүгэлтнүүдтэй хамт хооллосонд дургүйцсэн фарисайчууд ба
хуулийн багш нарт хариулахдаа эдгээр зарчмыг хэрхэн ашиглах байснаа
тайлбарлахыг хүс.

Суралцагчдад хичээлийн эхэнд сүнслэг байдлаар алдагдсан байж магадгүй
хүний талаар бодсоныг нь сануул. Тэднийг хэрхэн тухайн хүнд наманчилж,
Тэнгэрлэг Эцэгт ойртоход нь тусалж болохоо залбирч, бодож үзэхэд
урамшуулан дэмж. Суралцагчдыг дараах асуултад хичээлийн дэвтэр эсвэл
судрын тэмдэглэл дээрээ хариулж бичихэд урь.

• Өнөөдрийн мэдэж авсан зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлэх нэг арга зам тань
юу вэ?
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54-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 16
Оршил
Есүс шударга бус нярвын сургаалт зүйрлэлийг заав.
Фарисайчууд Есүсийн сургаалыг сонсоод, Түүгээр доог
тохуу хийжээ. Тэгэхэд Есүс фарисайчуудыг зэмлэж,

тэдэнд баян хүн, Лазар хоёрын сургаалт
зүйрлэлийг заажээ.

Заах зөвлөмж
Лук 16:1–12
Есүс шударга бус нярвын сургаалт зүйрлэлийг заав
Дэлхийн эд баялаг, хүчийг төлөөлөх мөнгө, электрон хэрэгсэл, диплом,
тоглоомон машин, байшингийн зургийг ангид авчрах талаар бодож үз.

Дараах асуултыг тавин, хичээлээ эхлүүл. Үүнд:

• Хүмүүсийн зүрх сэтгэлээ өгч, авахыг хүсдэг ямар зүйл байдаг вэ? (Хэрэв та
холбогдох эд зүйлсийг ангид авчирсан бол суралцагчдыг тэдгээрийг нэрлэх
үед дээш өргөж харуул. Эсвэл нэг суралцагчаас суралцагчдын хариултыг
самбар дээр жагсааж бичихийг хүс.)

• Тэнгэрлэг Эцэгийн биднийг эрэлхийлээсэй хэмээн хүсдэг ямар баялаг
байдаг вэ? (Нэг суралцагчийг ангийн гишүүдийн хариултыг самбар дээр
жагсааж бичихэд урь. Тэдгээрт мөнхийн гэр бүл, амар амгалан, баяр
баясал, селестиел алдар суу орж болно. Суралцагчид уг жагсаалтын дээр
Мөнхийн баялаг гэсэн гарчгийг бичихийг зааварла.)

Бид эдгээр мөнхийн баялгийн заримыг нь энэ амьдралдаа эдэлж болно гэдгийг
онцол. Суралцагчдаас аль мөнхийн баялаг тэдэнд хамгийн чухал болохыг
тунгаан бодохыг хүс. Тэднийг Лук 16-аас судалж байхдаа мөнхийн баялгийг
хүлээн авахад туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Аврагч алдагдсан хонь, гээгдсэн зоос, үрэлгэн хүүгийн сургаалт зүйрлэлийг
заасныхаа дараа шударга бус нярвын сургаалт зүйрлэлийг заасан болохыг
тайлбарла. Нярав гэдэг нь өөр хүний бизнесийн ажил хэрэг, мөнгийг эсвэл эд
хөрөнгийг хариуцаж, зохицуулдаг хүнийг хэлдэг гэдгийг та тайлбарлаж болно.

Нэг суралцагчийг Лук 16:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, энэ сургаалт зүйрлэл дэх баян хүн нярвынхаа талаар юу
мэдсэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Нярав баян эрийн эд баялгаар юу хийж байсан бэ?

• Няравын үрэлгэн байдлын үр дагавар юу байсан бэ? (Тэр ажлаа алдсан.)

Нярав өөрийгөө биеийн хөдөлмөр хийж чадахгүй гэж бодон, гуйлга гуйхаас
ичсэн учир ажлаа алдсаныхаа дараа юу хийх талаараа санаа зовж байсан
гэдгийг тайлбарлан, Лук 16:3–7-г нэгтгэн дүгнэ. Тэр өөр айлд ажлын байр олох
боломж олгож магадгүй гэж бодоод, нэг арга зохиожээ. Тэр нөгөөх баян хүнд
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өртэй хоёр хүн дээр очоод, тэдний тааллыг олохын тулд өрийг нь маш ихээр
багасгаж бодсон байна.

Нэг суралцагчийг Лук 16:8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, баян хүн нярвынхаа үйлдлийн талаар сонсоод, ямар хариу
үйлдэл үзүүлснийг олж мэдэхийг хүс. “Энэ үеийн хөвгүүд” гэдэг нь оюун
санаагаа дэлхийн зүйлст төвлөрүүлдэг хүмүүсийг хэлдэг ба “гэрлийн хөвгүүд”
гэдэг нь Бурханы дагалдагчдыг эсвэл оюун санаагаа сүнслэг зүйлст
төвлөрүүлдэг хүмүүсийг хэлдэг гэдгийг тайлбарла.

• Баян хүн нярвынхаа үйлдлийн талаар сонсоод, ямар хариу үйлдэл
үзүүлснийг олж мэдэхийг хүс. Баян хүн юуг магтан сайшаасан бэ? (Баян хүн
өөрт нь өртэй хүмүүсийн тааллыг олохын тулд гаргасан ухаалаг үйлдлийнх
нь төлөө түүнийг магтан сайшаажээ. Тэр нярвынхаа шударга бус байдлыг
магтан сайшаагаагүй.)

Суралцагчдад Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэймс Э.Талмэйжийн
хэлсэн дараах үгийг хувилж өг: Нэг суралцагчийг дараах хэлсэн үгийг чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас уг хэсгийг дагуулж уншаад, Аврагчийг шударга бус
нярвын сургаалт зүйрлэлээр дамжуулан юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

“Их Эзэний зорилго бол дэлхийн ашиг олох ажил хэрэгт оролцсон хүний
гаргасан хичээл зүтгэл, ур ухаан, анхаарлын мөн сүнслэг баялгийн араас
хөөцөлдөж буй мэт дүр эсгэдэг хүмүүсийн чин сэтгэлийн бус арга замуудын
хоорондох ялгааг харуулах явдал байсан юм. …

Шударга бус явдал, хилэнцээс хүртэл сургамж ав. Хэрэв тэд өөрсдийн санаа
зовж буй цорын ганц ирээдүйн төлөө хашир аргаар бэлтгэж байгаа гэвэл

мөнхийн ирээдүйд итгэдэг та нар хэчнээн илүү их бэлтгэх хэрэгтэй билээ! … Шударга бус
нярав, эд хөрөнгийг хайрлагчдын түр зуурынх байдаг шударга бус, амин хувиа хичээсэн
байдал, эд мөнгөнд шунах шуналыг бус, харин ирээдүйн төлөөх урам зориг, анхаарал
хайхрамж, бэлтгэлтэй байдлыг даган дуурай” (Jesus the Christ, 3 дахь хэвлэл, [1916],
463, 464).

• Аврагч шавь нараа оюун санаагаа дэлхийн эд зүйлсэд төвлөрүүлдэг шударга
бус нярав шиг хүмүүсээс юу суралцаасай хэмээн хүссэн бэ?

Хэрэв бид мөнхийн ирээдүйдээ ухаалгаар бэлтгэх аваас … гэсэн гүйцэд бус
өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Нэг суралцагчийг Лук 16:10–12-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, мөнхийн баялгаар адислагдахын тулд биднийг юу хийх ёстой
хэмээн Аврагч хэлснийг олж мэдэхийг хүс. Эд хөрөнгө гэдэг нь мөнгө, эд
хогшил, түншийн холбоо зэрэг дэлхийн эд баялгийг хэлдэг гэдгийг тайлбарла.

• “Маш бага юманд итгэмжтэй байна” (10-р шүлэг) гэдэг нь юу гэсэн үг гэж
та нар бодож байна вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээрх
өгүүлбэр дээр мөн дэлхийн эд баялгийг зөв шударгаар ашиглавал … гэсэн
үгсийг нэмж бич.)

Суралцагчдын анхаарлыг самбар дээрх мөнхийн баялгийн жагсаалт руу
хандуул.
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• Эдгээр “жинхэнэ баялгийг” (11-р шүлэг) юу бий болгодог вэ?

Суралцагчдаас мөнхийн баялгийг хэрхэн хүлээн авч болох тухай зарчим
гаргахын тулд самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээж бичихийг хүс. (Суралцагчид
Хэрэв бид мөнхийн ирээдүйдээ ухаалгаар бэлтгэвэл мөн дэлхийн эд
баялгийг зөв шударга ашиглавал мөнхийн баялгаар адислагдаж чадна
гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Мөнхийн ирээдүйдээ ухаалгаар мөн шаргуу бэлтгэх нь яагаад заримдаа
хэцүү байдаг вэ?

• Бид хэрхэн дэлхийн эд баялгийг зөв шударга ашиглах вэ?

• Дэлхийн эд баялгийг ухаалгаар ашиглах нь хэрхэн мөнхийн баялгийг
итгэмжлэн хүлээн авах зохистой байдлыг маань харуулдаг вэ?

Суралцагчдын хариултыг эергээр хүлээн ав
Суралцагчдад талархлаа илэрхийлэх эсвэл хариултуудыг нь магтах зэргээр тэдний
хариултыг эергээр хүлээн авч байгаагаа илэрхийл. Энэ нь суралцагчдад өөрсдийг нь
сонсож, үнэлж байгаа гэдгийг мэдэрч мөн хойшид хариулт, бодол сэтгэгдэл, туршлагаа
хуваалцах хүсэлтэй байхад тусалдаг.

Лук 16:13–31
Есүс фарисайчуудыг зэмлэж, тэдэнд баян хүн, Лазар хоёрын сургаалт
зүйрлэлийг заав
Суралцагчдын анхаарлыг самбар дээрх жагсаалт руу (эсвэл өөрийнхөө
авчирсан дэлхийн эд баялгийг төлөөлөх эд зүйлс рүү) хандуулаад, тэднээс
дэлхийн эд баялагт шунах нь бидэнд мөнхийн баялгийг хүлээн авахад хэрхэн
саад болдгийг тунгаан бодохыг хүс. Суралцагчдыг Лук 16:13–26-аас судалж
байхдаа энэ асуултад тохирох нэг хариултыг олж мэдэхэд урь.

Аврагч биднийг “Бурханд ба эд баялагт зэрэг үйлчилж чадахгүй” (13-р шүлэг)
хэмээн заасан гэдгийг тайлбарлан, Лук 16:13–14-ийг нэгтгэн дүгнэ.
Фарисайчууд Аврагчийн сургаалыг сонсоод, Түүгээр “доог тохуу хийж”, (14-р
шүлэг) шоолж байсан. Суралцагчдаас фарисайчуудыг дүрслэх нэг үгийг мөн
тэд яагаад заасан сургаалынх нь төлөө Аврагчаар доог тохуу хийсэн тухай нэг
тайлбарыг Лук 16:14-өөс олж мэдэхийг хүс.

• Фарисайчуудын талаар мэдсэн зүйлээс харахад тэд юунд шунасан бэ?
(Дэлхийн эд баялаг, хүч чадал [Матай 23:2–6, 14-ийг үзнэ үү].)

• Фарисайчуудын шунал яагаад Аврагчаар доог тохуу хийхэд хүргэсэн гэж та
бодож байна вэ?

Лук 16:16–23-ын Иосеф Смитийн Орчуулга (Гурамсан судрын хавсралт)
фарисайчууд ба Аврагчийн хоорондох ярианы талаар илүү дэлгэрэнгүй
ойлголт өгдөг гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг уг орчуулгын дараах товч
дүгнэлтийг чанга уншихад урь:
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Фарисайчууд Мосегийн хууль ба бусад бошиглолын судар (Хуучин Гэрээ) тэдний хууль
болон үйлчилдэг гэж зүтгэдэг байсан учраас Есүсийг өөрсдийн шүүгч байхыг эсэргүүцжээ.
Есүс Мосегийн хууль болон бошиглогчид Өөрийнх нь талаар гэрчилсэн хэмээн
тайлбарлажээ. Тэрээр бичигдсэн зүйлсийг эсэргүүцсэнийх нь төлөө фарисайчуудад асуулт
тавьж, “зөв замыг гажуудуулс[ных нь]” төлөө зэмлэжээ (Иосеф Смитийн орчуулга, Лук
16:21). Аврагч зүрх сэтгэлээ дэлхийн эд баялаг, хүч чадалд хандуулсан фарисайчуудад
өөрсдийнх нь зан байдлыг мөн үүний үр дагаврыг ойлгоход туслахын тулд тэднийг Лук
16:19–31-д цэдэглэгдсэн сургаалт зүйрлэл дэх баян эртэй адилтгажээ.

Гурван суралцагчаас уншигчийн дүрд тоглохыг хүс. Нэг суралцагчид
Аврагчийн үгсийг (Лук 16:19–23), хоёр дахь суралцагчид баян хүний үгсийг
(Лук 16:24, 27, 28, 30) гурав дахь суралцагчид Абрахамын үгсийг (Лук 16:25, 26,
29, 31) уншихыг даалга. Эдгээр суралцагчид Лук 16:19–26 дахь өөрсдийнхөө
хэсгийг чанга уншихыг зааварла. Ангийнхнаас шүлгийг дагуулж уншаад, Лазар
хэмээх ядуу хүн, нэгэн баян хүн хоёрт юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Баян хүн, Лазар хоёрын мөнх бус амьдрал хэрхэн өөр байсан бэ?

• Тэдний мөнх бус амьдралын дараах амьдрал хэрхэн өөр байсан бэ?
(“Абрахамын өвөр” [22-р шүлэг] гэдэг нь сүнсний дэлхий дэх диваажинг
мөн “үхэгсдийн орон” [23-р шүлэг] гэдэг нь сүнсний шоронг төлөөлж
байгаа гэдгийг тайлбарлаж болно [Судруудын удирдамж, “Абрахамын
өвөр,” “Там”-ыг үзнэ үү].)

• Баян хүн ямар байдлаар дэлхийн эд баялгаа зөв шударга ашиглаж
чадаагүй вэ?

Энэ сургаалт зүйрлэл дэх баян хүн шуналтай фарисайчуудыг төлөөлж байгааг
суралцагчдад сануул.

• Хэрэв бид шуналтай байвал, дэлхийн эд баялгаа зөв шударга ашиглахгүй
бол юу тохиолдох тухай энэ сургаалт зүйрлэлээс ямар сургамж авч болох
вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Хэрэв бид шуналтай байвал,
дэлхийн эд баялгаа зөв шударга ашиглахгүй бол эцэстээ зовлон
шаналал, харамсал гашуудлыг мэдрэх болно гэсэн зарчмыг самбар дээр
бич [мөн С ба Г 104:18-ыг үзнэ үү].)

Суралцагчдыг энэ сургаалт зүйрлэлээс нэмэлт үнэнийг тодорхойлоход
бэлтгэхийн тулд Аврагчийн сургаалын дагуу амьдрахгүй байхыг сонгож
байгаагийнх нь төлөө санаа зовж байгаа хэн нэгний тухай бодоход урь.

• Ямар зүйл тухайн хүнд наманчилж, амьдралынхаа хэв маягийг өөрчлөхөд
ятгаж чадна гэж та бодож байна вэ?

Томилогдсон суралцагчдыг Лук 16:27–31 дэх өөрсдийн хэсгийг чанга уншихад
урь. Ангийнхнаас дагаж уншаад, баян хүний хүсэлтийг олж мэдэхийг хүс.

• Баян хүн таван дүүдээ юу тохиолдоосой гэж хүссэн бэ? Яагаад?

• Хэрэв Лазар дүү нар дээр нь очвол юу тохиолдоно гэдэгт уг баян хүн итгэж
байсан бэ?

Хэрэв Лазар дүү нар дээр нь очвол тэд наманчилж, үнэнд хөрвөгдөх болно гэж
баян хүн итгэж байсан гэдгийг тайлбарла. Хөрвөлт гэдэг нь “Бурханы тааллыг
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хүлээн зөвшөөрч мөн дагахын тулд хүн итгэл, зүрх сэтгэл, амьдралаа өөрчлөх”
явдал юм (Судруудын удирдамж, “Хөрвөгч, хөрвүүлэг,” scriptures.lds.org).

• Сургаалт зүйрлэлд өгүүлснээр, Абрахам яагаад Лазарыг баян хүний дүү нар
руу явуулаагүй вэ?

Аврагч “Мосе болон эш үзүүлэгчид” (Лук 16:29, 31) хэмээн хэлэхдээ
фарисайчуудын итгэдэг мөн дагаж амьдардаг гэж зүтгэдэг боловч үнэн
хэрэгтээ эсэргүүцдэг судруудыг дахин эш татсан гэдгийг онцол. Хожим нь
бодит амьдрал дээрх Лазар хэмээх хүн Аврагчийг өөрийг нь амилуулах үед
(Иохан 11-ийг үзнэ үү) “үхэгсдээс амилсан” (31-р шүлэг) тэрхүү хүн болсон
гэдгийг тайлбарла. Хожим нь Есүс амилуулагдахдаа үхэгсдээс амилсан хүн
болсон. Гэвч энэ хоёр тохиолдолд хоёуланд нь фарисайчууд болон бусад хүн
Аврагчийн бурханлаг байдлыг эсэргүүцэж, наманчлах өдөөлтөд
хариулаагүй юм.

• Бид энэ сургаалт зүйрлэлд Абрахамын баян хүнд заасан зүйлээс хөрвөлтийн
талаар ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөр үнэнийг
тодорхойлж болох ч Хөрвөлт нь гайхамшгуудыг харж, тэнгэр
элчүүдийг болгоосноор биш, харин бошиглогчдын үгсэд итгэж,
тэдгээрийг анхааран дагаснаар ирдэг гэсэнтэй төстэй үнэнийг
тодорхойлсон эсэхийг бататга.

• Та нар яагаад хөрвөлт нь гайхамшгуудыг харж, тэнгэр элчүүдийг
болгоосноор биш, харин бошиглогчдын үгсэд итгэж, тэдгээрийг анхааран
дагаснаар ирдэг гэж бодож байна вэ?

• Бид хүмүүст бошиглогчдын үгсэд итгэж, тэдгээрийг анхааран дагахад
хэрхэн тусалж чадах вэ?

• Бошиглогчдын ямар тодорхой сургамж таны хөрвөлтөд нөлөөлсөн бэ?

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ хөрвөлтөө
батжуулахын тулд бошиглогчдын тодорхой сургаал эсвэл зөвлөгөөнд илүү сайн
итгэж, тэдгээрийг анхааран дагаж болох арга замуудыг бичихэд урь.
Суралцагчдыг бичсэн зүйлээ хэрэгжүүлэхэд урамшуулан дэмж.
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55-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 17
Оршил
Есүс шавь нартаа бусдыг уучлах шаардлагатай гэдгийг
заав. Дараа нь төлөөлөгчид Есүсээс итгэлийг нь өсгөж
өгөхийг гуйжээ. Аврагч хариуд нь зохисгүй боолын
сургаалт зүйрлэлийг заав. Хожим нь Есүс арван уяман

өвчтэй хүнийг эдгээсэн боловч зөвхөн нэг нь л эргэж
ирэн, Түүнд талархав. Фарисайчууд Аврагчийг сөрж мөн
Аврагч тэдэнд Бурханы хаант улсын ирэлтийн тухай заав.

Заах зөвлөмж

Суралцагчдад үүргээ биелүүлэхэд нь туслахад анхаар
Та хичээл бүрийг бэлтгэхдээ зөвхөн таны ангидаа юу хийхэд биш, харин ангид
суралцагчдын үүрэг хариуцлагад анхаарал хандуул. Зөвхөн “Өнөөдөр би ангид юу хийх
вэ?” эсвэл “Би суралцагчдадаа юу заах вэ?” гэж асуухын оронд “Өнөөдөр суралцагчид
маань ангид юу хийх вэ?” “Би суралцагчдадаа мэдэх хэрэгтэй зүйлээ мэдэхэд нь хэрхэн
туслах вэ?” гэж асуун, хичээлийн төлөвлөгөөгөө гаргах хэрэгтэй.

Лук 17:1–10
Төлөөлөгчид Есүсээс итгэлийг нь өсгөж өгөхийг гуйв
Суралцагчдыг итгэлээ хэрэгжүүлэхийг шаардах тодорхой нөхцөл байдлуудыг
бодож үзэхэд урь (санваарын адислал авах, аравны нэгээ төлөх эсвэл сүм дээр
үг хэлж, хичээл заах гэх мэт). Цөөн суралцагчийг юу бодсоноо хуваалцаж,
хариултуудаа самбар дээр жагсаахад урь.

Суралцагчдаас дараах асуултуудыг дотроо эргэцүүлэн бодохыг хүс. Үүнд:

• Та нар илүү агуу итгэлтэй болохыг хүсэж байсан уу? Хэрэв хүсэж байсан
бол ямар туршлага та нарыг ийм хүсэлтэй болгосон бэ?

Суралцагчдыг Лук 17-оос судалж байхдаа итгэлээ өсгөхөд туслах зарчмуудыг
олж мэдэхэд урь.

Аврагч бусдыг төөрөгдөлд удирддаг эсвэл нүгэл үйлдэхэд хөтөлдөг тэдгээр хүн
хариуцлага хүлээх болно хэмээн анхааруулсан гэдгийг тайлбарлан, Лук
17:1–2-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдыг Лук 17:3–4-ийг дотроо уншаад, Аврагчийн шавь нартаа өгсөн,
итгэл шаардаж болох зарлигийг олж мэдэхэд урь.

• 3-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс хэрэв хэн нэгэн тэдний эсрэг бурууг үйлдвэл
юу хий хэмээн шавь нартаа зарлигласан бэ?

• 4-р шүлэгт цэдэглэснээр, шавь нар хэр олон удаа уучлах ёстой вэ?
(Аврагчийн хариулт нь хэн нэгэн бидэнд хэчнээн удаа гэм бурууг үйлдсэн
бай, наманчилсан л бол уучлах хэрэгтэй гэдгийг хэлж буй арга зам гэдгийг
тайлбарлах талаар бодож үз.)
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• Та нарын эсрэг олон удаа бурууг үйлдсэн хүнийг уучлахад яагаад хэцүү
байж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Лук 17:5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, Аврагчийг өөрсдийг нь гомдоосон хүмүүсийг уучил хэмээн
шавь нартаа хэлсний дараа, төлөөлөгчид Түүнээс юу хүссэнийг олж
мэдэхийг хүс.

• Төлөөлөгчид Аврагчаас юу хүссэн бэ? (Та суралцагчдыг “итгэлийг маань
өсгөөч” хэмээх үгсийг судар дээрээ тэмдэглэхэд урьж болно.)

• Их Эзэнд итгэх илүү агуу итгэлийг эрэлхийлэх нь бусдыг уучлах зарлигийг
дагахад төлөөлөгчдөд хэрхэн тусалж болох вэ?

Аврагч гичийн жижиг үр шиг итгэл гайхамшгуудыг үйлдэж чадна хэмээн
төлөөлөгчдөд заасан гэдгийг тайлбарлан, Лук 17:6-г нэгтгэн дүгнэ. Есүс
төлөөлөгчдөд итгэлээ хэрхэн өсгөхийг мэдэхэд туслахын тулд эзэн, боол
хоёрын хоорондын харилцааг харуулсан сургаалт зүйрлэл хэлжээ.

Бид … үед итгэл маань өсөх болно гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр
бич.

Цөөн суралцагчийг Лук 17:7–10-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагуулж уншаад, эзэн боолоосоо юу хүссэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Эзэн боолоосоо юу хүссэн бэ?

Библийн цаг үед боол өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг итгэлтэй биелүүлбэл эзэн
амьдралын бүхий л хэрэгцээг нь хангаж өгдөг байсан гэдгийг тайлбарла.
Иймээс эзэнд боолдоо онцгой талархал хэлэх эсвэл үүрэг хариуцлагаа
биелүүлсэнд нь өртэй мэт санагдах шаардлагагүй байжээ.

• Тэнгэрлэг Эцэг маань энэ сургаалт зүйрлэл дэх эзэнтэй хэрхэн адил байна
вэ? Тэрээр биднээс юу хүсдэг вэ? (Бидэнд “Тушаасан бүхнийг
гүйцэтгэх”-ийг [10-р шүлэг].)

Самбар дээрх өгүүлбэр дээр нэмж бичихэд Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн зарлигласан
бүх зүйлийг хийхийг хичээх үед итгэл маань өсөх болно гэсэнтэй адил болно.

Суралцагчдад өөр юу итгэлийг нь өсгөж болохыг мэдэхэд туслахын тулд дараах
асуултуудыг тавь:

• 10-р шүлэгт өгүүлснээр, боолууд эзнийхээ тушаалуудыг биелүүлснийхээ
дараа юу гэж хэлэх хэрэгтэй байсан бэ?

• “Зохисгүй боолууд” байх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Энэ нь хүмүүс хэр сайн
зарлигуудыг сахидгаас үл хамааран үргэлж Бурханд өртэй байх болно гэсэн
үг юм.)

• Бид яагаад дуулгавартай байж, зөв шударга амьдарсан ч үргэлж Тэнгэрлэг
Эцэгт өртэй байдаг вэ? (Тэнгэрлэг Эцэг биднийг үргэлж адисалдаг учраас
бид хэзээ ч Түүнд өрөө төлж чадахгүй [Мозая 2:20–26-г үзнэ үү].)

Самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээж бичээд, Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн
зарлигласан бүх зүйлийг хийхийг хичээх үед мөн үргэлж Түүнд
өртэйгөө санах үед итгэл маань өсөх болно гэсэн зарчмыг харуул. Та
суралцагчдад энэ зарчмыг судар дээрээ бичихэд урамшуулан дэмжиж болно.
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• Тэнгэрлэг Эцэгийн зарлигласан бүх зүйлийг хийхийг хичээх нь хэрхэн
итгэлийг маань өсгөдөг вэ?

Суралцагчдыг зарлигуудыг сахиж, үүргээ дуулгавартай биелүүлснээр итгэлээ
өсөхийг мэдэрч байсан үеийнхээ тухай тунгаан бодоход урь. Тэднийг бодлоо
хичээлийн дэвтэр юм уу судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа суралцагчдыг өөр нэг суралцагчтай бичсэн
зүйлээ хуваалцахад урь. Цөөн суралцагчийг бодол санаагаа ангийнхантай
хуваалцахад урь.

Лук 17:11–19
Есүс арван уяман өвчтэй хүнийг эдгээв
Библийн цаг үед … учраас уяман өвчнөөр өвдөх нь маш хэцүү сорилт бэрхшээл
байсан гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Суралцагчдаас өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээж бичихээ ангийнханд хэлж өгөхийг
хүсэн, уяман өвчний талаар мэддэг зүйлээ давтахад тусал. Жишээлбэл,
суралцагчид уяман өвчин нь эрэмдэг зэрэмдэг байдал ба үхэл рүү хөтөлдөг;
уяман өвчтэй хүмүүс бусдын эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд нийгмээс
тусгаарлагдсан байсан; тэд өөрсөд рүү нь ирж байгаа хүмүүсийг
сэрэмжлүүлэхийн тулд “Цэвэр бус!” гэж хашхирах шаардлагатай байсан
зэргийг дурдаж болно (Bible Dictionary, “Leper”-ийг үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Лук 17:11–12-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас Есүс
Иерусалим руу явж байхдаа нэгэн тосгонд хүрч ирэх үед хэнтэй дайралдсаныг
олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Хэрэв та тэр уяман өвчтэй хүмүүсийн нэг байсан бол Есүсийг харах үед
ямар мэдрэмж төрөх байсан бэ?

Нэг суралцагчаас Лук 17:13–14-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг шүлгийг
дагуулж уншаад, уяман өвчтэй хүмүүс Аврагчид юу гэж хэлснийг мөн Түүнийг
тэдэнд юу гэж хариулсныг олж мэдэхэд урь.

• Уяман өвчтэй хүмүүс Есүсээс юу хүссэн бэ?

• Есүс тэдэнд юу хийхийг зааварласан бэ?

Мосегийн хууль нь уяман өвчтэй хүнээс эдгэрснийхээ дараа нийгэмд дахин
хүлээн авагдахын тулд ахлах тахилч нарт өөрсдийгөө үзүүлэхийг шаарддаг
байсан гэдгийг тайлбарла (Левит 14-ийг үзнэ үү).

• Уяман өвчтэй хүмүүсийг явсны дараа юу тохиолдсон бэ?

• Бид 14-р шүлгээс Их Эзэний адислалуудыг хүлээн авахын тулд юу хийх
ёстой талаар ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид Бид Их
Эзэний бидэнд хийхийг зааварласан зүйлийг хийснээр, Түүний
адислалуудыг хүлээн авдаг гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой.)

Цэвэршсэн уяман өвчтэй хүмүүсийн нэг байх нь ямар байх байсныг бодож
үзэхийг суралцагчдаас хүс.

• Та нар уяман өвчнөөсөө эдгэрсэн гэдгээ мэдээд юу хийх байсан гэж бодож
байна вэ?
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Цөөн суралцагчийг Лук 17:15–19-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагууулж уншаад, уяман өвчтэй хүмүүсийн нэг нь
хэрхэн бусдаасаа өөр хариу үйлдэл үзүүлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Уяман өвчтэй самари хүн Аврагчид талархлаа харуулахын тулд юу
хийсэн бэ?

• Яагаад Лук тэрхүү талархалтай уяман өвчтөн нь иудейчүүдийн дорд үздэг
байсан самари хүн байсныг онцлон хэлсэн байж болох вэ? Энэхүү тодорхой
мэдээлэл хэрхэн энэ түүхийн тухай бидний ойлголтыг нэмэгдүүлж
байна вэ?

• Бид Их Эзэнд талархал өргөхөөр буцаж ирсэн уяман өвчтэй хүнээс ямар
үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид Хүлээн авсан адислалууддаа
талархлаа илэрхийлэх нь чухал юм гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж
тогтоох ёстой.)

• Бид хүлээн авсан адислалууддаа Бурханд талархах нь яагаад чухал вэ?

• Бид хэрхэн заримдаа есөн уяман өвчтэй хүнтэй адил байдаг вэ?

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Ах эгч нар аа, бид авсан адислалуудынхаа төлөө талархал өргөхөө санадаг
бил үү? Чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлэх нь адислалуудаа хүлээн
зөвшөөрөхөд төдийгүй тэнгэрийн үүдийг нээж, Бурханы хайрыг мэдрэхэд
бидэнд тусалдаг” (“Талархал бол бурханлаг бэлэг,” Ensign эсвэл 2010 оны
10-р сарын Ерөнхий чуулган, 96).

• 19-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч уг уяман өвчтэй хүний үйлдлийн улмаас
юу тохиолдсон гэж хэлсэн бэ? (Тэр бүрэн бүтэн болсон.)

• Адислалуудынхаа төлөө Их Эзэнд талархал өргөх нь ямар ямар арга замаар
биднийг бүрэн бүтэн болоход тусалдаг вэ?

Суралцагчдыг судрын тэмдэглэл дээрээ Тэнгэрлэг Эцэгээс өөрсдийн хүлээн
авсан, талархаж явдаг тодорхой адислалуудыг бичихэд урь. Тэднийг эдгээр
адислалын төлөө хэрхэн талархаж амьдрахаа бичихэд урь.

Лук 17:20–37
Есүс Бурханы хаант улсын ирэлтийн талаар заав
Есүс Өөрийнхөө Хоёр дахь ирэлтийн талаар заасан гэдгийг тайлбарлан, Лук
17:20–37-г нэгтгэн дүгнэ. (Тэмдэглэл: Үүнтэй төстэй сургаалууд Матай 24-ийг
болон Иосеф Смит—Матайг судлах хичээлийн материалд багтсан байгаа.)

Та энэ хичээл дээр тодорхойлогдсон үнэнүүдийн талаар гэрчлэлээ хуваалцан,
хичээлээ дуусгаж болно. Суралцагчдыг эдгээр үнэнийг амьдралдаа
хэрэгжүүлэхэд урь.
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Төгс эзэмших судрын давтлага
Энэ үйл ажиллагаа нь суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгийг чээжлэхэд
туслах болно.

Суралцагчдыг дөрөв эсвэл таван хүнтэй бүлгүүд болгон хуваарил. Бүлэг бүрд
зургаан талт шоо, харандаа өг. (Хэрэв шоо олох боломжгүй бол нэгээс зургаа
хүртэлх тоог тус бүр дээр бичсэн жижиг цааснуудыг дугтуйнд эсвэл саванд
хийж болно.) Суралцагч бүрд бас хуудас цагаан цаас хэрэгтэй. Суралцагчдын
бүлэг тус бүрийг ойрхон, ширээ тойрч суухыг хүс. Тэднийг таны
чээжлүүлэхийг хүсэж байгаа төгс эзэмших судрын хэсгийг нээхэд урь. Энэ үйл
ажиллагааны зорилго нь бүлгээсээ хамгийн эхлээд төгс эзэмших судрын
хэсгийг бүтнээр нь бичих явдал гэдгийг тайлбарла. Суралцагчид бүлэг бүрд
өгсөн нэг харандааг ашиглах ёстой. Тухайн хүн шоон дээр нэгийг буулгасан
бол харандааг ашиглах эрхтэй болно (эсвэл нэгийн тоотой цаасыг сонговол).
Бүлгийн гишүүн бүрээр шоог ээлж дараалан хаяхад урь (эсвэл нэг цаас сугалаад
буцааж хийж болно). Шооны нэг гэсэн тоо буувал суралцагч харандааг авч,
шүлгийг өөрийнхөө цаасан дээр бичингээ бүх үгийг чанга уншина. Энэ үед
бүлгийн бусад гишүүн шоог ээлж дараалан хаяна. Бүлгээс өөр нэг суралцагч
нэгийг буулгавал өмнөх бичигчээс харандааг авч, шүлгийг цаасан дээр
бичингээ бүх үгийг чанга уншина. Өмнөх бичигч шоог хаяхын тулд бүлгийн
бусад гишүүнтэй нэгдэнэ. Суралцагчид харандаа авах эрхийг олж, өөрсдийн
шүлгийн хэсгийг цаасан дээр бичсэн бол шүлгээс нэмж бичихээсээ өмнө
бичсэн хэсгээ чанга унших ёстой. (Ингэж давтах нь шүлгийг чээжлэхэд
суралцагчдад тусална.) Үйл ажиллагаа нь бүлэг бүрээс нэг суралцагч төгс
эзэмших судрын хэсгийг бүхэлд нь бичсэнээр дуусна.

Үйл ажиллагааны дараа уг шүлгийг нийтээрээ чанга давтан хэлэхийг
ангийнхнаас хүс.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Лук 10:38–17:37
(11-р бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Лук 10:38–17:37-г (11-р бүлэг) судлахдаа ойлгож мэдсэн үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (Лук 10:38–12:59)
Суралцагчид Аврагчийн Мартад хэлсэн үгсээс, хэрэв бид мөнх бус амьдралын зүйлсээс илүүтэй сүнслэг зүйлсэд
өөрсдийгөө зориулбал мөнхийн адислалуудыг хүлээн авах болно гэдгийг мэдэж авсан. Хэрэв бид тусламж
хэрэгтэй үед цөхрөлтгүй залбирч, Тэнгэрлэг Эцэгийн адислалуудыг эрэлхийлэх юм бол Тэрээр биднийг хамгийн
их адислах арга замуудаар залбирлуудад маань хариулах болно хэмээн Есүс заасан. Суралцагчид дараах бусад
үнэнийг мэдэж авсан. Тухайлбал: Их Эзэн бидэнд дэлхийн эд баялгуудад шунахгүй байхыг зарлигласан. Хэрэв
бид Бурханы хаант улс, зөв шударгыг урагш авчрахыг эрэлхийлэх юм бол Тэрээр бидний хэрэгцээг хангахад
тусалж, Өөрийнхөө хаант улсад бидэнд зориулан байр бэлтгэх болно.

2 дахь өдөр (Лук 13–15)
Суралцагчид эдгээр бүлгээс дараах зарчмуудыг мэдэж авсан. Тухайлбал: Хэрэв бид өөрсдөөсөө илүү золгүй
хүмүүст туслахыг хичээх юм бол Их Эзэн амилуулалтын үеэр биднийг шагнах болно. Хэрэв бид бусад зүйлийг Их
Эзэн, Түүний сайн мэдээнээс дээгүүр тавих юм бол хүлээн авч болох байсан адислалуудаа алдах болно. Есүс
Христийн шавь нар Түүнийг дагахын тулд бүх зүйлээ золиослоход бэлэн байх ёстой. Бид бусдад наманчлах
хүслийг мэдрэхэд нь тусалснаар баяр баясгаланг мэдэрдэг ба тэнгэр баясдаг.

3 дахь өдөр (Лук 16)
Суралцагчид шударга бус нярав, баян хүн болон Лазарын сургаалт зүйрлэлээс, хэрэв бид мөнхийн ирээдүйдээ
ухаалгаар бэлтгэх аваас мөн дэлхийн эд баялгуудыг зөв шударга ашиглавал мөнхийн баялгуудаар адислагдаж
чадна гэдгийг мэдэж авсан. Тэд мөн дараах зарчмуудыг мэдэж авсан. Үүнд: Хэрэв бид шуналтай, дэлхийн эд
баялгаа зөв шударга ашиглахгүй бол эцэстээ зовлон шаналал, харамсал гашуудлыг мэдрэх болно. Хөрвөлт бол
гайхамшгуудыг харж, тэнгэр элчүүдийг болгоосноор биш, харин бошиглогчдын үгсэд итгэж, тэдгээрийг анхааран
сонссоноор ирдэг.

4 дэх өдөр (Лук 17)
Лук 17 дээр төлөөлөгчид Есүсээс итгэлийг нь өсгөхийг хүсжээ. Суралцагчид биднийг Тэнгэрлэг Эцэгийн
зарлигласан бүх зүйлийг хийхийг хичээх үед мөн Түүнд өртэй гэдгээ үргэлж санах үед итгэл маань өсөх болно
гэдгийг мэдэж авсан. Бид Их Эзэний бидэнд хийхийг зааварласан зүйлийг хийснээр Түүний адислалуудыг хүлээн
авдаг ба хүлээн авсан адислалуудынхаа төлөө талархлаа илэрхийлэх нь чухал гэдгийг суралцагчид мэдэж авсан.
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Оршил
Аврагч фарисайчууд Өөрт нь татвар хураагчид ба нүгэлтнүүдтэй хамт
хооллосонд нь дургүйцэхэд, алдагдсан хонь, гээгдсэн зоос, үрэлгэн хүүгийн
сургаалт зүйрлэлээр хариулжээ.

Заах зөвлөмж
Лук 15
Есүс алдагдсан хонь, гээгдсэн зоос, үрэлгэн хүүгийн тухай сургаалт
зүйрлэл хэлэв
Суралцагчдаас өөрсдөд нь үнэ цэнтэй санагдаж байсан ямар нэгэн зүйлээ
алдаж байсан эсэхийг асуун, хичээлээ эхлүүл.

• Та нар тэр зүйлээ олохын тулд юу хийхэд бэлэн байсан бэ? Яагаад?

• Хүн сүнслэгээр “алдагдах” гэдэг нь юу гэсэн үг гэж та нар бодож байна вэ?
(Энэ нь Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг хараахан хүлээн аваагүй
байгаа эсвэл энэ мөчид сайн мэдээний сургаалуудын дагуу амьдрахгүй
байгаа хүмүүсийг хэлж болно гэдгийг ойлгоход суралцагчдад тусал.)

Ангийнхныг сүнслэгээр алдагдсан байж болох хэн нэгний тухай бодоход урь.
Тэднээс тухайн хүний талаар ямар сэтгэгдэлтэй байгаагаа тунгаан бодохыг хүс.

Лук 15 сүнслэгээр алдагдсан хүмүүсийн тухай Аврагчийн сургаалуудыг
агуулдаг гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг Тэнгэрлэг Эцэг сүнслэгээр
алдагдсан хүмүүсийн тухай мөн тэдний талаарх бидний үүрэг хариуцлагын
талаар ямар сэтгэгдэлтэй байдаг тухай үнэнийг Лук 15-аас олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчаас Лук 15:1–2-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг шүлгийг
дагаж уншаад, фарисайчууд, хуулийн багш нар юунд дургүйцсэнийг олж
мэдэхэд урь.

• Фарисайчууд, хуулийн багш нар яагаад дургүйцэн бувтналдсан бэ?

• Энэ дургүйцэл, гомдол нь фарисайчууд, хуулийн багш нарын талаар юу
харуулж байна вэ?

Аврагч алдагдсан хонь, гээгдсэн зоос, үрэлгэн хүүгийн гурван сургаалт
зүйрлэлээр тэдэнд хариулсан гэдгийг тайлбарла. Сургаалт зүйрлэл бүр дэх
ямар нэгэн зүйл яагаад алдагдсан мөн хэрхэн олдсонд анхаарлаа хандуулахыг
суралцагчдаас хүс.

Аврагч алдагдсан хонь, гээгдсэн зоосны сургаалт зүйрлэлээр хоньчин мөн
зоосоо алдсан эмэгтэй хэрхэн алдсан зүйлээ олохын тулд агуу хичээл зүтгэл
гаргасныг дүрсэлсэн гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Лук 15:4–6, 8–9-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, хонио мөн алдсан зоосоо олоод хоньчин, эмэгтэй хоёр
юу мэдэрснийг олж мэдэхийг хүс.

• Хонь, зоос хоёрын алдагдсан байдалд ямар ялгаа байгаа вэ? (Хонь
өөрийнхөө амьдралын өдөр тутмын замаар явж байгаад алдагдсан бол
харин зоос эзнийхээ хайхрамжгүй байдлаас болж алдагдсан [Дэвид
О.Маккэй, in Conference Report, 1945 оны 4-р сар, 120–122-ыг үзнэ үү].)
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• Хоньчин, эмэгтэй хоёрын мэдэрсэн зүйлийг дүрслэхийн тулд ямар үг
ашигласан бэ?

Суралцагчдыг Лук 15:7, 10-ыг дотроо уншаад, Аврагч хоньчин, эмэгтэй хоёрын
мэдэрсэн баяр баяслыг юутай адилтгасныг олж мэдэхэд урь. (Наманчилсан
нүгэлтнүүдийн төлөө тэнгэрт баяр хөөр болдог.)

Лук 15-д буй гурав дахь сургаалт зүйрлэл нь үрэлгэн хүү (үрэлгэн мөн тансаг
хэрэглээтэй гэсэн үг), түүний ах, аавын тухай түүх гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдыг гурав гурваар нь бүлэг болгон хуваарилах талаар бодож
үз. Бүлэг бүрд дараах тараах материалыг өг. Тэднийг бүлэг дотроо Лук

15:11–32-ыг чанга уншихад урь. Нэг дэх суралцагчид үрэлгэн хүүгийн үүднээс,
хоёр дахь суралцагчид аавын үүднээс, гурав дахь суралцагчид ахын үүднээс
сургаалт зүйрлэлийг бодож үзэхийг даалга.

Суралцагчдыг уншиж дууссаны дараа бүлэг дотроо тараах материал дээрх
асуултуудыг ярилцахыг хүс.

Суралцагчдыг сургаалт зүйрлэлийг уншиж, ярилцахад урихын оронд та
Еүс Христийн амьдрал Библийн видео бичлэгүүд-ээс “Үрэлгэн хүү” (5:35)

видео бичлэгийг үзүүлж болно. Суралцагч бүрд дараах тараах материалыг
хувилж өгөөд, суралцагчдаас видео бичлэгийг үзэхдээ асуултуудын хариултыг
олж мэдэхийг хүс. Энэ видео бичлэгийг LDS.org вэбсайтаас үзэх боломжтой.

Үрэлгэн хүүгийн сургаалт зүйрлэл
Үрэлгэн хүү
• Юу чамд өөрийгөө таньж мэдэн, өөрийнхөө байсан аймшигт нөхцөл байдлыг олж мэдэхэд

тусалсан бэ?

• Чи гэртээ эргэж ирэх үедээ аавыгаа өөртөө яаж хандана гэж бодож байсан бэ?

• Танай аав чамтай ийн харьцах үед өөрт чинь ямар бодол, мэдрэмж төрж байж болох вэ?

Эцэг
• Танай хүү гэрээсээ явсны дараа танд ямар бодол, мэдрэмж төрж байж болох вэ?

• Та яагаад үрэлгэн хүүгээ тийм байдлаар хүлээн авсан бэ?

• Танай том хүү дүүд нь хэрхэн хандаж байгаад дургүйцэх үед та түүнд өөрийн тань үйлдлийг
ойлгоход яаж тусалсан бэ?

Ах
• Дүүгээ гэрээсээ явсны дараа танд ямар бодол, мэдрэмж төрж байж болох вэ?

• Яагаад дүүгээ ирэх үед баярлах нь танд хэцүү байсан бэ?

• Та эцэгтээ дуулгавартай байснаар ямар ямар адислалыг хүлээн авсан бэ?

• Яагаад үрэлгэн хүү алдагдсан бэ? (Алдагдсан хонь, зоос хоёртой адилгүй нь
үрэлгэн хүү өөрийнхөө дуулгаваргүй байдлаас болж алдагдсан.)
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• Энэ сургаалт зүйрлэл дэх эцэг Тэнгэрлэг Эцэгийг төлөөлж байгаа гэдгийг
ойлгосноор, бид наманчлан, Тэнгэрлэг Эцэгт эргэж ирж байгаа хүмүүст
Тэрээр хэрхэн ханддаг талаар юу ойлгож авч чадах вэ? (Суралцагчид Хэрэв
бид наманчилж, Тэнгэрлэг Эцэгийн өршөөлийг эрэлхийлэн, Түүнд
эргэж очвол Тэрээр баярлан уухайлж, биднийг хайрын мутартаа
хүлээн авах болно гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой. Энэ
зарчмыг самбар дээр бич.)

• Энэ зарчим сүнслэгээр алдагдсан хүмүүст хэрхэн тусалж болох вэ?

Суралцагчдад сургаалт зүйрлэл дэх ахыг сануул.

• Яагаад ах нь уурласан гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Жэффри Р.Холландын дараах хэлсэн үгийг уншихад уриад, ангийнхнаас ах нь
яагаад уурласан тухай ойлголтыг авахад урь.

“Талархал хүлээж авдаггүй гэж бодож, өөрийгөө өрөвдсөн уг ер бусын
дуулгавартай хүү хэзээ ч өөрийгөө хог хаягдал мэт мэдэрч, сэтгэлээр унаж,
айж, өөрийгөө үзэн ядаж байгаагүй гэдгээ түр зуур мартсан байсан. Тэр
эдлэн дээрх бүх тугал аль хэдийн түүнийх байсан гэдгийг мөн түүний гэр
дэх хамгийн сайхан бүх хувцас, бөгж түүнийх гэдгийг тэрхэн зуур мартсан
байсан. Түүний итгэлтэй байдал үргэлж шагналаа авч байсныг мөн авах

болно гэдгийг тэр түр мартсан байсан. …

Бараг бүх зүйл өөрт нь байсан мөн эдгээр зүйлийг шаргуу хичээл зүтгэл болох
гайхамшигтай арга замаар олж авсан түүнд Их Эзэний бүрэн дүүрэн хүн болоход нэг л
зүйл дутаж байлаа. Тэр Их Эзэний бүрэн дүүрэн хүн болоход тун ойрхон байсан юм.
Тэрээр буцаж ирсэн дүү нь түүнтэй өрсөлдөөгүй гэдгийг олж харах өрөвч сэтгэл,
нигүүлслийн гүн гүнзгий мэдрэмжүүдийг хангалттай олж авч чадаагүй байв. Энэ бол
түүний дүү. …

Дүү нь нүгэл, мунхаглал, бохир заваан зүйлсийн хоригдол байсан нь мэдээж. Гэвч ах нь
зарим нэг талаараа бас хоригдол байсан юм. Тэр өөрийнхөө шоронг нураан унагаах
боломжгүй байв. Тэрээр атаархлын аймшигт хүлээсэнд баригдсан байсан. Аав нь түүнд
талархахгүй мөн дүү нь түүний эрхийг хассан мэт санагдаж байв. Гэвч бодит байдал дээр
аль нь ч үнэн биш байсан юм” (“The Other Prodigal,” Ensign, 2002 оны 5-р сар, 63).

• Ахлагч Холландын хэлснээр, яагаад ах нь уурласан бэ? Ямар байдлаар ах нь
мөн адил алдагдсан байсан бэ?

• Бид Бурханыг нигүүлсэнгүй байгааг мөн нүглээ наманчилж, Өөрт нь эргэж
ирж байгаа хүмүүсийг адисалж байгааг харахдаа юуг санах хэрэгтэй вэ?

• Бид Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ илүү адил болох талаар энэ сургаалт зүйрлэлээс
ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид Бид бусдыг наманчлах
үед өрөвч нигүүлсэнгүй байж, баяр баясгалантай хандсанаар Тэнгэр
дэх Эцэгтэйгээ илүү адил болж чадна гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж
тогтоох ёстой.)

Хичээл эхлэх үед тэд сүнслэгээр алдагдсан байж магадгүй хүний талаар
бодсоныг нь суралцагчдад сануул. Тэднийг хэрхэн тухайн хүнд наманчилж,
Тэнгэрлэг Эцэгт ойртоход нь тусалж болохоо залбирч, бодож үзэхэд
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урамшуулан дэмж. Тэднийг өөрсдөө ямар байдлаар алдагдаж, наманчлах
хэрэгтэй болж, Аврагчид эргэж очих шаардлагатай байж болохоо бодож
үзэхэд урь.

Дараагийн бүлэг (Лук 18–Иохан 1)
Суралцагчдыг хэн нэгэн өөрсөдтэй нь зохисгүй харьцаж байсан үеийг мөн
хэрхэн санагдсаныг тунгаан бодоход урь. Тэд дараагийн хэсгийг судалж
байхдаа Аврагч Өөртэй нь зохисгүй харьцсан хүмүүст хэрхэн хариулсныг мэдэх
болно гэдгийг тайлбарла. Тэднээс Есүс Христийн Гетсемани дахь зовлон
шаналлын тухай Лукийн түүхэнд буй нэмэлт мэдээллүүдийг болон Есүс
амилсныхаа дараа юу идсэнийг олж мэдэхийг хүс.

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  11-Р БҮЛЭГ
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56-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 18–21
Оршил
Есүс Христ мөнх бус амьдралдаа хамгийн сүүлийн удаа
Иерусалим руу аялахдаа Өөрийн сайн мэдээг зааж,
хүмүүсийн дунд гайхамшгуудыг үйлджээ. Тэрээр

Иерусалим руу ялгуусан байдалтай орж, ариун сүмийг
дахин цэвэрлэж, тэнд хүмүүст заажээ.

Заах зөвлөмж
Лук 18–21
Аврагч Иерусалим орох замдаа заав
Суралцагчид Матай, Маркийг судалж
байхдаа Лук 18–21-д цэдэглэгдсэн
олон үйл явдлын тухай аль хэдийн
ойлгож авсан гэдгийг тэдэнд
тайлбарла. Эдгээр үйл явдлын хоёрыг
нь давтахын тулд дараах зургуудыг
үзүүл: Христ ба залуу баян захирагч
(Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга [2009], д. 48; мөн
LDS.org-ийг үзнэ үү) мөн Ялгуусан
байдалтай орсон нь (Сайн мэдээний
уран зургийн цуглуулга, д. 50).
Суралцагчдыг эдгээр түүхийг
ангийнханд товч ярьж өгөөд,
түүхүүдээс сурсан зүйлээсээ юу санаж
байгаагаа тайлбарлахад урь.

Хэрэв суралцагчдад тэдгээр түүхийг
санахад тусламж хэрэгтэй байвал та
Лук 18–21-ийн дараах товч
дүгнэлтийг ашиглаж болно.
(Тэмдэглэл: Суралцагчдад энэ
хичээлийн үйл явдлууд Аврагчийн
амьдралын аль үед тохиолдсоныг
ойлгоход туслахын тулд та
суралцагчдад энэ гарын авлагын
хавсралт дахь Есүс Христийн мөнх бус
амьдралыг цухас харвал хүснэгтийг
харуул.)

Есүс Христ мөнх бус амьдралдаа хамгийн сүүлийн удаа Иерусалим руу аялахдаа хэд хэдэн
сургаалт зүйрлэл зааж, олон хүнийг эдгээжээ. Тэрээр залуу баян захирагчийг бүх зүйлээ
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ядууст өгч, Түүнийг дагахад урив. Тэрээр сохор хүнийг эдгээв. Тэрээр доог тохуурхлыг үл
тоон, Иерихо дахь татвар хураагчдын ахлагчийнд зоог идэв.

Тэрээр Иерусалимд ирээд, хурсан олны магтах хашхиралдаан дунд хот руу илжиг унан орж
ирэв. Тэрээр мөнгө солигчдыг дахин ариун сүмээс хөөн гаргаж, тэнд хүмүүст заан, ахлах
тахилч, хуулийн багш нарын асуултуудад хариулжээ. Тэрээр ариун сүмийн эрдэнэсийн сан
руу хоёр жижиг зэс зоосоо хийсэн бэлэвсэн эмэгтэйг магтав. Мөн Тэрээр шавь нартаа Хоёр
дахь ирэлтийн талаар заав.

Энэ хичээлээр суралцагчдын судлах ихэнх түүх Лукийн сайн мэдээн дэх
өвөрмөц түүх гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдыг эдгээр түүхийг судлахад бэлтгэхийн тулд дараах асуултуудыг
самбар дээр бич. Үүнд:

Хүний ямар ямар үйлдэл Их Эзэнд чин сэтгэлээсээ ойртохыг хүсэж
байгааг нь илэрхийлж болох вэ?

Түүний ямар зан байдал өршөөгдөж, Их Эзэний тусламжийг хүлээн
авахыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байгааг харуулах вэ?

Суралцагчдыг Лукийн бичээсүүд дэх дараах түүхүүдийг судлахдаа эдгээр
асуултыг бодож үзэхэд урь.

Дараах судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич: Лук 18:1–8; Лук 18:9–14; Лук
18:35–43; Лук 19:1–10. Эдгээр судрын хэсэг нь Аврагчийн мөнх бус амьдралдаа
хамгийн сүүлчийн удаа Иерусалим руу хийсэн аяллаас авсан сургаалт зүйрлэл,
үйл явдлуудыг багтаадаг болохыг тайларла.

Суралцагч бүрд самбар дээр бичигдсэн судрын эшлэлүүдээс нэгийг оноож өг
эсвэл ангийг дөрвөн бүлэгт хуваарилаад, бүлэг бүрд самбар дээрх судрын
эшлэлүүдээс нэгийг оноож өгөх талаар бодож үз. Суралцагч бүрийг эсвэл
бүлэг бүрийг дааж авсан судрын хэсгээ уншаад, үүнд агуулагдаж байгаа түүх
эсвэл сургаалт зүйрлэлийг жүжигчлэн тоглохоор бэлтгэхэд урь. (Хэрэв та
суралцагчдыг бүлэг болгож хуваарилаагүй бол түүх бүрийг ангиараа
жүжигчлэн тоглох талаар бодож үз. Хэрэв та эдгээр түүхийг жүжигчлэн
тоглохыг сонгоогүй бол суралцагчдыг өөрсдөд нь хуваарилагдсан эшлэлийг
дараах асуултуудыг ашиглан бие даан судлаад, дараа нь нэг нэгэндээ сурсан
зүйлээ заахад урьж болно.) Анги эсвэл бүлэг бүр дэх нэг суралцагч өгүүлэгч
болж, ангийнхныг эсвэл бүлгийг жүжигчлэн тоглож байх хооронд судрын
түүхийг уншиж өгөх хэрэгтэй гэдгийг тайлбарла. Аврагчид хүндэтгэлтэй
хандахын тулд Лук 18:35–43 мөн Лук 19:1–10-ыг жүжигчлэн тоглож байгаа
суралцагчдад Есүс Христийг төлөөлөн жүжигчлэн тоглохгүй байхыг зааварла.
Өгүүлэгчид Есүсийн үгсийг уншихыг зааварлаж, жүжигчдээс Түүнийг тэнд
байгаа мэт хариулж ярихыг хүс.

56-Р ХИЧЭЭЛ
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Их Эзэн Есүс Христэд хүндэтгэл, бишрэлээ харуулах
Сүм Есүс Христийн тэнгэрлэг сүр хүчийг хүндэтгэхийн тулд дүрслэх урлаг, жүжгийн
зохиолд Аврагчийг дүрслэн үзүүлэхдээ болгоомжтой ханддаг. Бид ч мөн адил ангид
байхдаа Түүнд хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй. Аврагчийг хүндэтгэл бишрэлгүй арга замаар
дүрслэн үзүүлэхээс зайлсхий. Түүний дуу хоолойг төлөөлөн уншиж буй хүмүүс зөвхөн
судрууд дээр цэдэглэснээр Түүний үгсийг унших хэрэгтэй.

Бүлгүүдийг бэлтгэх хооронд дараах асуултуудыг хамтдаа ярилцаад, үйл явдлыг
жүжигчлэн тоглосныхоо дараа ангийнханд хариултаа хуваалцахад бэлтгэхэд
урь. (Эдгээр асуултыг самбар дээр бичих юм уу тараах материал болгон тараах
тухай бодож үз.)

• Энэ түүхэн дэх гол дүр (бэлэвсэн эмэгтэй, татвар хураагч, сохор хүн эсвэл
Закхай) юу хүссэн бэ?

• Гол дүр нь хүссэн зүйлээ чин сэтгэлийнх байсан гэдгийг харуулсан юуг
хийсэн бэ?

• Гол дүрийн итгэлтэй үйлдлийн ачаар юу тохиолдсон бэ?

• Та нар уг түүхээс ямар зарчим эсвэл сургаалыг тодорхойлж чадах вэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа ангийнхнаас эсвэл бүлэг бүрээс өгүүлэгчийг
шүлгүүдийг унших хооронд түүхүүдээ жүжигчлэн тоглоход урь. Ангийнхныг
харж эсвэл судраас дагаж уншиж байх хооронд суралцагчдаас түүх бүр Их
Эзэнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх талаар юу зааж байгааг бодож үзэхийг хүс.
Жүжиглэсэн тоглолт бүрийн дараа ангийнхнаас эсвэл бүлэг бүрээс өмнөх
асуултуудад хариулахыг хүс. Тэднээс тодорхойлсон зарчмууд эсвэл сургаалуудаа
самбар дээр жагсааж бичихийг хүс.

Бүлгүүдийг асуултуудад хариулсны дараа дараах асуултуудыг тавь. Үүнд:

• Та нар гол дүр бүрийн үйлдлээс ямар адил төстэй зүйлийг олж харсан бэ?
(Тэд бүгдээрээ хүссэн зүйлээ авахыг хичээхдээ тууштай байж, чин сэтгэлээ
харуулсан.)

• Эдгээр түүх нь Их Эзэнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх талаар бидэнд юу зааж
байна вэ?

• Та нар гол дүр бүрийн үйлдлийнхээ үр дүнд хүлээн авсан зүйлээс ямар адил
төстэй зүйл олж харсан бэ? (Бүгдээрээ тусламж эсвэл нигүүлсэл
хүлээн авсан.)

Суралцагчдаас түүхүүд дэх адил төстэй зүйлүүдээс нэг зарчим тодорхойлохыг
хүс. Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид Их Эзэнд итгэх
итгэлээ хөгжүүлэхдээ чин сэтгэлээсээ, тууштай байвал Түүний
нигүүлслийг хүлээн авч чадна хэмээх зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг
бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид
А.Бэднарийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас хүмүүсийн
Их Эзэнд итгэх итгэлээ хөгжүүлж байна гэдгийг юу харуулдаг болохыг олж
мэдэхийг хүс.

56-Р ХИЧЭЭЛ
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“Үнэн итгэл нь Их Эзэн Есүс Христэд төвлөрч, үргэлж зөв шударга үйлдэл
рүү хөтөлдөг” (“Ask in Faith,” Ensign эсвэл Lиахона, 2008 оны 5-р сар, 95).

Суралцагчдыг хичээлийн эхэнд самбар дээр бичсэн асуултууд руу хандуул.
Суралцагчдаас хажуудаа сууж байгаа суралцагчтайгаа уг асуултуудын
хариултыг ярилцахыг хүс.

• Бид өнөөдөр ямар ямар арга замаар Бурханд итгэх итгэлээ хөгжүүлж
болох вэ?

Нэг суралцагчийг ахлагч Бэднарийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад уриад,
ангийнхнаас Их Эзэний нигүүлслийг мэдрэх гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг олж
сонсохыг хүс.

“Их Эзэний нигүүлсэл нь Их Эзэн Есүс Христээс ирдэг мөн Түүгээр дамжин,
Түүний ачаар ирдэг маш хувийн шинжтэй адислал, хүч чадал, хамгаалалт,
баталгаа, удирдамж, өгөөмөр сэтгэл, тайтгарал, дэмжлэг, сүнсний бэлгүүд
юм” (“The Tender Mercies of the Lord,” Ensign эсвэл Liahona, 2005 оны 5-р
сар, 99).

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ дараах
асуултуудад хариулж бичихэд урь. (Та асуултуудыг самбар дээр бичиж болно.)

• Та нар эсвэл та нарын таньдаг хэн нэгэн ямар ямар арга замаар Есүс
Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж байсан бэ? Та нар эсвэл тэд үр дүнд нь юу
мэдэрсэн бэ?

• Та нар ямар ямар арга замаар Их Эзэний тусламж, нигүүлслийг амьдралдаа
авахыг хүсдэг тухайгаа бодож үз. Та нар Их Эзэний нигүүлслийг хүлээн
авахын тулд Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх юуг хийх вэ?

Хүсэж байвал, цөөн суралцагчийг бичсэн зүйлээ хуваалцахад урь. Хэт хувийн
шинжтэй зүйлээ хуваалцахгүй байхыг тэдэнд сануул. Та уг зарчимтай
холбоотой туршлагаа хуваалцаж, үүний үнэний талаар гэрчилж болно.

56-Р ХИЧЭЭЛ
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57-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 22
Оршил
Есүс мөнх бус амьдрал дахь тохинууллынх нь төгсгөл
ойртох үед ариун ёслолыг танилцуулан, бусдад үйлчлэх
тухай шавь нартаа зааж, ах дүүсээ хүчирхэгжүүлэхийг
Петрт зарлиглажээ. Аврагчийн цагаатгах золиослол

Гетсеманий цэцэрлэгт эхэлсэн. Тэрээр Каиафын өмнө
баривчлагдаж, соригдов. Аврагчийг соригдож байх үед
Петр Түүнийг таньдаг гэдгээ үгүйсгэжээ.

Заах зөвлөмж
Лук 22:1–38
Аврагч ариун ёслолыг танилцуулж, төлөөлөгчдөд зааварлав
Суралцагчдаас өөрсдийгөө болон өөр нэг гэр бүлийн гишүүнээ шалан дээр
сууж байна гэж төсөөлөхийг хүс (эсвэл хоёр суралцагчийг энэ үйл ажиллагааг
жүжигчлэн тоглоход урьж болно). Гэр бүлийн гишүүн нь босож зогсохыг
хүссэн учраас тусламж гуйжээ.

• Хэрэв та нар шалан дээр суусан хэвээрээ байвал тэдэнд хэр сайн тусалж
чадах вэ?

• Хэрэв та нар эхэлж боссон бол юугаараа өөр байх вэ?

Энэ адилтгал нь бидэнд бусдыг сүнсээр өргөхөд туслахын тулд юу хийж
болохыг ойлгоход тусалдаг гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдыг Лук 22-оос судалж байхдаа бусдыг сүнсээр өргөхөд хэрхэн
туслахаа мэдэхэд туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Аврагч мөнх бус амьдрал дахь тохинууллынхаа төгсгөл үед Дээгүүр өнгөрөх
баярыг тэмдэглэхийн тулд төлөөлөгчидтэйгөө уулзсан гэдгийг суралцагчдад
сануулж, Лук 22:1–30-ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэр үед Аврагч шавь нарынх нь нэг
Өөрөөс нь урвах болно хэмээн хэлж, ариун ёслолын ёслолыг танилцуулан, энэ
ёслол Өөрийг нь дурсан санахад зориулагдан үргэлжлүүлэн хийгдэж байх
ёстой хэмээн зарлигласан ба бусдад үйлчилдэг хүмүүс хамгийн агуу нь хэмээн
төлөөлөгчдөдөө заав. Мөн Аврагч Өөртэй нь үргэлж хамт байсан
төлөөлөгчдөө магтан сайшааж, тэд нэгэн өдөр сэнтийд сууж, Израилийн
арванхоёр овгийг шүүх болно хэмээн амлажээ.

Нэг суралцагчийг Лук 22:31–32-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагч Симон Петрт юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс. Нэг
суралцагчийг 31-р шүлэг, зүүлт тайлбар a-г чанга уншихад урь.

• Аврагч Сатаныг юу хүсэж байгаа гэж хэлсэн бэ? (Сатан Петрийг болон
гэгээнтнүүдийг буудай мэт шигшихийг хүссэн.)

Улаан буудайг үлдэгдэл хогноос нь салгахын тулд шигшдэг гэдгийг тайлбарла.

• Петрт аль хэдийн гэрчлэл байсан гэдгийг харуулах түүний тухай юуг та нар
олж мэдсэн бэ? (Хэрэв шаардлагатай бол, Петр Есүс бол Христ, Бурханы
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Хүү хэмээх гэрчлэлээ тунхагласан гэдгийг суралцагчдад сануул [Матай
16:13–17-г үзнэ үү].)

• 32-р шүлэгт өгүүлснээр, Петр ах дүүсээ батжуулахын өмнө өөрөө яах ёстой
байсан бэ?

• Сайн мэдээний талаар гэрчлэлтэй байх, сайн мэдээнд хөрвөгдөх хоёрын
хооронд ямар ялгаа байна вэ? (Сайн мэдээний тухай гэрчлэлтэй байх гэдэг
нь Ариун Сүнсээр дамжуулан үнэний сүнслэг гэрчийг хүлээн авах гэсэн үг
[Судруудын удирдамж, “Гэрчлэл,” scriptures.lds.org-ийг үзнэ үү]. Сайн
мэдээнд хөрвөгдөх гэдэг нь “Бурханы тааллыг хүлээн зөвшөөрч, дагахын
тулд итгэл, зүрх сэтгэл, амьдралаа өөрчлөхийг (Үйлс 3:19) хэлдэг”
[Судруудын удирдамж, “Хөрвөгч, хөрвүүлэгч,” scriptures.lds.org]).

• Их Эзэний Петрт хэлсэн зүйл дээр үндэслэвэл, бид сайн мэдээнд хөрвөгдсөн
үедээ юу хийж чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Есүс
Христийн сайн мэдээнд хөрвөгдсөн үедээ бусдыг хүчирхэгжүүлж
чадна гэсэн үнэнийг тодорхойлсон эсэхийг бататга. Суралцагчдыг 32-р
шүлэг дээрээс энэ үнэнийг зааж буй үгсийг тэмдэглэхэд урих талаар
бодож үз.)

Нэг суралцагчийг Лук 22:33–34-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петр хөрвөгдөж, ах дүүсээ батжуулах Аврагчийн сэрэмжлүүлэгт
хэрхэн хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Петр Аврагчийн сэрэмжлүүлэгт хэрхэн хариулсан бэ?

• Аврагч Петрийг юу хийх болно хэмээн бошиглосон бэ?

Энэ түүхийн илүү нарийвчилсан хувилбар Матай 26-д цэдэглэгдсэн байгаа
гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Матай 26:35-ыг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Петр уг бошиглолыг сонссоныхоо дараа
Аврагчид юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Петр энэ бошиглолыг сонссоныхоо дараа юу гэж хэлсэн бэ?

• Петрийн хариулт гэрчлэлийнх нь хүч гэж бодож байсан зүйлийн талаар
бидэнд юу зааж байна вэ?

Лук 22:39–53
Аврагч Гетсеманид зовж шаналан, арьсных нь сүв бүрээс цус шүүрсэн ба Иудас
Түүнээс урвав

Гетсемани дахь Есүс Христийн зовлон шаналлын тухай заах нь
Гетсеманид болсон үйл явдлуудын тухай гурван түүх байдаг. Энэ гарын авлага дээрх
Матай 26-г судлах хичээл нь Аврагчийг Эцэгийн таалалд захирагдсан гэдэгт төвлөрдөг.
Марк 14-ийн хичээл Есүс Христ Гетсеманид ямар зовлон шаналал туулсан тухай өгүүлдэг.
Лук 22-ын хичээл Түүний зовлон шаналлын эцсийн туйл ямар байсныг онцолдог.
Суралцагчдад Цагаатгалын уг гурван өвөрмөц талыг заах нь түүх бүрийг судлахдаа өөр өөр
туршлага олж авах боломжийг олгодог.
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Дээгүүр өнгөрөх баярын дараа Аврагч шавь нартайгаа хамт Гетсеманий
цэцэрлэг рүү явсан гэдгийг тайлбарла. Цөөн суралцагчийг Лук 22:39–43-ыг
ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Аврагч
Гетсеманий цэцэрлэгт ирснийхээ дараа юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

• 43-р шүлэгт өгүүлснээр, Аврагчид Тэнгэрлэг Эцэгийн таалалд захирагдах
хүч чадалтай байхад хэн тусалсан бэ?

• Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн тааллыг эрэлхийлбэл Тэрээр бидний төлөө юу хийх
талаар бид энэ түүхээс ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч хэрэв бид Тэнгэрлэг Эцэгийг дуулгавартай
дагахад бэлэн байвал Тэрээр бидэнд Өөрийн тааллыг гүйцэлдүүлэх
хүч чадлыг өгөх болно хэмээх үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Тэнгэрлэг Эцэг биднийг ямар ямар арга замаар хүчирхэгжүүлж болох вэ?

Ихэнх тохиолдолд Тэнгэрлэг Эцэгээс хүлээн авдаг адислалууд тэнгэр
элчүүдийн айлчлалаар ирэхгүй боловч Тэрээр бидэнд хамгийн сайн арга
замаар туслах болно гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг Тэнгэрлэг Эцэгийн
тааллыг гүйцэлдүүлэхийг эрэлхийлснээр Түүгээр хүчирхэгжсэнээ мэдэрч
байсан үеийнхээ тухай тунгаан бодоход урь.

Гетсеманий цэцэрлэг дэх Аврагчийн зовлон шаналлын тухай Лукийн түүх нь
Матай, Маркийн түүхүүдэд байдаггүй чухал нарийвчилсан тайлбарыг агуулдаг
гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Лук 22:44-ийг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Лук Гетсеманий цэцэрлэг дэх Аврагчийн
зовлон шаналлыг хэрхэн дүрсэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Лук Гетсеманий цэцэрлэг дэх Аврагчийн зовлон шаналлыг хэрхэн
дүрсэлсэн бэ? (Та суралцагчдыг 44-р шүлэг дээрээс Есүс Христийг
Гетсеманий цэцэрлэгт зовж шаналж байхад нь хөлс нь цусны дусал
мэт дусалж байсан гэсэн үнэнийг зааж буй үгсийг тэмдэглэж авахад урьж
болно. Та Аврагчийн зовлон шаналлын энэ хэсгийг нэг зуу гаруй жилийн
өмнө бошиглож байсан гэдгийг онцолж болно [Мозая 3:7-г үзнэ үү].)

Суралцагчдад Аврагчийн туулсан зүйлсийг илүү сайн ойлгоход туслахын тулд
Сургаал ба Гэрээ 19-д цэдэглэгдсэн, бошиглогч Иосеф Смитээр өгөгдсөн
илчлэлтээр дамжуулан Аврагч Өөрийнхөө зовлон шаналлыг дүрсэлсэн гэдгийг
тайлбарла. Суралцагчдыг Сургаал ба Гэрээ 19:18-ыг Лук 22:44-ийн лавлах
эшлэл болгоход урих талаар бодож үз. Нэг суралцагчийг Сургаал ба Гэрээ
19:18-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Аврагч
Өөрийнхөө зовлон шаналлыг хэрхэн дүрсэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Бид 18-р шүлэгт буй Аврагчийн Өөрийнх нь тодорхойлолтоос Түүний
зовлон шаналлын тухай ямар нэмэлт мэдээллүүдийг олж авдаг вэ? (Есүс
Христийн зовлон шаналал “өвдөхийн улмаас дагжин чичрэх, сүв бүрээс цус
шүүрэх, мөн бие хийгээд сүнс аль алиныг нь зовоход хүргэсэн.”)

• Есүс Христ та нарын төлөө тэгж их зовсон гэдгийг мэдэх нь та нарт ямар
бодол мэдрэмж төрүүлдэг вэ?

Аврагчийг Гетсеманид зовж шаналсны дараа Искариотын Иудас Түүнээс
урвасан гэдгийг тайлбарлан, Лук 22:45–48-ыг нэгтгэн дүгнэ.
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Нэг суралцагчийг Лук 22:49–51-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, ахлах тахилчид болон бусад хүн Есүсийг баривчлахаар ирэх үед
Петр юу хийснийг олж мэдэхийг хүс (Иохан 18:10-ыг үзнэ үү. Энэ нь боолын
чихийг тасдсан төлөөлөгч бол Петр хэмээн заадаг цорын ганц түүх юм).

• Петр ахлах тахилчийн боолд юу хийсэн бэ?

• Яагаад Аврагчийн боолын төлөө хийсэн зүйл гайхамшигтай байдаг вэ?

Аврагч ахлагч тахилчид болон бусад хүнээс яагаад Түүнийг өдөр ариун сүмд
байхад нь бариагүй атлаа шөнө баривчилж байгаа талаар асуусан гэдгийг
тайлбарлан, Лук 22:52–53-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Лук 22:54–71
Есүс Санхедрины өмнө шүүгдэж, Петр Түүнийг үгүйсгэв
Лук 22:54-ийг дүгнэн, Аврагчийг шүүлгэхээр тэргүүн тахилчийн гэр рүү авч
явах үед Петр дагаж явсан гэдгийг тайлбарлан ярьж өг.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хос бүрд дараах хүснэгтийг
хувилж өг (эсвэл самбар дээр бич). Суралцагчдыг хүснэгт дээрх

судрын эшлэлүүдийг уншаад, хамтрагчтайгаа хамт хүснэгтийг бөглөхөд урь.

Лук 22:54–60

Петрт юу тохиолдсон бэ? Петр юу гэж хэлсэн бэ?

Лук 22:55–57

Лук 22:58

Лук 22:59–60

• Петр яагаад эдгээр хүнд Есүсийг үгүйсгэхээр уруу татагдсан байх гэж та
нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Лук 22:61–62-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петр Аврагчийг таньдаг гэдгээ үгүйсгэсний дараа юу
тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Петрт Аврагчийг таньдаг гэдгээ үгүйсгэсний дараа юу тохиолдсон бэ?

Хэрэв боломжтой бол, Петр үгүйсгэсэн нь гэх Карл Хэнрик Блокийн зургийг
үзүүл. Энэ зургийг LDS.org-оос үзэх боломжтой.
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Петр үгүйсгэсэн нь, Карл Хэнрик Блок. Данийн Хиллерод дахь
Фредериксборг шилтгээний Үндэсний Түүхийн Музейгээс
зөвшөөрөл авч ашиглав. Хуулбарлахыг хориглоно.

• Хэрэв та нар Петрийн оронд
байсан бол Аврагчийг өөр рүү
чинь харах үед танд ямар бодол,
мэдрэмж төрөх байсан
бэ? Яагаад?

• Петрт тохиолдсон зүйл сайн
мэдээний талаар гэрчлэлтэй байх,
сайн мэдээнд хөрвөгдөх хоёрын
хоорондох ялгааг хэрхэн харуулж
байна вэ?

Петрт сайн мэдээний тухай гэрчлэл
байсан ч бүрэн дүүрэн хөрвөгдөөгүй
байсан гэдгийг тайлбарла. Гэсэн
хэдий ч тэр өөрийнхөө сул дорой
чанарыг мэдээд, бүрэн хөрвөгдөж,
өөрийнхөө амьдралыг Бурханд
үйлчилж, сайн мэдээг хуваалцахад
зориулжээ.

• Бид Петрийн туршлагаас ямар
сургамж авч болох вэ?

Ахлах тахилчид Аврагчийг зодож, Түүгээр доог тохуу хийж байсан гэдгийг
тайлбарлан, Лук 22:63–71-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ өөрсдөд нь
Есүс Христийн сайн мэдээнд бүрэн хөрвөгдөхөд туслах цөөн зүйлийг бичихэд
урин, хичээлээ дуусга. Тэднийг энэ долоо хоногт жагсаалтан дээрээсээ нэг
зүйлийг хийхэд урамшуулан дэмж.
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58-Р ХИЧЭЭЛ

Лук 23
Оршил
Аврагч Понти Пилат, Херод Антип хоёрын өмнө шүүгдэв.
Энэ хоёр хүн хоёулаа иудейчүүдийн буруутгаж байсан
гэмт хэргүүдэд Аврагчаас ямар ч гэм бурууг олоогүй
боловч Пилат Түүнийг цовдлуулахаар өгчээ. Есүс Өөрийг

нь цовдолсон Ромын цэргүүдийг өршөөж, Өөртэй нь хамт
цовдлогдож байсан хулгайчтай ярьсан. Есүсийг амиа
өргөсний дараа Ариматын Иосеф Түүний биеийг
булшинд тавив.

Заах зөвлөмж
Лук 23:1–25
Аврагч Херод, Пилат хоёрын өмнө шүүгдэв
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах асуултуудыг самбар дээр бич. Үүнд:

Та нарт хэн нэгний хэлсэн үгээс эсвэл хийсэн үйлдлээс болж та нартай
муу харьцаж байсан мэт санагдаж байсан уу?

Тэр нөхцөл байдалд та нар юу хийсэн бэ?

Суралцагчдыг самбар дээрх асуултуудыг тунгаан бодоход урин,
хичээлээ эхлүүл.

Суралцагчдыг Лук 23-аас судалж байхдаа өөрсөдтэй нь тааруухан харьцах үед
хэрхэн хандахаа мэдэхэд туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Есүсийг Гетсеманид зовж шаналсны дараа ахлах тахилчид Түүнийг баривчилж,
үхэх ял тулгажээ. Есүс тэр цаг мөчөөс эхлэн үхэх хүртлээ дараах хүмүүстэй
буюу Понти Пилат, Херод Антип, хэсэг итгэлтэй эмэгтэй, Ромын цэргүүд,
Түүний хоёр талд цовдлогдож байсан хулгайчид зэрэгтэй харьцаж байжээ.
Понти Пилат нь төв хот Иерусалимыг багтаасан Иудагийн бүс нутаг дахь
Ромын захирагч байжээ. Херод Антип нь (Иохан Баптистыг үхэлд хүргэсэн)
Ромын эрх мэдэл дор Галил, Переагийн бүс нутгуудыг захирч байв (Лук
3:1-ийг үзнэ үү).

Суралцагчдыг хос болгон хуваарилж, хос бүрийг Лук 23:1–11-ийг хамтдаа
уншаад, Аврагчийн Понти Пилат, Херод Антип хоёрт өгсөн хариултын ялгааг
олж мэдэхэд урь. Тэдэнд Аврагчийн Пилатад өгсөн хариултыг ойлгоход
туслахын тулд Иосеф Смитийн Орчуулга, Марк 15:4-ийг уншихад урь (Mарк
15:2, зүүлт тайлбар б).

Суралцагчдыг дараах асуултуудын хариултыг хамтрагчтайгаа ярилцахад
урь. Үүнд:

• Есүсийн Пилатад өгсөн хариулт Херодод хариулснаас хэрхэн өөр байсан бэ?

• Пилат яагаад Аврагчийн өөрт нь өгсөн хариултад гайхсан байж болох вэ?

• Херод яагаад Аврагчийг дуугүй байсанд дургүйцсэн байж болох вэ?
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Пилат, Херод хоёр хоёулаа Есүсээс гэм бурууг олж хараагүй учраас Пилат
Есүсийг шийтгээд, суллах болно гэж хурсан олонд хэлсэн гэдгийг тайлбарлан,
Лук 23:12–25-ыг нэгтгэн дүгнэ. Хүмүүс оронд нь Барабыг суллаж, Есүсийг
цовдлуулахыг шаардан, Пилат руу хашхирч байлаа. Пилат Барабыг суллаж,
Есүсийг цовдлуулахаар болжээ. (Тэмдэглэл: Пилатын өмнөх Есүсийн түүхийг
Иохан 18–19-ийн хичээл дээр илүү дэлгэрэнгүй заах болно.)

Лук 23:26–56
Есүс хоёр хулгайчийн дунд цовдлуулав
Галил дахь тохинууллаас нь эхлэн Есүстэй хамт байсан маш олон итгэлтэй
эмэгтэй Түүнийг цовдлогдох газар руу нь дагаж явж байхдаа гашуудан уйлж
байсан гэдгийг тайлбарлан, Лук 23:26–31-ийг нгэтгэн дүгнэ. Есүс тэдэнд
Өөрийнх нь төлөө бүү гашууд, харин иудейчүүд Хаанаа эсэргүүцсэний улмаас
удахгүй Иерусалим дээр ирэх устгалын төлөө гашууд хэмээн хэлжээ.

Нэг суралцагчийг Лук 23:32–34-ийг чанга уншихад урь. Мөн түүнийг Иосеф
Смитийн Орчуулга, Лук 23:35-ыг уншихад урь (Лук 23:34, зүүлт тайлбар в).
Ангийнхнаас шүлгийг дагуулж уншаад, Аврагчийг загалмайд хадагдаж байхдаа
юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч загалмай дээр хадагдаж байхдаа юу хийсэн бэ? (Та суралцагчдад
34-р шүлэг дэх Аврагчийн үгсийг тэмдэглэж авахыг санал болгож болно.)

• Аврагчийн тухайн үед хийсэн залбирал яагаад тийм гайхамшигтай
байсан бэ?

• Бусад хүн бидэнтэй муу муухай харьцах үед бид хэрхэн хандах ёстой тухай
бид Аврагчийн үлгэр жишээнээс ямар зарчмыг мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бидэнтэй муу муухай харьцдаг
хүмүүсийг уучлахыг сонгосноор бид Есүс Христийн үлгэр жишээг
дагаж чадна гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Уучлах гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Бусдыг уучлах гэдэг нь бидний эсрэг нүгэл үйлдсэн хүмүүс үйлдлийнхээ төлөө
хариуцлага хүлээхгүй байна гэсэн үг биш гэдгийг тайлбарлаж болно. Мөн бид
өөрсдийгөө тэд бидэнтэй үргэлжлүүлэн буруугаар харьцах тийм нөхцөл
байдалд тавина гэсэн үг биш юм. Харин ч уучлал гэдэг бол биднийг ад үзсэн
хүмүүст хайраар хандаж, уурлаж, өс хонзон санахгүй байхыг хэлдэг (Судруудын
удирдамж, “Өршөөх, уучлах”-ыг мөн scriptures.lds.org-ийг үзнэ үү).

Суралцагчдаас өөрсдөд нь уучлах хэрэгтэй хэн нэгэн байгаа эсэхийг бодож
үзэхийг хүс. Зарим үед бусдыг уучлах нь маш хэцүү байж болно гэдгийг хүлээн
зөвшөөр. Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн хэлсэн дараах
үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас тэд хэн нэгнийг уучилж чадахгүй
байгаа бол юу хийж чадах талаараа сонсохыг хүс.
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“Уучлах хүч чадлыг Их Эзэнээс гуйхыг би та нараас хүсэж байна. … Энэ
амархан биш, мөн хурдан ирэхгүй байж болно. Гэвч хэрэв та нар үүнийг чин
сэтгэлээсээ эрэлхийлж мөн өөртөө хөгжүүлбэл энэ нь ирэх болно” (“Of You
It Is Required to Forgive,” Ensign, 1991 оны 6-р сар, 5).

• Хэрэв бид хэн нэгнийг уучилж чадахгүй байвал ерөнхийлөгч Хинкли юу
хийхийг бидэнд зөвлөсөн бэ?

• Хүч чадлын төлөө залбирах нь бидэнд бусдыг уучлахад хэрхэн тусалж чадна
гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдаас хэн нэгнийг уучилж байсан үеийнхээ тухай бодохыг хүс. Цөөн
суралцагчийг туршлагаасаа ангийнхантай хуваалцахад урь. (Тэднээс
ангийнханд бусдын нэрийг дурдахгүй байхыг хүсээд, хэт хувийн шинжтэй
зүйлээ хуваалцахгүй байхыг сануул.)

Суралцагчдыг Есүс Христийн үлгэр жишээг дагаж, өөрсдийг нь ад үзсэн
хүмүүсийг уучлахад урамшуулан дэмж. Тэднийг үүнийг хийх хүч чадал,
чадварын төлөө залбирахад урь.

Иудей захирагчид болон Ромын цэргүүд Аврагчийг загалмайд цовдлогдсон
байхад доог тохуу хийж байсан гэдгийг тайлбарлан, Лук 23:35–38-ыг
нэгтгэн дүгнэ.

Цовдлолт зургийг үзүүлнэ үү (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга
[2009], д. 57; мөн LDS.org-ийг үзнэ
үү). Нэг суралцагчийг Лук
23:39–43-ыг чанга уншихад уриад,
ангийнхнаас дагаж уншин,
Аврагчийн хоёр талд цовдлогдож
байсан хоёр хулгайч Түүнтэй хэрхэн
харьцсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Уг хоёр хулгайч Аврагчтай хэрхэн
харьцсан бэ?

• Нэг хулгайч нь “Бид үйлдсэн хэргийнхээ төлөө зохих хариуг л авсан” (41-р
шүлэг) гэж хэлэхдээ ямар санааг илэрхийлсэн байж болох вэ?

• Уг хулгайч Бурханы хаант улсад өөрийг нь санахыг Аврагчаас хүсэх үед
Аврагч юу гэж хариулсан бэ?

Аврагч уг гэмт хэрэгтэнг диваажинд Өөртэй нь хамт байх болно хэмээн
хэлэхдээ ямар санааг илэрхийлснийг илүү сайн ойлгоход нь суралцагчдад
туслахын тулд нэг суралцагчийг дараах хэлсэн үгийг чанга уншихад урь.
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“Судрууд дээр диваажин гэдэг үгийг өөр өөрөөр хэрэглэдэг. Нэгдүгээрт, энэ нь баптисм
хүртэж, үнэнч хэвээрээ үлдсэн хүмүүст зориулагдсан сүнсний дэлхий дэх амар амгалан, аз
жаргалтай байдлыг хэлдэг (Алма 40:12; Моронай 10:34-ийг үзнэ үү). …

Диваажин гэдэг үгийн хоёр дахь хэрэглээ нь Аврагчийн цовдлолтын тухай Лукийн түүхээс
харагддаг. … Бошиглогч Иосеф Смит … Их Эзэн үнэндээ тэрхүү хулгайчийг Түүнтэй хамт
сүнсний дэлхийд байх болно хэмээн хэлсэн гэж тайлбарласан” (Итгэлдээ үнэнч байх нь:
Судрын заалт [2004], 85; мөн History of the Church, 5:424–425-ыг үзнэ үү).

• Бошиглогч Иосеф Смитийн хэлснээр, хулгайч үхсэнийхээ дараа хаашаа
явах вэ? (Сүнсний дэлхий [Алма 40:11–14-ийг үзнэ үү].)

• Хулгайчийг Өөртэй нь хамт диваажинд байх болно хэмээсэн Аврагчийн
үгсээс бид ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ (Лук 23:43)? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Бүх хүний сүнс нас барсныхаа дараа сүнсний
дэлхий рүү явдаг гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Бусад судар бидэнд уг хулгайчид болон сүнсний дэлхий дэх түүнтэй адил бусад
хүнд юу тохиолддогийг илүү сайн ойлгоход тусалдаг гэдгийг тайлбарла. Та
суралцагчдад Лук 23:43-ын хажууд, судрын зайн дээрээ Сургаал ба Гэрээ
138:28–32, 58–59-ийг лавлах эшлэл болгон бичихийг зөвлөж болно.

Лавлах эшлэл
Лавлах эшлэл гэдэг нь судалж буй судрын хэсгийн тухай нэмэлт мэдээлэл, ойлголт өгдөг
судрын эшлэл юм. Лавлах эшлэл эсвэл холбоос гэдэг нь суралцагчдад судрын хэсгийг
ойлгоход туслах хоорондоо холбоотой судрын эшлэлүүд юм. Хичээлийнхээ нэг хэсэг
болгон хуваалцах лавлах эшлэл нь суралцагчдын аль хэдийн олж мэдсэн үнэнийг дахин эш
татахаас илүүтэй, тэдний судрын хэсгийн талаарх ойлголтыг өсгөдөг байвал зохино.

Сургаал ба Гэрээ 138 нь ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смитэд өгөгдсөн илчлэлтийг
багтаадаг. Аврагч сүнсний дэлхийн талаарх үнэнүүдийг энэ илчлэлтээр
илчилжээ. Эдгээр үнэн нь Аврагч “Өнөөдөр чи Надтай хамт Диваажинд байх
болно” (Лук 23:43) хэмээн хэлэхдээ ямар санааг илэрхийлснийг ойлгоход
бидэнд тусалж чадна.

Хэд хэдэн суралцагчийг Сургаал ба Гэрээ 138:11, 16, 18, 28–32-ыг ээлжлэн
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагуулж уншаад, Аврагч сүнсний
дэлхий рүү яваад юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч сүнсний дэлхий рүү очоод юу хийсэн бэ?

• 29-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч сүнсний дэлхийд байхдаа хаашаа
яваагүй вэ?

• Аврагч Өөрийн зөв шударга элчүүдээр юу хийлгэх гэж зохион
байгуулсан бэ?

• Бид эдгээр шүлгээс ямар үнэнийг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Зөв шударга элчүүд Есүс Христийн удирдлаган
дор сүнсний шоронд байгаа хүмүүст сайн мэдээг заадаг гэсэн үнэнийг
олж тогтоосон эсэхийг бататга.)
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Нэг суралцагчийг Бүсийн далын гишүүн байсан Алайн А.Пэтион ахын хэлсэн
дараах үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас Аврагчийн захиас загалмай
дээрх гэмт хэрэгтний төлөө юу хийсэн байж болохыг олж мэдэхийг хүс.

“Аврагч түүнд энэрэнгүй хандаж, найдвар төрүүлсэн юм. Энэ гэмт хэрэгтэн
сайн мэдээ сүнсний дэлхийд өөрт нь номлогдох болно гэдгийг эсвэл
сүнсээрээ Бурханы хэлснээр амьдрах боломжтой байх болно гэдгээ
ойлгоогүй байх (1 Петр. 4:6; С ба Г 138:18–34-ийг үзнэ үү). Аврагч үнэхээр
хажуудаа байгаа гэмт хэрэгтэнд анхаарал тавьсан. Тэрээр Өөрийг нь
хайрладаг мөн зарлигуудыг нь сахихыг хичээдэг хүмүүст агуу их анхаарал

тавьдаг нь мэдээжийн хэрэг юм!” (“Words of Jesus: On the Cross,” Ensign, 2003 оны 6-р
сар, 34).

• С ба Г 138:29–32 дахь үгс сайн мэдээний мэдлэггүй нас барсан хүмүүсийн
тухай бидэнд ямар итгэл найдвар төрүүлж байна вэ?

Хэдийгээр сайн мэдээ энэ хулгайчид номлогдох ч тэр Бурханы хаант улсад
шууд аврагдахгүй гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Сургаал ба Гэрээ 138:58–59-ийг чанга уншихад уриад,
ангийнхнаас дагаж уншин, уг хулгайч болон сүнсний дэлхий дэх бусад хүн
гэтэлгэгдэхийн тулд юу хийх хэрэгтэй болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Уг хулгайч эсвэл сүнсний шорон дахь бусад сүнс гэтэлгэгдэхийн тулд юу
хийх хэрэгтэй вэ?

• Наманчилж, өөрсдийнх нь төлөө хийгдсэн ариун сүмийн ёслолуудыг хүлээн
авсан сүнснүүдэд юу тохиолдох вэ? (“Наманчилдаг [сүнснүүд] [ариун
сүмийн] ёслолуудад дуулгавартай байснаар дамжуулан гэтэлгэгдэж,”
Цагаатгалаар дамжуулан цэвэршигдэж, “шагналаа хүлээн авах болно” [С ба
Г 138:58–59].)

• Бид уг хулгайчийнхтай адил сүнснүүдэд гэтэлгэгдэхэд нь туслахын тулд юу
хийж болох вэ? (Бид гэр бүлийн түүхийн ажлыг хийж, нас барагсдын төлөө
ариун сүмийн ёслолуудад оролцож болно.)

Аврагч “Аав аа, Таны гарт Би сүнсээ даатгая” (46-р шүлэг) хэмээн хэлснийхээ
дараа амиа өргөсөн гэдгийг тайлбарлан, Лук 23:44–56-г нэгтгэн дүгнэ. Тэгэхэд
Ариматын Иосеф Аврагчийн биеийг маалинган даавуунд ороогоод, булшинд
тавьжээ.

Энэ хичээлээр ярилцсан үнэнүүдийн талаар гэрчлэлээ хуваалцан,
хичээлээ дуусга.
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Лук 24
Оршил
Есүс Христийг амиа өргөсний дараах 3 дахь өдөр булшны
дэргэд тэнгэр элчүүд хэсэг эмэгтэйд Түүний амилсныг
зарласан. Зарим шавь нь эмэгтэйчүүдийн үгийг сонсоод,
Аврагчийн Амилалт боломжтой эсэхэд эргэлзжээ. Хоёр
шавь нь Еммау руу явахдаа амилсан Их Эзэнийг

танилгүйгээр, замдаа Түүнтэй ярьжээ. Дараа нь Есүс
төлөөлөгчдөдөө болон бусдад үзэгдэж, Өөрийн амилсан
биеийг харуулж, тэдэнд наманчлалыг тунхаглах, Өөрийн
гэрч болох үүргийг даалгажээ.

Заах зөвлөмж
Лук 24:1–12
Тэнгэр элчүүд хэсэг эмэгтэйд Есүс Христийн амилсныг зарлав

Есүс Христийн амьдрал Библийн видео бичлэгүүд-ээс “Jesus Is Laid in a
Tomb” видео бичлэгийн хэсгийг үзүүлээд, тэнгэр элчүүдийг

эмэгтэйчүүдтэй ярьж эхлэхийн өмнөхөн зогсоо (0:00–2:27). Энэ видео
бичлэгийг LDS.org вэбсайтаас үзэх боломжтой.

Хэрэв танд видео бичлэгийг үзүүлэх боломж байхгүй бол суралцагчдыг
Есүсийг булшинд тавих үед тэнд байсан ба булшны хаалганы өмнө чулууг
өнхрүүлэн тавихыг харсан гэж төсөөлөхөд урь. Суралцагчдыг өөрсдөд нь ямар
бодол, мэдрэмж төрөх байсныг төсөөлөхөд урь. Нэг суралцагчийг Лук
24:1–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагуулж уншаад,
эмэгтэйчүүд гурван өдрийн дараа булшин дээр буцаж ирэхдээ юу илрүүлснийг
олж мэдэхийг хүс.

Видео бичлэгийг үзүүлж эсвэл 1–4-р шүлгийг уншсаны дараа дараах
асуултуудыг тавь.

• Эмэгтэйчүүд булшны дэргэд юу харсан бэ?

• Хэрэв та нар онгорхой булшны дэргэд зогсож байсан тэнгэр элчүүдийг
харсан бол хэрхэх байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Лук 24:5–8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагуулж уншаад, тэнгэр элчүүд эмэгтэйчүүдэд юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг
хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

Эмэгтэйчүүд булшийг орхиод, шавь нарт харсан, сонссоноо хэлсэн гэдгийг
тайлбарлан, Лук 24:9–10-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Лук 24:11-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
төлөөлөгчид эмэгтэйчүүдийн үгэнд хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

Петр, Иохан хоёр эмэгтэйчүүдийн үгийг сонсоод, булш руу гүйн очиж,
Есүсийн бие байхгүйг харсан гэдгийг тайлбарла (Лук 24:12; Иохан 20:1–4-ийг
үзнэ үү).
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Лук 24:13–32
Амилсан Их Эзэн Еммау орох зам дээр хоёр шавьтайгаа ярилцав
Суралцагчдаас энэ түүхэн дэх шавь нартай адил, сайн мэдээний зарчимд
итгэхэд хэцүү байсан үеийнхээ тухай тунгаан бодохыг хүс.

Бид Лук 24:13-аас хоёр шавь “тэр өдөр” Иерусалимыг орхин, “Еммау хэмээх
тосгон руу” 10–12 километр аялсан тухай суралцдаг болохыг тайлбарла. Еммау
хүрэх зам дахь тэдний туршлагыг судлах нь Есүс Христийн болон Түүний сайн
мэдээний талаарх гэрчлэлээ хэрхэн хүчирхэгжүүлэхийг мэдэхэд бидэнд
тусалдаг.

Нэг суралцагчийг Лук 24:14–17-г чанга уншихад уриад, ангийнхнаас хоёр
шавийг замдаа алхаж явахад нь хэн тэдэнтэй нэгдсэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Хоёр шавийн аян замд хэн нэгдсэн бэ?

• Яагаад шавь нар Есүсийг таниагүй вэ? (Халхлагдаж [16-р шүлэг] гэдэг үг нь
хориглогдох эсвэл хаагдах гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла.)

LDS.org-оос үзэх боломжтой Есүс Христийн амьдрал Библийн видео
бичлэгүүд-ээс “Christ Appears on the Road to Emmaus” (3:32) видео

бичлэгийг үзүүл. Шавь нар Есүсийг танилгүйгээр хамт алхаж байхдаа Түүнээс
юу мэдэж авсныг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс. Видео бичлэгийг үзүүлэхээс
өмнө энэ видео бичлэг дээрх харилцан яриаг Лук 24:17–33-аас эш татсан
гэдгийг тайлбарла. Хэрэв хүсвэл, суралцагчид судар дээрээ дагуулан уншиж
болно. (Хэрэв та видео бичлэгийг үзүүлэх боломжгүй бол суралцагчдыг
тэдгээр шүлгийг ээлжлэн чанга уншихад урь.)

Бид энэ видео бичлэгээс Есүс шавь нартайгаа хамт алхаж байхдаа тэдэнд юу
заасныг сонсдоггүй гэдгийг онцлон хэл. Нэг суралцагчийг Лук 24:27-г чанга
уншихад уриад, ангийнхнаас Есүс шавь нартаа юу гэж заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• Есүс шавь нартаа юу заасан бэ? Тэрээр Өөрийнхөө тухай заахын тулд ямар
арга хэрэгсэл ашигласан бэ?

• Лук 24:32-т цэдэглэснээр, Аврагчийн судруудаас заасан зүйлс уг хоёр шавьд
хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

• Шавь нарын “зүрх [тэдний] дотор шатаж байсан” гэдэг нь юу гэсэн утгатай
вэ? (Ариун Сүнс судрууд дээрх Есүсийн тухай сургаал үнэн гэдгийг
гэрчилсэн.)

Есүсийг Өөрийгөө хэн болохыг зүгээр л илчлэхийн оронд судруудаас зааснаар,
шавь нар нь юу мэдэж авсан байж болохыг тунгаан бодоход суралцагчдыг урь.
Та цөөн суралцагчийг санал бодлоо хуваалцахад урьж болно.

• Бид өөрсдөө судар судалсны үр нөлөөний талаар эдгээр шүлгээс юу сурч
чадах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Бид судруудыг судлахдаа
Ариун Сүнсийг Есүс Христийн талаар бидэнд заахад урьдаг гэсэн
зарчмыг самбар дээр бич.)

• Та нар бидний зүрхэн дотор шатахаас гадна Ариун Сүнсийг Есүс Христийн
талаар гэрчлэх үед мэдрэх сэтгэгдлээ хэрхэн өөрөөр тайлбарлах вэ?
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Суралцагчдаас Ариун Сүнсийг Есүс Христийн тухай зааж байгааг мэдрэхэд
тусалсан судрыг олохыг хүс. Суралцагчдыг уг судруудаа болон мэдэрсэн
зүйлийнхээ үр нөлөөний талаар хуваалцахад урь. Мөн Та өөртөө тусалсан
судрыг хуваалцаж болно.

Суралцагчдад семинарын кредит цуглуулахын тулд Шинэ Гэрээг судлах нь
чухал боловч Ариун Сүнс Аврагчийн талаарх тэдний гэрчлэлийг
хүчирхэгжүүлэх арга замаар судруудыг судалбал илүү чухал гэдгийг сануул.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсоны
хэлсэн дараах үгийг агуулдаг номын хавчуургыг хувилж өг (эсвэл

хэлсэн үгийг хоосон номын хавчуурга дээр бичихэд суралцагчдыг урь).

“Бүх судрын үндсэн зорилго бол Бурхан Эцэгт болон Түүний Хүү Есүс
Христэд итгэх итгэлээр бидний бие сэтгэлийг дүүргэх явдал мөн. …

Итгэл нь биднийг Бурханы үгийг сонсож, уншсанаар Ариун Сүнс бидний
оюун санаанд, Сүнснээс сүнсэнд гэрчилснээр ирдэг юм. Тэгээд бид үгийг
баяртай хүлээн авсан үед итгэл маань өсдөг. …

Судруудыг бодлоготой мөн зорилготой судалж, тунгаан бодож, залбир.
Судрууд нь илчлэлтүүдийг агуулдаг бөгөөд цаашид илчлэлтүүдийг авчрах
болно” (Д.Тодд Кристоффэрсон, “Судрын адислал,” Ensign, 2010 оны 5-р

сар эсвэл 2010 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 40).

Нэг суралцагчаас ахлагч Кристоффэрсоны хэлсэн үгийг чанга уншихыг хүс.
Ангийнхныг уг хэсгийг дагуулж уншаад, судрыг бие даан илүү үр дүнтэй судлах
арга замуудыг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдыг Есүс Христэд итгэх итгэл ба Түүний тухай мэдлэгийг өсгөж
өгөхөд Ариун Сүнсийг урих арга замуудаар судруудыг судлах зорилго тавихад
урь. Та тэдэнд энэ зорилгоо номын хавчуурганыхаа ард бичихийг зөвлөж
болно. Тэгснээр тэд судар судлах үедээ үүнийг санамж болгон ашиглаж болно.

Лук 24:33–53
Есүс шавь нартаа үзэгдэж, тэдэнд амилсан биеэ үзүүлэв
Хоёр суралцагчийг айлын хаалга тогшиж буй номлогчдыг дүрслэн харуулах
үзэгдлийг жүжигчлэн тоглохын тулд судруудаа барин, ангийн өмнө гарч
ирэхэд урь. Тэдэнд хаалга тогшихыг зааварла. Хаалга нээж, тэдэнтэй мэндэлж
байгаа дүр үзүүл. Тэдэнд өөрсдийгөө танилцуул гэж хэл. Тэднийг өөрсдийгөө
танилцуулсны дараа дараахтай адил зүйлсийг хэл. Тухайлбал:

“Надад асуулт байна. Миний мэддэг олон хүн үхлийн дараах амьдралд
итгэдэггүй. Зарим нь өөрсдийгөө Есүс Христэд итгэдэг боловч Түүнийг бие
махбодтой болж амилсан гэдэгт итгэдэггүй. Тэд Түүнийг зөвхөн сүнсээрээ
үргэлжлүүлэн амьдарсан гэж хэлдэг. Та нар Есүс Христийн Амилалтын тухай
юунд итгэдэг вэ?

Хоёр суралцагчид асуултад хариулах цаг гаргаж өг.

Лук 24:36–39 нь төгс эзэмших судрын хэсэг бөгөөд Есүс Христийн бодит
Амилалтын талаар заахад тусалдаг гэдгийг онцол. Есүстэй хамт Еммау орох
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зам дээр хамт байсан шавь нар тэр даруй Иерусалим руу буцаж, төлөөлөгчдөд
болон бусад шавьд болсон явдлын талаар хэлсэн гэдгийг тайлбарлан, энэ
хэсгийн хам сэдвээр хангаж өг (Лук 24:33–35-ыг үзнэ үү). Тэдний ярилцаж байх
үед Аврагч үзэгджээ (36-р шүлгийг үзнэ үү).

Лук 24:36–39 нь төгс эзэмших судар юм. Төгс эзэмших судрын хэсгийг судлах
нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж мөн

тэдгээрийг бусдад заахаар бэлтгэгдэхэд тусална. Та суралцагчдад эдгээр шүлгийг өөр
тэмдэглэгээгээр тэмдэглэхийг зөвлөж болох юм. Ингэснээр тэд эдгээр судрыг хялбархан
олох боломжтой байх болно. Суралцагчдыг энэ судрын хэсгийг төгс эзэмшихэд нь
туслахын тулд хичээлийн төгсгөлд байгаа заах санаануудад ханд.

Жүжигчилсэн тоглолтод тусалсан нэг суралцагчийг Лук 24:36–39-ийг чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагуулж уншаад, Есүс үнэхээр амилсан
бөгөөд мах болон ясан биетэй гэдгийг нотлох нотолгоог олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Өөрийгөө зөвхөн сүнс биш
бөгөөд бие махбодтой гэдгийг
ойлгоход шавь нартаа туслахын
тулд тэднийг юу хийхэд урьсан бэ?
(Есүс шархаа үзүүлсэн нь [Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга
(2009), д. 60; мөн LDS.org-ийг үзнэ
үү] зургийг үзүүлэх талаар
бодож үз.)

• Христийг шавь нартаа үзэгдэх үед
та нар тэнд байсан бол та нарт
ямар мэдрэмж төрөх байсан гэж
бодож байна вэ?

Жүжигчилсэн тоглолтод тусалсан
суралцагчдад талархлаа илэрхийлээд,
суудалдаа суухыг хүс. Нэг суралцагчийг Лук 24:40–43-ыг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагуулж уншаад, Есүс Өөрийгөө амилсан бодит бие
махбодтой гэдгээ харуулахын тулд өөр юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч Өөрийгөө амилсан биетэй гэдгийг харуулахын тулд өөр юу
хийсэн бэ?

• Бид эдгээр шүлгээс ямар ямар сургаалыг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид
өөр өөр сургаалыг тодорхойлж болох ч Есүс Христ амилсан мах болон
ясан биетэй хэмээх сургаалыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ
сургаалыг самбар дээр бич.)

• Энэ сургаалыг ойлгож, итгэх нь яагаад чухал вэ?

Нэг суралцагчийг дараах өгүүлбэрийг чанга уншихад урь.

59-Р ХИЧЭЭЛ

373



“Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан бүх хүн амилуулагдан, бие махбодын үхлээс
аврагдана (1 Коринт 15:22-ыг үзнэ үү). Амилуулалт гэдэг нь сүнс биетэйгээ төгс төгөлдөр,
үхэшгүй байдалд эргэн нэгдэж, дахин үхлээс хамааралгүй болох болно гэсэн үг (Алма
11:42–45-ыг үзнэ үү). …

Амилуулалтын гэрчлэл, ойлголт нь амьдралын бэрхшээл, сорилт, ялалтыг туулах аваас
танд найдвар, хэтийн зорилгыг өгнө. Аврагч амьдардаг, Түүний Цагаатгалаар дамжуулан
‘тэрээр үхлийн хүлээсийг тасчиж, ингэснээр булш ялалт үгүй байж, мөн үхлийн шаналал нь
сүр жавхланд найдах найдвараар уужруулагдсан байх болно’ (Aлма 22:14) хэмээн
итгэснээр та тайтгарлыг олох болно” (Итгэлдээ үнэнч байх нь: Судрын заалт [2004], 19, 20).

• Бид амилуулагдах болно хэмээх найдварын ачаар тэвчихэд бидэнд тусалж
болох сорилт бэрхшээлүүдийн ямар ямар жишээ байдаг вэ?

Цөөн суралцагчаас Аврагчийн Амилалтын талаар гэрчлэлээ хуваалцан,
Амилуулалтын талаарх сургаал нь яагаад тэдэнд чухал болохыг
тайлбарлахыг хүс.

Нэг суралцагчийг Лук 24:44–53-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
Аврагчтай хамт байсан шавь нарын нэг байсан мэтээр өөрсдийгөө төсөөлж,
Түүнийг үгсийг сонсоод, өөрсдийнх нь хувьд ямар сургаал хамгийн чухал
санагдах байсныг бодож үзэхийг хүс. Цөөн суралцагчийг эдгээр шүлгэн дээрх
сургаалуудын талаар санал бодлоо хуваалцахад урь.

Та ярилцсан үнэнүүдийнхээ талаар гэрчлэлээ хуваалцан, хичээлээ дуусга.

Төгс эзэмших судар—Лук 24:36–39
Суралцагчдад Лук 24:36–39-ийг чээжлэхэд нь туслахын тулд ангийг дөрвөн
бүлэг болгон хуваарил. Энэ хэсгээс өөр өөр шүлгийг бүлэг бүрд оноож өгөөд,
бүлэг бүр дэх суралцагчдад өөрсдөд нь хуваарилагдсан шүлгийг чээжлэхийн
тулд хамтдаа ажиллахыг зааварла. Хэдэн минутын дараа бүлэг бүрээс
шүлгүүдийн дарааллаар өөрсдөд нь хуваарилагдсан шүлгийг чээжээр хэлэхийг
хүс. Та суралцагч бүр бүх судрын хэсэгтэй танил болох хүртэл суралцагчдыг
дараа дараагийн хэдэн хичээл дээр шүлгүүдийг дахин чээжээр хэлэхэд
урьж болно.

59-Р ХИЧЭЭЛ
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Гэгээн Иоханы цэдэглэсэн
сайн мэдээний оршил
Энэ номыг яагаад судлах хэрэгтэй вэ?
Христэд итгэгчдийг хавчих явдал ихсэж, урвалт болон Есүс Христийн мөн
чанарын талаар эргэлзэн, маргалдах нь нэмэгдэж байсан үед төлөөлөгч Иохан
Аврагчийн тухай энэхүү гэрчлэлийг цэдэглэсэн юм. Иоханы сайн мэдээг
судлах нь Тэнгэрлэг Эцэгийг Өөрийнх нь Хүү Есүс Христээр дамжуулан илүү
сайн мэдэхэд суралцагчдад туслах болно. Иоханы цэдэглэсэн зүйлсэд Есүс
Христийн сургаалын дагуу амьдрах хүмүүс агуу их адислал хийгээд мөнх
амьдралыг хүлээн авах болно гэж заадаг.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Төлөөлөгч Иохан энэ номыг бичсэн. Энэ номын туршид тэр өөрийгөө
“Есүсийн хайрласан шавь” гэсэн байдаг (Иохан 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20-ийг
үзнэ үү).

Иохан, түүний дүү Иаков хоёр загасчид байсан (Матай 4:21-ийг үзнэ үү).
Иохан Есүс Христийн шавь ба төлөөлөгч болохын өмнө Иохан Баптистын
дагалдагч байсан бололтой (Иохан 1:35–40; Судруудын удирдамж, “Иохан,
Зебедийн Хүү,” scriptures.lds.org-ыг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Иохан яг хэзээ энэ номыг бичсэн гэдгийг бид тодорхой мэдэхгүй. Бичсэн
хэмээн таамаглаж байгаа үе нь МЭ 60-аас МЭ 100 оны хооронд багтдаг. Эртний
Христийн шашинтан болох МЭ 2-р зууны бичээчид Иохан нь уг судрыг Бага
Азийн Эфес (орчин үеийн Турк улс) хотод бичсэн хэмээн үзсэн байдаг.

Энэ номыг хэнд зориулан, яагаад бичсэн бэ?
Иоханы бичсэн зүйлс бүгдэд зориулагдсан байдаг боловч хүргэж буй мэдээ нь
илүү тодорхой хүрээний уншигчдад чиглэсэн байдаг. Арванхоёр Төлөөлөгчийн
Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконки “Иоханы сайн мэдээ нь гэгээнтнүүдэд
зориулсан түүх бөгөөд юуны түрүүнд Сүмд зориулж цэдэглэсэн сайн мэдээ
юм” гэж бичжээ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть [1965–1973], 1:65).
Иохан уг судрыг бичих болсон шалтгаанаа “Есүс бол Христ, Бурханы Хүү мөн
гэдэгт та нарыг итгүүлэхийн тулд бичсэн бөгөөд ингэснээр итгэлээр
дамжуулан та нар Түүний нэрээр амьтай болох юм” (Иохан 20:31) гэдэгт
бусдыг ятгах зорилготой гэж мэдэгдсэн. “[Иоханы] дүрсэлсэн Есүсийн
амьдралын зураглал нягт нямбай сонгогдон, дээрх зорилгыг харуулахад
чиглэгдсэн байна” (Судруудын удирдамж, “Иоханы сайн мэдээ” ).

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Иоханы сайн мэдээний материалын 92 орчим хувь нь бусад сайн мэдээний
түүхэнд байдаггүй. Яагаад гэвэл Иоханы хандаж буй уншигчид Есүс Христийн
талаар тодорхой ойлголт авчихсан Сүмийн гишүүд учраас Матай, Марк, Лук
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нарын хандсан уншигчдаас тэс ялгаатай байж болох юм. Иоханы цэдэглэсэн
долоон гайхамшгийн тав нь бусад сайн мэдээнд гардаггүй. Матай, Марк, Лук
гурав ихэвчлэн Есүсийн Галилд хийсэн тохинууллын талаар их хэмжээний
мэдээлэл өгсөн байхад Иохан Иудейд болсон олон үйл явдлыг цэдэглэсэн
байна. Иоханы сайн мэдээ сургаалын хувьд баялаг агуулгатай бөгөөд зарим
чухал сэдэв нь Бурханы Хүү болох Есүсийн тэнгэрлэг байдал, Христийн
Цагаатгал, мөнх амьдрал, Ариун Сүнс, дахин төрөх хэрэгцээ, бусдыг хайрлахын
ач тус, Аврагчид итгэхийн амин чухал ач холбогдол зэрэг сэдвүүд болно.

Иохан Есүс Христийн тэнгэрлэг байдлыг Бурханы Хүү хэмээн онцлон
харуулсан. Иохан нь Есүсийн Бурхан Эцэгийнхээ тухай сургасан мянга гаруй
тохиолдлыг цэдэглэсэн байдаг бөгөөд зөвхөн Иохан 14-р бүлэгт гэхэд хорь
гаруй удаа дурдсан байна. Иоханы оруулсан бас нэгэн том хувь нэмэр бол
Түүнийг баривчлахын өмнөхөн Аврагчийн шавь нартаа заасан сургаалууд,
тухайлбал, Гетсемани цэцэрлэгт хийсэн өмгөөллийн залбирлыг оруулсан явдал
юм. Иоханы цэдэглэсэн түүхийн энэ хэсэг нь (Иохан 13–17) Иоханы номын
нийт хуудасны 18 хувийг эзэлдэг бөгөөд Аврагчийн сургаалыг болон Тэр шавь
нараасаа юу хүсэн хүлээдгийг илүү сайн ойлгоход бидэнд тусалдаг.

Тойм
Иохан 1 Иохан Есүс Христийн мөнх бус байдлын өмнөх тэнгэрлэг байдал
болон хүн бүрд авралыг санал болгодог үйлчлэлийн талаар гэрчилдэг. Иохан
Есүсийн баптисм болон зарим шавиа дуудсан тухай цэдэглэсэн.

Иохан 2–4 Есүс Христ усыг дарс болгон хувиргав. Тэр Никодемд сүнсээр дахин
төрөх тухай заасан бөгөөд худгийн дэргэдэх эмэгтэйд өөрийгөө Христ гэдгийг
гэрчилсэн. Тэр түшмэлийн хүүг эдгээв.

Иохан 5–7 Аврагч Бетзеда цөөрмийн дэргэд хазгар хүнийг эдгээсэн бөгөөд
Өөрийнхөө тэнгэрлэг хүчин чадал, эрх мэдлийг тунхагласан. Тэр таван мянган
хүнийг Амийн Талх хэмээх үгээ хэлэхийн өмнө бэлтгэл болгон хооллосон ба
өөрийгөө Мессиа гэдгийг тунхагласан мөн Майхан баярын үеэр гагцхүү
Өөрийг нь хүлээн авсан хүмүүс мөнх амьдралыг хүлээн авах болно гэдгийг
мэдэгдсэн.

Иохан 8–10 Садар самуун үйлдэж баригдсан эмэгтэйн түүхээр Есүс өрөвч
сэтгэл, наманчлалын тухай заасан. Тэр өөрийгөө Иехова буюу агуу Би мөн
гэдгийг тунхаглав. Тэр төрөлхийн сохор хүнийг эдгээсэн бөгөөд Өөрийгөө
хоньдынхоо төлөө амиа өгдөг Сайн Хоньчин гэж тайлбарласан.

Иохан 11–13 Есүс Христ Лазарыг үхлээс босгосон бөгөөд үхлийг дийлэх хүч
чадлаа харуулав. Тэр Иерусалимд ялгуусан байдалтай оров. Сүүлчийн зоогийн
үеэр Есүс шавь нарынхаа хөлийг угаан, тэдэнд бие биенээ хайрлахыг заасан.

Иохан 14–16 Есүс шавь нартаа хайр, дуулгавартай байдал хоёр хоорондоо
ямар холбоотойг зааварчилсан. Тэр Тайтгаруулагч (Ариун Сүнс)-ийг илгээж,
шавь нартаа Өөрийн биеэр тохинуулах болно хэмээн амлав. Тэр Өөрийгөө
жинхэнэ усан үзэмний мод, мөн дэлхийг ялсан гэдгээ тунхаглажээ.

Иохан 17–19 Есүс өмгөөллийн залбирлыг шавь нарынхаа төлөө болон тэдний
номлолд итгэх хүмүүсийн төлөө үйлдсэн. Түүнээс урваж, Түүнийг баривчлан

ИОХАН
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хүлээд, буруутган, ял тулгасан байна. Тэр загалмай дээр тарчлан зовж үхсэн
бөгөөд Түүнийг оршуулав.

Иохан 20–21 Амилсан Есүс Христ Магдалын Мариад Цэцэрлэгт булшны
дэргэд үзэгдсэн бөгөөд Тэр Иерусалим дахь зарим шавьдаа бас үзэгдсэн. Тэр
Галилын Тэнгисийн эрэгт шавь нарынхаа долоод нь үзэгдсэн бөгөөд бусдад
тохинуулах ажилд шавь нараа удирдуулахаар Петрийг удирдагчаар томилов.

ИОХАН
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60-Р ХИЧЭЭЛ

Иохан 1
Оршил
Хайрлагдсан Иохан өмнөх амьдрал дахь Есүс Христийн
үүрэг хариуцлагын талаар чухал сургаалуудыг
цэдэглэжээ. Мөн Иохан Баптист Есүс Христийн тухай

гэрчилсэн бөгөөд Түүнд баптисм хүртээсэн. Есүс Христ
бусдыг Өөрөөсөө суралцахад урьсан.

Заах зөвлөмж
Иохан 1:1–18; Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 1:1–19
Иохан Есүс Христийг Бурханы Хүү хэмээн гэрчлэв
Суралцагчдыг хос болгон хуваарил.
Есүс Христийн зургийг самбар дээр
тавьж үзүүл. Суралцагчдаас Есүс
Христийн тухай маш бага зүйл мэддэг
хүнтэй ярилцаж байна хэмээн
төсөөлөхийг хүс. Хос болгоноос нэг
суралцагчийг нөгөө суралцагчдаа
түүнийг Есүсийн талаар маш бага
зүйл мэддэг хүн мэт үзэн, Түүний
тухай нэг минут орчим зааж өгөхөд
урь. Энэ үйл ажиллагааны дараа,
Христийн тухай заалгасан
суралцагчдаас цөөн хэдийг нь
хамтрагчаараа юу заалгасан тухайгаа
ангийнхантай хуваалцахад урь.

Иоханы номыг товч танилцуулахдаа
төлөөлөгч Иохан нь гэгээнтнүүд Есүс
Христийн талаар юуг мэдэж аваасай
гэж хүсэж байсан тэр зүйлсийг цэдэглэсэн гэдгийг тайлбарла. Иохан бичсэн
зүйлсийнхээ ихэнхийг нүдээрээ харсан бодит гэрч байсан. Иоханы сайн
мэдээнд агуулагдсан ихэнх материал иудейчүүдэд болон харийнханд Есүс бол
Мессиа бөгөөд хүн төрөлхтний Аврагч байсан гэдэгт итгэхэд туслах
зорилготой бичигдсэн Матай, Марк, Лукийн сайн мэдээнд тэр болгон
байдаггүй. Харин ч Иохан, Есүс бол Христ гэдэгт итгэчихсэн байсан хүмүүст
тусгайлан зориулж бичсэн.

Суралцагчдыг Иохан 1-ээс судалж байх үедээ тэднийг Есүс Христийн талаарх
итгэл, гэрчлэлийг нь бэхжүүлж болох Аврагчийн талаарх үнэнийг хайж
олоход урь.

Нэг суралцагчаас Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 1:1–2-ыг (Гурамсан
судрын хавсралт) чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг шүлгийг дагаж уншихад урь.
Есүс Христийн талаар Иоханы заасан үнэнийг олж мэдэхийг тэднээс хүс.
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• Бид эдгээр шүлгээс Есүс Христийн талаар ямар үнэнийг мэдэж авдаг вэ?
(Суралцагчдын тодорхойлох ёстой нэг үнэн бол Есүс Христ эхлэлд
Бурхантай хамт байсан гэдэг үнэн юм. Энэ үнэнийг Аврагчийн зургийн
дэргэд самбар дээр бич.)

• Есүс Христ эхлэлд Бурхантай хамт байсан гэдэг нь ямар утгатай вэ?
(“Эхлэлд” гэдгээр мөнх бус оршихуйн өмнөх оршихуйг хэлж байгаа юм
гэдгийг тайлбарла. Есүс Христ сүнсэнд Эцэгийн Ууган Хүү нь байсан [С ба
Г 93:21-ийг үз], Тэр “дэлхий байхаас өмнө” цугларсан сүнснүүдийн дунд
Бурхан адил байсан [Абрахам 3:22–24], мөн Тэр эхлэлээс Эцэгээр
сонгогдсон байв [Мосе 4:2-ыг үзнэ үү].)

Суралцагчдад үндсэн сургаалуудыг ойлгоход туслах
Суралцагчид судруудаас суралцан, ярилцаж, судруудын түлхүүр хэсгүүдийг төгс
эзэмшихдээ үндсэн сургаалуудыг судлах болно. Та үндсэн сургаал дээр анхаарлаа
төвлөрүүлэхийн тулд судрыг дэс дараатай судлахаас гажих ёсгүй. Харин суралцах явцад
гарч ирэх үндсэн сургаалуудыг тодорхойлж, ойлгоход нь суралцагчдад тусал. Тухайлбал, та
энэ хичээлээр Иохан 1-д заагдсан зүйлтэй хамааруулан Бурхан Тэргүүтэний сургаалуудыг
чухалчлан зааж болох юм.

Нэг суралцагчийг Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 1:3-ыг (Гурамсан судрын
хавсралт) чанга уншихад урьж, ангийнхнаас Есүс Христийн тухай Иоханы
заасан бусад нэмэлт үнэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Иохан Есүс Христийн тухай өөр юу заасан бэ? (Суралцагчид Бүх зүйлийг
Есүс Христ бүтээсэн гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой. Энэ
үнэнийг самбар дээр Аврагчийн зургийн дэргэд бич.)

Есүс Христ Эцэгийнхээ удирдлаган доор тэнгэр, газрыг мөн тоолшгүй олон
дэлхийг бүтээсэн гэдгийг тайлбарла (Мосе 1:33-ыг үзнэ үү). Гэвч Тэнгэрлэг
Эцэг “бүтээн байгуулах хоёр үйл явдлыг” Өөртөө үлдээсэн. Тухайлбал: (Есүс
Христийг оруулаад) бүх сүнсийг бүтээсэн ба Адам, Ева хоёрын бодит биесийг
бүтээсэн (Брүс Р.Макконки, A New Witness for the Articles of Faith [1985], 63; ба
Мосе 2:27-г үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 1:4–5-ыг (Гурамсан
судрын хавсралт) чанга уншихад урь. Ангийнхнаас Иохан Есүсийг болон
Түүний сайн мэдээг хэрхэн дүрсэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс ба Түүний сайн мэдээг Иохан хэрхэн дүрслэн хэлсэн бэ?

• “Түүнд сайн мэдээ байв” гэдэг нь ямар утгатай вэ? (Есүс Христ бол сайн
мэдээ мөн сайн мэдээний биелэл байсан юм.)

• “Мөн гэрэл нь дэлхийд гэрэлтдэг, тэгэвч дэлхий үүнийг хүлээж аваагүй
болой” гэсэн нь ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ? (Иосеф Смитийн
Орчуулга, Иохан 1:5).

Төлөөлөгч Иохан дараа нь Иохан Баптистын талаар заасан гэдгийг тайлбарла.
Нэг суралцагчийг Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 1:6–10-ыг (Гурамсан
судрын хавсралт) чанга уншихад урь. Ангийнхнаас Иохан Баптист нь Есүс
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Христийн талаар юу тунхагласныг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж
мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

• 9–10-р шүлэгт төлөөлөгч Иохан Есүсийн талаар ямар сургаал заасан бэ?
(Суралцагчид Есүс Христ бол энэ Дэлхийн Гэрэл мөн гэсэнтэй төстэй
зарчмыг олж тогтоох ёстой. Энэ үнэнийг самбар дээр Аврагчийн зургийн
дэргэд бич.)

• Есүс Христ ямар ямар арга замаар энэ Дэлхийн Гэрэл болдог вэ? (С ба Г
88:5–13-ыг үзнэ үү.)

Есүс Христэд итгэдэг хүн бүр үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдрал хүлээн
авах болно гэж Иохан Баптист гэрчилсэн гэдгийг тайлбарлан, Иосеф Смитийн
Орчуулга, Иохан 1:11–18-ыг (Гурамсан судрын хавсралт) нэгтгэн дүгнэ.

Мөн 14 ба 16-р шүлэгт Иохан Есүс Христийг “Үг” хэмээн нэрлэсэн байгааг
онцлон хэл. Есүс Христийн уг цол судруудын олон хэсэгт дурдагдсан байдгийг
тайлбарлаж өг (Иохан 1:1, 14; 1 Иохан 1:1; Илчлэлт 19:13; С ба Г 93:8–10; Мосе
1:32-ыг үзнэ үү).

Бид өөрсдийн бодол, мэдрэмж, санааг бусадтай харилцаж, хуваалцахын тулд үг
ашигладаг гэдгийг онцлон хэл.

• Ямар учраас “Үг” гэдэг нь Есүс Христэд тохирсон цол вэ?

Иосеф Смитийн Орчуулга байгаагүйсэн бол Иохан 1:18-ыг ямар ч хүн Бурхан
Эцэгийг хараагүй гэж буруугаар ойлгох байсан гэдгийг мөн тайлбарла. Нэг
суралцагчийг Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 1:19-ийг (Гурамсан судрын
хавсралт) чанга уншихад урь.

• Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 1:19 нь Иохан 1:18-ыг хэрхэн тодорхой
болгодог вэ?

Суралцагчдыг хичээлийн эхэнд хийсэн үйл ажиллагааны үеэр хуваасантай
адил яг тэр чигээр нь хос болгон дахин хуваарил. Хос болгоноос нэг
суралцагчийг өөрийн хамтрагчид Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 1:1–19-д
(Гурамсан судрын хавсралт) тодорхойлогдсон сургаалуудыг ашиглан Есүс
Христийн тухай нэг минут орчим зааж өгөхийг хүс. Хангалттай хугацаа
өгсний дараа асуу:

• Яагаад Есүс Христийн тухай энэ сургаалуудыг мэдэж авах нь хүнд чухал
байж болох вэ?

Иохан 1:19–34; Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 1:20–34
Иохан Баптист Есүс Христийн талаар гэрчлэлээ хуваалцаж, Түүнд
баптисм хүртээв
Иудейчүүд Иохан Баптист руу тэр Мессиа мөн эсэхийг асуулгахын тулд
санваартнуудыг илгээсэн гэдгийг тайлбарлан, Иосеф Смитийн Орчуулга,
Иохан 1:20–28-ыг (Гурамсан судрын хавсралт) нэгтгэн дүгнэ. Иохан
өөрийнхөө үүргийг галаар болон Ариун Сүнсээр баптисм хүртээх Мессиагийн
тухай гэрчлэх явдал гэж тайлбарласан. Дараагийн өдөр нь Иохан Баптист
өмнө нь баптисм хүртсэн Есүсийг харсан.
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Нэг суралцагчийг босоод, өөрөө Иохан Баптист мэтээр Иосеф Смитийн
Орчуулга, Иохан 1:29–33 дахь (Гурамсан судрын хавсралт) Иохан Баптистын
үгсийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг шүлгийг дагаж уншаад, Иохан Баптист
хүмүүсийг Есүс Христийн талаар юу мэдэхийг хүсэж байсныг олж мэдэхэд урь.

Есүс Христийн зураг, самбар дээр бичсэн үнэн рүү заагаад, асуу:

• Бид Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 1:29–33 дээрээс Есүс Христийн
талаар өөр ямар үнэн эсвэл тодорхойлолтыг энд нэмж болох вэ?
(Суралцагчдын хариултыг самбар дээр жагсаан бич.)

• Яагаад Иохан Баптист Есүсийг “Бурханы Хурга” гэж нэрлэсэн гэж та нар
бодож байна вэ?

Иохан 1:35–51
Есүс дагалдагчдаа Өөрийнхөө тухай илүү ихийг мэдэхэд урив
Суралцагчдаас нэг өсвөр насны залуу мацгийн болон гэрчлэлийн цуглаан дээр
түүний хэд хэдэн найз Есүс Христ тэдний Аврагч мөн гэдгийг мэднэ хэмээн
гэрчлэлээ хуваалцахыг сонсож буйгаар төсөөлж үзэхийг хүс. Энэ залуу найзууд
нь эдгээр зүйлийн талаар яаж “мэддэг” юм бол гэж гайхаж байна.

• Та нар түүний энэ асуултад хэрхэн хариулах вэ?

Ангийнхныг Иохан 1:35–51-ийг судалж байхдаа бид Есүс Христ бидний Аврагч
хэмээх өөрсдийн гэрчлэлийг хэрхэн хүлээн авч (эсвэл бэхжүүлж) болохыг олж
мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Иохан 1:35–37-г чанга уншихад урьж, ангийнхнаас Иохан
Баптист Есүст баптисм хүртээснийхээ маргааш нь юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Иохан Есүсийг хараад юу хийсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 1:38–39-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Есүс хоёр шавьдаа юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс хоёр шавиасаа юу гэж асуусан бэ?

• Тэд юу гэж хариулсан бэ?

• Есүс хоёр шавиа юу хийхэд урьсан бэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 1:40–42-ыг чанга уншихад урьж мөн ангийнхнаас
Андрей Аврагчийн “ир, та нар харна” гэсэн урилгыг хүлээн авсныхаа дараа юу
ойлгосныг олж мэдэхийг хүс.

• Андрей Аврагчийн “ир, та нар харна” гэсэн урилгыг хүлээн авснаар юу
мэдэж авсан бэ? (Есүс бол Мессиа буюу Христ юм гэдгийг мэдэж авсан.
Мөн бид Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 1:42-оос Петр “Сефас хэмээн,
орчуулбал үзмэрч буюу чулуу гэж нэрлэгдэх болно” [мөн зүүлт
тайлбар a-ийн дагуу] гэдгийг, энэ нь Петрийг Сүмийн үзмэрч болно
гэдгийг харуулдаг болохыг сурдгийг та онцлон хэлж болох юм.)

Нэг суралцагчийг Иохан 1:43–46-г чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Их Эзэн
Филипийг юу хийхэд урьсан гэдгийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж
мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.
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• 45-р шүлэг дэх ямар үгс Филип Аврагчийн Өөрийг нь дага гэсэн урилгыг
хүлээн зөвшөөрсний дараа Есүс Христийн талаарх гэрчийг хүлээн авсныг
харуулж байна вэ?

• Дараа нь Филип Натанаелд ямар урилга өгсөн бэ?

Гурван суралцагчийг Иохан 1:47–51-ийг чанга уншихад урь. Нэгийг нь
өгүүлэгч байхаар, нөгөөг нь Есүсийн үгсийг уншихад, бас нэгийг нь
Натанаелын үгсийг уншихаар хуваарил. Ангийнхнаас Натанаел Есүсийн тухай
суралцах урилгыг хүлээн авах үед юу тохиолдсон талаар сонсохыг хүс.

• Натанаел Есүсийн тухай суралцах урилгыг хүлээн авсны дараа юу
тохиосон бэ?

• Бид эдгээр түүхээс ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид Бид
Есүс Христийн талаар суралцах, Түүнийг дагах урилгыг хүлээн
зөвшөөрснөөр Түүний талаарх хувийн гэрчийг хүлээн авах болно
гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри
Р.Холландын дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

“Бидний мөнх бус аяллын гол утга учир ба амьдралын маань хамгийн чухал
асуултуудын хариулт нь Аврагчийн дэлхий дээрх тохинууллаа нээж, эхлүүлэх
үеийн энэ хоёр товч бөгөөд тодорхой зүйлтэй холбоотой гэж санагдаж
байна. Эхний зүйл бол энэ дэлхий дээр бид бүхнээс асуусан асуулт юм: ‘Та
юуг эрэлхийлнэ вэ? Та юу хүснэ вэ?’ Хоёр дахь зүйл бол Түүний бидний
асуултад хариулсан, тэр хариулт нь юу байх нь хамаагүй, тийм хариулт юм.

Бид хэн ч бай, юу ч гэж хариулсан бай, Түүний хариулт үргэлж адил байдаг. Тэр ‘Ир’ гэж
хайраар хэлдэг. ‘Ир, намайг дага.’ Та хаашаа ч явж байсан хамаагүй, эхлээд ирж, намайг
юу хийж байгааг хар, намайг хаана, цагаа яаж өнгөрүүлж байгааг хар. Надаас суралц,
надтай хамт алх, надтай ярь, итгэ. Миний залбирахыг сонс. Хариуд нь та өөрийнхөө
залбирлын хариуг олж авах болно. Бурхан таны бодгальд амар тайванг авчрах болно”
(“He Hath Filled the Hungry with Good Things,” Ensign, 1997 оны 11-р сар, 65).

Суралцагчдыг Есүс Христийн тухай суралцахад болон Түүнийг дагахад
өөрсдийн гаргадаг хүчин чармайлтуудын талаар тунгаан бодоход урь.

• Та нар Түүний тухай суралцаж, Түүнийг дагах үед та нарын Есүс Христийн
талаарх гэрчлэл хэрхэн өссөн бэ?

Суралцагчдыг дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ Аврагчийн “ир, мөн хар”
хэмээх урилгыг бүрэн хүлээн зөвшөөрч, Түүний талаар суралцаж, дагахын тулд
тэд юу хийх тухай хэдэн өгүүлбэр бичихэд урь.

Өнөөдөр энэ хичээл дээр тодорхойлсон зарчмуудын талаар гэрчлэлээ
хуваалцсанаар хичээлийг төгсгө.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Лук 18–Иохан 1 (12-р
бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Лук 18–Иохан 1-ийг (12-р бүлэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын
дараах дүгнэлт нь энэ хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Лук 18–21)
Суралцагчид энэ хичээлээр шударга бус шүүгч, фарисай хүн болон татвар хураагчийн тухай сургаалт зүйрлэлийг
судалсан. Мөн тэд Их Эзэний тусламжийг хайж байсан нэгэн сохор хүн мөн Закхай гэгч хүний тухай уншсан.
Эдгээр түүхээс суралцагчид хэрэв бид Их Эзэнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхдээ чин сэтгэлээсээ, тууштай хандах юм
бол Түүний нигүүлслийг хүлээн авах болно гэдгийг ойлгосон.

2 дахь өдөр (Лук 22)
Суралцагчид Их Эзэний Петрт өгсөн зөвлөгөөг уншиж байхдаа бид Есүс Христийн сайн мэдээнд хөрвөгдөх үедээ
бусдыг хүчирхэгжүүлэх боломжтой болно гэдгийг мэдэж авсан. Аврагчийн Гетсемани дахь зовлон шаналлын
тухай уншаад суралцагчид дараах үнэнийг олж мэдсэн. Хэрэв бид Тэнгэрлэг Эцэгийг дуулгавартай дагахад бэлэн
байвал Тэр бидэнд Өөрийнхөө хүсэл тааллыг гүйцэлдүүлэх хүч чадлыг өгнө. Есүс Христийг Гетсеманий цэцэрлэгт
зовж шаналж байхад нүх сүв бүрээс нь цус шүүрсэн.

3 дахь өдөр (Лук 23–24)
Энэ хичээлээр суралцагчид Есүс Христийг цовдолж, оршуулсан болон Түүний амилсан тухай уншсан. Тэд дараах
үнэнийг мэдэж авсан. Үүнд: Бид өөрсдөдөө муу ханддаг хүмүүсийг уучилснаар Есүс Христийн жишээг дагаж
чадна. Бүх хүний сүнс тэднийг нас барахад сүнсний дэлхий рүү оддог. Есүс амилсан мах, ясан биетэй.

4 дэх өдөр: (Иохан 1)
Суралцагчид Хайрлагдсан Иохан, Иохан Баптист хоёрын хэлсэн үгсийг судалж байхдаа Есүс Христ эхэнд
Бурхантай хамт байсан, Тэр бүх зүйлийг бий болгосон бөгөөд ертөнцийн гэрэл мөн гэдгийг мэдэж авсан.
Суралцагчид зарим шавь нь Есүс Христийг хэрхэн мэддэг болсон талаар уншиж байхдаа бид Есүс Христийн тухай
суралцах, дагах урилгыг нь хүлээн зөвшөөрснөөр Түүний талаар хувийн гэрчлэлтэй болдог гэдгийг мэдэж авсан.

Оршил
Энэ хичээл нь суралцагчдад Есүс Христийн тухай өөрсдөд нь зааж өгөх Ариун
Сүнсийг хэрхэн урихыг ойлгоход тусална. Түүнээс гадна тэд Есүс Христ бол
мах, ясан биетэй амилсан нэгэн гэдгийг мэдэж авах болно.
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Заах зөвлөмж
Лук 24:13–32
Амилсан Их Эзэн Еммау орох зам дээр хоёр шавьтайгаа ярив
Суралцагчдаас сайн мэдээний ямар нэгэн ойлголт үнэн гэдгийг мэдэхэд хэцүү
байсан эсэх талаар тунгаан бодохыг хүс.

Бид Лук 24:13-аас эмэгтэйчүүд Есүсийн булш хоосон байгааг мэдсэн тэр өдөр
шавь нараас хоёр нь Иерусалимаас явсан гэдгийг мэдэж авдаг болохыг
тайлбарла. Тэд 6–7.5 милийн (10–12 километр) зайтай “Еммау хэмээх тосгон
руу” явж байжээ. Тэдэнд Еммау орох замд тохиолдсон явдлыг судлах нь бидэнд
Есүс Христ болон Түүний сайн мэдээний талаарх гэрчлэлээ хэрхэн
хүчирхэгжүүлэхийг мэдэхэд тусалж чадна.

Нэг суралцагчийг Лук 24:14–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, хоёр шавийг аян замдаа явж байхад нь хэн аянд нэгдсэнийг олж
мэдэхийг хүс.

• Тэднийг Еммау руу явж байхад хэн тэдэнтэй нэгдсэн бэ?

• Шавь нар нь яагаад Есүсийг таниагүй вэ? (Лук 24:16-д гарч байгаа
халхлагдаж гэсэн үг нь таглагдсан, хучигдсан гэсэн утгатай болохыг
тайлбарла.)

Суралцагчдыг Лук 24:17–33-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, шавь нар нь Есүсийг хэн болохыг танилгүй хамт
алхахдаа юу сурсныг нь олж мэдэхийг хүс.

Хэрэв танай хэл дээр байдаг бол Лук 24:17–33-ыг уншихын оронд
LDS.org сайт дээрээс Есүс Христийн амьдрал Библийн видео

бичлэгүүд-ээс “Christ Appears on the Road to Emmaus” (3:32) видео бичлэгийг
үзүүлж болно. Суралцагчдаас шавь нар нь Түүнийг танилгүй Есүстэй хамт
алхахдаа юу сурсныг олж мэдэхийн тулд видео бичлэг үзэхийг хүс. Видео
бичлэгийг үзүүлэхийн өмнө уг видео бичлэгт гарах яриа нь Лук 24:17–33
дээрээс авсан яриа гэдгийг тайлбарла, тэгснээр суралцагчид хүсвэл судраасаа
дагаж уншиж болно.

Уг видео бичлэгт бид Есүсийн шавь нартаа юу гэж заасныг сонсдоггүй гэдгийг
онцлон тэмдэглэ. Нэг суралцагчийг Лук 24:27-г чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Есүс шавь нартаа юу заасан тухай олж
мэдэхийг хүс.

• Есүс шавь нартаа юу заасан бэ?

• Тэр Өөрийнхөө тухай заахын тулд ямар хэрэгсэл хэрэглэсэн бэ? (Судрууд.)

• 32-р шүлэгт шавь нарынх нь зүрх тэдний дотор шатаж байсан гэдэг нь ямар
утгатай вэ? (Судрууд дахь Есүсийн тухай сургаал нь үнэн байсныг Ариун
Сүнс гэрчилж байсан.)

Суралцагчдыг Есүс шавь нартаа Өөрийнхөө хэн гэдгийг илчлэн хэлэхийн
оронд судруудыг ашиглан сургаснаар тэд юу сурсан байж болох тухай тунгаан
бодоход урь. Та цөөн суралцагчаас бодлоо хуваалцахыг хүсэж болно.
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• Эдгээр шүлэг нь бидэнд судруудаас судлах нь ямар үр нөлөөтэй тухай ямар
зарчмыг зааж өгч байна вэ? Суралцагчдыг хариулсны дараа Бид
судруудаас судлахдаа Ариун Сүнсийг Есүс Христийн талаар бидэнд
гэрчлэхэд урьдаг гэсэн зарчмыг бич.

• Зүрх маань бидний дотор шатахаас гадна Ариун Сүнс Есүс Христийн
талаар гэрчлэхэд бид өөр юу мэдэрч болох вэ?

Өөрсдөд нь Есүс Христийн талаар Ариун Сүнс зааж байхыг мэдрэхэд тусалсан
судрын хэсгийг олохыг суралцагчдаас хүс. Тэднийг судрын хэсгээ мөн ямар үр
нөлөө мэдэрсэн тухайгаа хуваалцахад урь. Та бас өөрийн тань амьдралд
нөлөөлж, тусалсан судруудаас хуваалцаж болно.

Суралцагчдад семинарын оноо авахын тулд Шинэ Гэрээг унших нь чухал
хэдий ч Аврагчийн талаарх гэрчлэлээ бэхжүүлэхийн тулд Ариун Сүнсийг
урьдаг арга замаар судраас суралцах нь бүр ч их чухал болохыг сануул.

Хэрэв боломжтой бол, Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Д.Тодд Кристоффэрсоны хэлсэн үгийг буулгасан хавчуургыг

суралцагчдад өг эсвэл суралцагчдыг уг мэдэгдлийг цэвэр цаасан дээр эсвэл
номын хавчуурга болж болох хатуу цаасан дээр бичихэд урь. (Хэвлэн авч болох
хэд хэдэн хавчуургатай PDF файл уг хичээлийн онлайн хувилбарт өгөгдсөн
байгаа.)

“Бүх судрын үндсэн зорилго бол бидний бодгалийг Бурхан Мөнхийн
Эцэгт болон Түүний Хүү Есүс Христэд итгэх итгэлээр дүүргэх
явдал мөн. …

… Итгэл нь бид Бурханы үгийг сонсох юм уу уншсанаар Ариун Сүнс
бидний оюун санаанд мөн Сүнснээс сүнсэнд гэрчилснээр ирдэг билээ.
Бид үгийг шимтэн судлахаа үргэлжлүүлсэн үед итгэл өсөн хөгждөг. …

… Судруудыг шаргуу, хичээнгүй судал. Түүний талаар тунгаан бодож, залбир.
Судрууд бол илчлэлт бөгөөд илүү их илчлэлтийг өгөх болно” (Судрын адислал,”
Ensign эсвэл 2010 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 37).

Нэг суралцагчийг ахлагч Кристоффэрсоны уг мэдэгдлийг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас дагаж уншаад, хувиараа судраас судлахаа хэрхэн сайжруулж
болох арга замуудыг олж мэдэхийг хүс.

Суралцагчдыг Ариун Сүнсийг урьж, Есүс Христэд итгэх итгэл, мэдлэгээ
хөгжүүлэх арга замаар судруудаас судлах зорилт тавихад урь. Тэднийг уг
зорилтоо номын хавчуургынхаа ар талд, судраас судлахад нь сануулга болохын
тулд бичиж авахыг санал болгож болно.

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  12-Р БҮЛЭГ

385



Лук 24:36–39
Есүс шавь нартаа үзэгдэж, тэдэнд амилсан биеэ үзүүлэв
Еммау орох замд Есүстэй хамт алхсан шавь нар нь тэр даруй Иерусалим руу
буцаж, төлөөлөгчид болон бусад шавьд юу тохиолдсон туршлагаасаа ярьж
өгсөн гэдгийг тайлбарла (Лук 24:33–35-ыг үзнэ үү).

Судраас төгс эзэмших хэсэг болох Лук 24:36–39-ийг хамтдаа чанга уншихад
ангийнхныг урьж, шавь нар тохиолдсон туршлагаа бусад шавь нарт ярьж
байхад нь юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Тухайн шавь нар өөрсдөдөө тохиолдсон туршлагын тухай ярьж өгч байхад
юу тохиосон бэ?

Есүс шархаа үзүүлсэн нь зургийг үзүүл (Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга
[2009], д. 60; мөн LDS.org-оос үзнэ үү).

• Есүс Өөрийгөө зүгээр нэг сүнс биш, бодит бие махбодтой гэдгийг тэдэнд
ойлгуулахын тулд шавь нараа юу хийхэд урьсан бэ?

• Бид эдгээр шүлгээс ямар сургаалыг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөр сургаалыг тодорхойлж болох боловч Есүс Христ бодит бие
махбодтой амилсан бие юм гэдгийг онцлоход анхаар. Энэ сургаалыг
самбар дээр бич мөн С ба Г 130:22-ыг үзнэ үү.)

Цөөн суралцагчийг Аврагчийн Амилалтын талаар гэрчлэлээ хуваалцахад мөн
уг сургаал яагаад тэдэнд чухал болохыг тайлбарлахад урь эсвэл судраас
суралцах өдрийн тэмдэглэл дээрээ 12-р хичээл: 3 дахь өдрийн хичээлийн 3-р
даалгаврын хүрээнд юу бичиж авснаа хуваалцахад урь. Есүс Христийн Амилалт
нь бодит юм гэдэг талаар гэрчлэлээ хуваалцаж, хичээлийг дуусга.

Дараагийн бүлэг (Иохан 2–6
Суралцагчдад Иохан 2–6-г судалж байхдаа дараах асуултын хариултуудыг олж
мэдэх болно гэдгийг тайлбарла. Тухайлбал: Есүсийн олон түмний өмнө анх
үйлдсэн гайхамшиг юу байсан бэ? Тэрээр эхдээ хэрхэн тусалсан бэ? Тэр яагаад
ариун сүмийг цэвэрлэсэн бэ? Есүс хэнд анх удаа Өөрийгөө Мессиа мөн гэдгийг
тунхагласан бэ? Тэр эмэгтэйн амьдралын талаар зөвхөн Тэр л мэдэж чадах
ямар зүйлийг илчилсэн бэ? Аврагч яагаад Өөрийгөө амийн ус болон
Амьдралын талх гэсэн бэ? Суралцагчид мөн Есүсийг сүр хүч, хүч чадалтайгаар
тохинуулсан тухай унших болно.
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61-Р ХИЧЭЭЛ

Иохан 2
Оршил
Кана хотод Аврагч усыг дарс болгосноор Өөрийн дэлхий
дээрх тохинууллын олон түмний өмнө хийсэн анхныхаа
гайхамшгийг үйлдсэн. Есүс Христ Дээгүүр өнгөрөх

баяраар Иерусалим руу очив. Түүний Эцэгийн өргөөг
гутааж байсан мөнгө солигчдыг сүмээс хөөн зайлуулж,
Тэр сүмийг цэвэршүүлсэн.

Заах зөвлөмж
Иохан 2:1–11
Есүс усыг дарс болгон хувиргасан
Суралцагчдыг өөрсдийнх нь амьдралд тохиолдож байсан “анхны” үйл явдлууд
болох тэдний сургуульд явж эхэлсэн болон ажилд орсон анхны өдөр, Ариун
Сүнсийг анх удаа мэдэрснээ санах гэх мэт үйл явдлыг дурсан санахад урь.

• Бид яагаад өөрсдийн амьдралд тохиолдсон эдгээр болон бусад “анхны” үйл
явдалд чухал ач холбогдол өгдөг вэ?

Суралцагчдад Иохан 2:1–11-ийг судалж байхдаа Есүсийн дэлхий дээрх
тохинууллын явцад үйлдсэн, анхны цэдэглэгдсэн гайхамшгийн талаар суралцах
болно гэдгийг тайлбарла. Уг анхны цэдэглэгдсэн гайхамшиг яагаад чухал
болохыг олж мэдэхэд суралцагчдыг урь.

Есүс баптисм хүртсэнийхээ дараа удалгүй шавь нартайгаа Өөрийн төрсөн
Назар хотын дэргэд орших Кана тосгонд нэгэн хуримын зоогонд оролцсон
гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Иохан 2:1–3-ыг чанга уншихад урьж,
ангийнхнаас хуримын зоогийн үед ямар асуудал үүссэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Хуримын зоогийн үед ямар асуудал үүссэн бэ?

Дарс бол хуриманд заавал байх ёстой уламжлалт ундаа байсан гэдгийг
тайлбарла. Зарим үед хуримын найр нь олон хоногоор үргэлжилдэг байсан.
Дарс дуусвал, найрын эзний хувьд ичгүүртэй явдал болох байв. Ээж Мариа нь
энэ хуримын зоогонд тодорхой хариуцлага хүлээж байсан бололтой, дарс
дуусахад тэр Хүүдээ хандан, гэрийн эздийг эвгүй байдалд орохоос аврахын тулд
Түүнээс тусламж хүссэн. Есүсийн хариу нь хуриман дээр эхийнхээ тусламжинд
хүндэтгэлтэй, нигүүлсэнгүй хандсаныг харуулж байна.

Нэг суралцагчийг Иохан 2:4 болон зүүлт тайлбар a дахь Иосеф Смитийн
Орчуулгыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Есүс эхдээ
юу гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс эхдээ хариулахдаа юу гэж хэлсэн бэ?

• Есүсийн хариулт нь Түүний эхийгээ хүндэтгэж байгааг хэрхэн харуулж
байна вэ? (Есүс эхээсээ Өөрөөс нь юу хийхийг хүсэж байгааг асуух
төдийгүй, хийж өгөхөд бэлэн гэдгээ илэрхийлсэн юм. Та Есүсийн үед
“эмэгтэй” гэх нь эхдээ хандах хүндэтгэлтэй үг байсан гэдгийг тайлбарлах
хэрэгтэй байж болох юм.)
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Шинэ Гэрээний үеийн Израиль дахь шохойн
чулуун торхнууд

• Есүс “Миний цаг хараахан болоогүй байна” гэж хэлэхдээ юуны тухай
ярьсан бэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 2:5-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Мариа
зарц нарт хандан юу хэлснийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахад урь.

• Мариагийн зарц нарт өгсөн зааварчилгаа нь түүний Есүст итгэдэг
итгэлийнх нь талаар бидэнд юу зааж байна вэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 2:6–7-г чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Есүс зарц
нарт юу хийхийг зааварчилгаа болгосныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс зарц нарт юу хийхийг зааварласан бэ?

Есүсийн үед усны торхнуудыг чулуугаар хийдэг байсан бөгөөд шашны
ёслолуудад ашиглахад илүү цэвэр хэмээн үздэг байсан гэдгийг тайлбарла.
Иудейчүүдийн хувьд хоол идэхийнхээ өмнө ийм торхонд хадгалсан усаар гараа
угааж, өөрсдийгөө ариусгах ёслол үйлддэг уламжлалтай байжээ.

• Зарц нар усны торхнуудыг хэр
зэрэг дүүргэсэн бэ?

Усны торхнуудад хэр их хэмжээний
ус хийж болохыг суралцагчдад
ойлгуулахын тулд нэг галлон (эсвэл
нэг литр) шингэн хийж болох хоосон
савыг үзүүл. Нэг “метретас” гэдэг нь
есөн галлонтой (буюу 34 литр) тэнцэх
хэмжээ учраас зургаан торхонд
ойролцоогоор 100-аас 160 галлон
(эсвэл 380-аас 600 литр орчим)
шингэн хийх багтаамжтай гэдгийг
суралцагчдад тайлбарла. Тэгээд савыг
усаар дүүргэ.

Нэг суралцагчийг Иохан 2:8-ыг чанга уншихад урьж, ангийнхнаас Есүс дараа
нь зарц нарт юу хийхийг зааварласныг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж
мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Суралцагчдыг хуваалцаж байх үед усны савнаас
аягаар утгаж аваад, аягыг дээш өргө.

• Хэрэв та зарц нарын нэг байсан бол аягыг найрын ахлагч, удирдагчид
авчирч өгөхдөө юу гэж бодож эсвэл мэдрэх байсан бэ?

Нэг суралцагчаас Иохан 2:9–10-ыг чанга уншихыг хүсээд, найрын ахлагч өөрт
нь барьсан ундааг амсаад юу гэж хэлснийг олж мэдэхэд ангийнхныг урь.

• Есүс усыг яасан бэ?

• Найрын ахлагч шинэ дарсны талаар юу гэж хэлсэн бэ? (Хамгийн сайн
чанартай дарсыг найрын эхэнд хэрэглээд, чанар багатайг нь найрын сүүл
рүү хэрэглэдэг байсан гэдгийг тайлбарла.)

Есүс Өөрийнхөө мөнх бус амьдрал дахь тохинууллын үеэр үзүүлсэн энэхүү
анхны гайхамшгийнхаа талаар ямар нэгэн утгыг эсвэл бэлгэ тэмдгийг
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онцгойлон өгөөгүй гэдгийг тайлбарла. Гэвч бид Есүсийн анхлан цэдэглэгдсэн
гайхамшгийн түүхээс олон чухал үнэний талаар суралцаж болно.

Суралцагчдыг хоёр юм уу гурваар нь жижиг бүлгүүд болгон хуваарил. Бүлэг
болгоныг цаасан дээр Иохан 2:1–11 дэх хэсгээс суралцаж болох аль болох олон
үнэнийг олж бичихэд урь. Хангалттай хугацаа өгсний дараа бүлэг бүрээс нэг
суралцагчийг гарч ирээд, өөрсдийн бүлгийн тодорхойлсон үнэнийг
ангийнхантай хуваалцахад урь. Бичээч хийх нэг суралцагчийг урь. Хуваалцсан
үнэн болгоныг самбар дээр бичихийг бичээчээс хүс. Есүс Христ бодит
элементүүдийг захирах хүч чадалтай гэдэг нь суралцагчдын тодорхойлж
болох зарим үнэн юм. Аврагч гүйцэтгэх ёстой бурханлаг зорилготой
гэдгээ мэдэж байв. Аврагч бурханлаг хүч чадлаа гайхамшгаар
дамжуулан үзүүлэв. Бурханы Хүү Өөрийн эхийг хайрлаж,
хүндэтгэдэг байсан.

Нэг суралцагчийг Иохан 2:11-ийг чанга уншихад уриад, энэ гайхамшиг нь
Есүсийн дагалдагчдад хэрхэн нөлөөлснийг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

• Энэ гайхамшиг нь Есүсийн дагалдагчдад хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

Самбар дээрх суралцагчдын тодорхойлсон үнэний жагсаалтаас Есүс Христ
бодит элементүүдийг захирах хүч чадалтай гэсэн үнэнийг дугуйлж
тэмдэглэ. (Тэмдэглэл: Хэрвээ суралцагчид энэ үнэнийг жагсаалтад оруулаагүй
байгаа бол үүнийг жагсаалтад нэмж оруул.)

• Есүс Христ бодит элементүүдийг захирах хүч чадалтай гэдгийг ойлгох нь та
нарын Есүст итгэх итгэлийг хэрхэн хүчирхэгжүүлдэг вэ?

• Шинэ Гэрээнээс бидний судалсан өөр ямар түүх Есүс Христ бодит
элементүүдийг захирдаг хүч чадалтай гэдгийг харуулдаг вэ? (Хариулт нь
талх, загастай холбоотой хоёр гайхамшгийг хамруулсан байж болно.
Тухайлбал: [таван мянган хүн хооллосон Марк 6:33–44; дөрвөн мянган хүн
хооллосон Марк 8:1–9], шуурга намжаасан [Марк 4:35–41] эсвэл усан дээр
алхсан [Матай 14:22–33].)

Иохан 2:12–25
Есүс ариун сүмийг цэвэршүүлсэн
Суралцагчдыг хүүхэд байхдаа гадаа тоглодог байсан тоглоомоо нэрлэхэд урь.
Тэднийг хэд хэдэн тоглоомын нэр жагсаасны дараа дараах асуултыг тавь:

• Хэдийгээр эдгээр тоглоом нь гэм хоргүй, зугаатай боловч та нар эдгээрийг
ариун сүмийн талбайд тоглох юм бол сэтгэлдээ амар тайван байж чадах уу?

Суралцагчдыг хос хосоор нь бүлэг болгон хуваарил. Бүлэг бүрийг Иохан
2:12–17-г уншихад урь. Тэднийг унших үед бүлгүүдийг дараах асуултуудын
хариултыг олж мэдэн, ярилцахыг хүс (эдгээр асуултыг самбар дээр бич). Үүнд:

1. Есүс ариун сүмд ямар хүмүүсийг олсон бэ?

2. Та Есүсийг яагаад бухимдсан гэж бодож байна вэ?
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3. Есүс асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд юу хийсэн бэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа Есүс ариун сүмийг цэвэрлэсэн нь (Сайн
мэдээний зургийн цуглуулга [2009 он], д. 51; мөн LDS.org-оос үзнэ үү) зургийг
үзүүлж, зарим бүлгээс хариултаа хуваалцахыг хүс. Дээгүүр өнгөрөх баярыг
тэмдэглэхээр Иерусалимд ирсэн олон мянган зочин гийчин сүсэг
бишрэлийнхээ нэг хэсэг болгон ариун сүмд тахил өргөхийн тулд амьтан
худалдан авах хэрэгтэй байсан гэдгийг та тайлбарлах хэрэгтэй болж магадгүй.
Мөнгө солигчид нь Ромын болон бусад газрын мөнгийг тахилын амьтдыг
худалдаж авч болохын тулд ариун сүмийн нэгжээр сольж өгдөг байсан бөгөөд
бусад худалдаачин хэрэгцээтэй амьтдыг зардаг байжээ. Ийм арилжаа наймааг
хийх шаардлагатай байсан боловч гагцхүү энэ худалдаа наймааг ариун сүмд
хийж байгаа нь хүндэтгэлгүй бөгөөд зохисгүй байсан юм.

• Бид 16-р шүлэг дэх Есүсийн ариун сүмийн талаар өгсөн тайлбараас ариун
сүмийн тухай ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид дараахтай
төстэй үнэнийг олж тогтоох ёстой: Ариун сүм бол Бурханы өргөө юм.)

• Ариун сүм ямар байдлаараа Бурханы өргөө байдаг вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч ариун сүм нь Бурханы ирж болох газар бөгөөд тэнд
Түүний оршихуйг эсвэл Сүнсийг мэдэрч болдог мөн Түүний авралын
ажилтай холбоотой ёслолуудыг хийдэг; ариун сүмүүд нь газар дэлхий дээрх
шүтлэг бишрэлийн хамгаас ариун газрууд юм зэрэг санааг агуулсан байвал
зохино.)

Суралцагчдад сургаал, зарчмуудыг ойлгоход туслах
Та суралцагчдад сургаал, зарчмуудыг ойлгоход туслахын тулд утга санааг шинжлэхэд
хүргэх эсвэл орчин үеийн нөхцөл байдалтай харьцуулахад хөтлөх асуултуудыг тавь. Сайн
мэдээний сургаал, зарчмуудыг ойлгох гэдэг нь суралцагчид тодорхойлсон сургаал,
зарчмуудыг зөв ойлгож, амьдралынхаа ямар нөхцөлд тэдгээрийг хэрэглэж болохоо
мэдэхийг хэлнэ. Сургаал эсвэл зарчмыг ойлгох нь түүний үнэн ба чухал ач холбогдлыг
мэдэрч, хэрхэн ашиглаж болохыг мэдэхийн өмнөх шат юм.

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэрын хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь. Ариун сүм нь ариун газар болох тухай Есүсийн ойлголт мөнгө
солигчдыг болон худалдаачдыг ариун сүмээс хөөж, зайлуулах шийдвэр гаргахад
хэрхэн нөлөөлсөн тухай сонсохыг суралцагчдаас хүс.

“Шуурга мэт хилэгнэсний учир нь ‘Миний Эцэгийн өргөөг’ гэсэн гурван
үгэнд байлаа. Энэ нь зүгээр нэг барилга байшин байгаагүй бөгөөд энэ нь
Бурханы өргөө байсан юм. Үүнийг Бурханыг шүтэж бишрэхийн тулд барьж
байгуулсан байсан. Энэ нь бишрэл хүндэтгэлтэй зүрхэнд зориулсан гэр юм.
Энэ нь хүмүүсийн зовлон зүдгүүрт тайтгарал өгөх газар бөгөөд тэнгэрийн
бодит хаалга үүд байх ёстой байсан. … [Есүсийн] Хамгаас Дээдэд үнэнч

байдал нь түүний сүнсэнд гал дүрэлзүүлсэн бөгөөд түүний үгэнд доромжлогчдыг нэвт
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хатгах хурц хутга мэт хүчийг өгсөн юм” (“Hallowed Be Thy Name,” Ensign, 1977 оны 11-р
сар, 53).

• Есүсийн үйлдлүүд Эцэгийнхээ өргөөнд бишрэл хүндэтгэлтэй ханддаг
байсныг хэрхэн харуулж байна вэ?

Бид … -ээр ариун сүмийг биширч хүндэтгэдгээ үзүүлдэг гэсэн гүйцэд бус
өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Суралцагчдыг хоёр юм уу гурваар нь бүлгүүдэд хуваарил. Бүлэг болгоныг дээрх
өгүүлбэрийг дуусгах аль болох олон хувилбарыг цаасан дээр бичихэд урь.
Нэгээс хоёр минут өнгөрсний дараа нэг бүлгээс жагсаалтаа ангийнхантайгаа
хуваалцахыг хүс. Эхний бүлгийг жагсаалтаа хуваалцаж байхад бусад бүлэг
хэрэв тэд өөрсдийнх нь жагсаалтад байгаа зүйлийг дурдсан бол түүний
харалдаа тэмдэглэхийг хүс. Дараа нь өөр нэг бүлгийг эхний бүлгийн дурдаагүй
зүйлс жагсаалтад нь байвал тэдгээрийг уншихад урь. Уг үйл явцыг бүлэг бүр
хуваалцах хүртэл үргэлжлүүл.

• Бид ариун сүмд ороогүй байгаа үедээ ч гэсэн ариун сүмд бишрэл
хүндэтгэлтэй ханддаг гэдгээ хэрхэн үзүүлж болох вэ?

Ариун сүмд бишрэл хүндэтгэлтэй хандахын тулд яагаад чадах бүхнээ хийх
ёстой гэж бодож байгаагаа хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
бичихийг суралцагчдаас хүс. Мөн ариун сүмд бишрэл хүндэтгэлээ үзүүлэх нэг
тодорхой зүйл хийх зорилго тавьж, бичихэд суралцагчдыг урь. Тэднийг тэрхүү
зорилгынхоо төлөө үйлдэхэд урамшуулан дэмж.

Өнөөдрийн хичээл дээр тодорхойлогдсон зарчмуудын тухай гэрчлэлээ хуваалц.

Төгс эзэмших судрын давтлага
Энэ үйл ажиллагааг төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг танилцуулахад эсвэл
давтахад хийж болно. Нэлээд хэдэн төгс эзэмших судрын картуудыг сонгож,
суралцагчдад тарааж өгөхөд бэлд. (Нэг ижил картыг олон суралцагч авч
болохын тулд карт бүрийг олшруулан хувилахад анхаар. Нэг суралцагч хоёр
юм уу гурван өөр судрын хэсгээс авсан байхаар тооцож, хангалттай тооны
карт бэлдэхийг та хүсэж болох юм.) Суралцагчдад карт тарааж өг.
Суралцагчдад картан дээрх төгс эзэмших судрын хэсэг, эшлэл, түлхүүр үгс, хам
сэдвийн тайлбар, сургаал эсвэл зарчим, хэрэгжүүлэх санааг судлах цаг гарга.
Картан дээрээс зарим тайлбар үгийг чанга унш (Жишээлбэл: Төгс эзэмших
судрын хэсгийн үгс эсвэл түлхүүр үгс, хам сэдэв, сургаал эсвэл зарчим, эсвэл
хэрэгжүүлэх гэх мэт). Тухайн картыг авсан суралцагчид босож, төгс эзэмших
судрын эшлэлийг чанга уншина.
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Иохан 3
Оршил
Нэг шөнө Никодем хэмээх нэгэн фарисай хүн Есүс дээр
ирж, Түүнтэй ярилцав. Есүс Никодемд бүх хүн Бурханы
хаанчлалд орохын тулд дахин төрөх ёстой хэмээн заасан.

Хожим нь Иохан Баптист шавь нартаа түүний үүрэг
хариуцлага бол Есүс Христийн замыг бэлтгэх явдал юм
гэдгийг тайлбарлажээ.

Заах зөвлөмж
Иохан 3:1–21
Есүс Никодемд сүнслэг үнэнийг заасан
Суралцагчдыг нэг өдөр зарим найзтайгаа шашны талаар ярилцаж байхад нэг
нь “Би сайн хүн учраас тэнгэр рүү явж чадна” гэж хэлсэн гэж төсөөлөхөд урь.
Суралцагчдыг тэр найздаа хэрхэн хариулах талаар тунгаан бодоход урь.

Иохан 3-аас бид Бурханы хаанчлалд орохын тулд юу хийх ёстойг олж мэдэхэд
суралцагчдыг урамшуул.

Аврагч тохинууллынхаа эхэн үед Иерусалим руу Дээгүүр өнгөрөх баярыг
тэмдэглэхээр явсан гэдгийг тайлбарла. Иерусалим дахь олон хүн Есүсийг
гайхамшиг үйлдсэний дараа Түүнд итгэсэн байдаг (Иохан 2:23–25-ыг үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Иохан 3:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагчийг Иерусалимд байхад юу болсон тухай олж
мэдэхийг хүс.

• Есүс дээр хэн ирсэн бэ?

“Иудейчүүдийн удирдагчдын нэг” (Иохан 3:1) болох Никодем нь Санхедриний
гишүүн байсан гэдгийг тайлбарла. Санхедрин гэдэг нь Иудейн ард түмний
иргэний болон шашны асуудлаас олныг шийдвэрлэж өгдөг, фарисайчуудаас
болон садукайчуудаас бүрдсэн удирдах зөвлөл байсан юм.
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Никодем Есүс дээр ирсэн

• Та нар Никодемийг Есүс дээр
яагаад шөнө ирсэн гэж бодож
байна вэ?

• 2-р шүлэгт өгүүлснээр, Никодем
Есүсийн талаар юуг хүлээн
зөвшөөрсөн бэ?

Никодем нь Есүсийг “Бурханаас
ирсэн багш (2-р шүлэг) гэдгийг
хүлээн зөвшөөрч байгаа нь Никодем
Есүсээс суралцахыг хүсэж байсан
гэдгийг харуулж байна. Нэг
суралцагчийг Иохан 3:3–5-ыг чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагч Никодемд юу
заасныг олж мэдэхийг хүс.

Иохан 3:5 бол төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших судрын хэсгийг
судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж,

тэдгээрийг бусдад заахад бэлтгэхэд туслах болно. Та суралцагчдад эдгээр шүлгийг өөр
тэмдэглэгээгээр тэмдэглэхийг зөвлөж болно. Ингэснээр тэд эдгээр судрыг хялбархан олох
боломжтой байх болно. Суралцагчдад энэ судрын хэсгийг төгс эзэмшихэд нь туслахын тулд
хичээлийн төгсгөл дэх заах санааг үзнэ үү.

• 3-р шүлэгт өгүүлснээр, Аврагч Никодемд юу заасан бэ?

• Аврагчийн “дээрээс төрнө” (3-р шүлэг) гэснийг Никодем юу гэж
ойлгосон бэ?

Дахин төрнө гэдэг нь “Их Эзэний Сүнстэй байх нь хүний зүрх сэтгэлийг агуу
их өөрчлөхөд нөлөөлснөөр тэрээр ёсон бусыг дахин хийх хүсэлгүй болж, харин
үүний оронд Бурханы зүйлсийг эрж хайх хүсэлтэй болдог” гэдгийг тайлбарла
(Судруудын удирдамж, “Дахин төрөх, Бурханаас төрөх,” scriptures.lds.org; мөн
Мозая 5:2; Алма 5:14–15; Мосе 6:59-ийг үзнэ үү).

• 5-р шүлэгт өгүүлснээр, Есүс Никодемд Бурханы хаанчлалд орохын тулд
ямар хоёр зүйлийг хийх шаардлагатай гэж заасан бэ? “Ус болон Сүнснээс
төрнө” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

• Эдгээр шүлэгт сүнслэгээр төрж, селестиел хаант улсад орохын тулд юу хийх
хэрэгтэй гэж заасныг та нар хэрхэн нэгтгэн дүгнэх вэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа суралцагчдын үгсийг ашиглан, Баптисм хүртэж, Ариун
Сүнсний бэлэг хүлээн авах нь сүнслэгээр дахин төрөхөд болон
селестиел хаант улсад өргөмжлөл хүлээн авахад шаардлагатай гэсэн
зарчмыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдад найзаа төсөөлсөн жишээг сануул. Суралцагчдыг хос хосоор нь
хуваарил. Хос болгоноос нэг суралцагчийг урьж, түүнийг Бурханы хаант улсад
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орохын тулд сайн хүн байхад л хангалттай гэж үздэг найз нь болоход урь. Хос
бүрээс нөгөө суралцагчийг Иохан 3:5-ыг ашиглан уг буруу ойлголтыг
залруулах дадлага хийхэд урь.

Никодем Есүсээс хэн нэгэн дахин төрөх боломжийг юу олгодог юм бэ гэж
асуусныг тайлбарлан, Иохан 3:6–12-ыг нэгтгэн дүгнэ. Есүс Никодемд,
Израилийн багш болон шашны удирдагч атлаа сүнслэг дахин төрөлт
шаардлагатай бөгөөд сүнслэг төрөлтийг юу боломжтой болгодог гэдгийг
хэрхэн мэдэхгүй байж болох вэ? Гэсэн асуултыг тавьж хариулав.

Бид Иохан 3:13–21-ээс Аврагч Никодемд хэн нэгэн яаж дахин төрж болохыг
тайлбарлаж өгснийг уншдаг. Цөөн суралцагчийг Иохан 3:13–15-ыг ээлжлэн
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Есүс Никодемийн
асуултад хэрхэн хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Иохан 3:13 дээр Аврагч Өөрийнхөө тухай юу гэж хэлсэн бэ? (Тэр Өөрийгөө
тэнгэрээс доош бууж ирсэн Бурханы Хүү гэдгийг гэрчилсэн.)

Мосе ба гуулин могой (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга
[2009], д. 16; мөн LDS.org-оос үзнэ
үү). Суралцагчдаас энэ зургийн
өгүүлж буй түүхийг судраас
тайлбарлахыг хүс. Хэрвээ
шаардлагатай бол, Мосегийн үед
израильчууд Бурханы эсрэг нүгэл
үйлдсэний үр дагавар болгон Их Эзэн
тэдний дунд хорт могойнуудыг
илгээсэн гэдгийг тайлбарлаж өг.
Израильчууд могойнд хатгуулж,
хордсон. Их Эзэн Мосед гуулин
могойг шургаагны оройд
байрлуулахыг зарлиг болгож мөн
оройд нь байгаа могой руу харсан
израиль хүн болгон эдгэрэх болно
гэж амласан. (Тооллого 21:4–9-ийг
үзнэ үү.)

• Иохан 3:14-т өгүүлснээр, Есүс хүрэл могой нь юуг төлөөлсөн гэж хэлсэн бэ?

Цовдлолт зургийг үзүүл (Сайн
мэдээний зургийн цуглуулга [2009], д.
57; мөн LDS.org-оос үзнэ үү).

• 15-р шүлэгт өгүүлснээр, Аврагч
руу хардаг хүмүүст ямар адислал
ирдэг вэ?

• Бид эдгээр шүлгээс Есүс Христийн
Цагаатгалын талаар ямар
сургаалыг мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Бүх хүн төрөлхтөн Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан
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мөнх амьдрал авч чадна гэсэн үнэнийг илэрхийлсэн байхад онцлон
анхаар. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчийг Иохан 3:16–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Тэнгэрлэг Эцэгийн талаар бидний суралцаж болох сургаалыг
олж мэдэхийг хүс.

• Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийнхөө Хүүг юу хийлгэхээр илгээсэн бэ?

• Бид эдгээр шүлгээс Тэнгэрлэг Эцэгийн талаар ямар сургаалыг мэдэж авч
чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Тэнгэрлэг Эцэг
Өөрийнхөө хүүхдүүдэд маш их хайртай учраас Төрсөн Ганц Хүүгээ
тэдний нүглийн төлөө зовохоор илгээсэн гэсэн сургаалыг тодорхойлох
ёстой. Самбар дээр жагсаан бичсэн зүйлс дээр энэ сургаалыг нэмж бич.)

• Тэнгэрлэг Эцэг Хүү Есүс Христээ дэлхий рүү илгээхдээ бидэнд хайраа
хэрхэн үзүүлсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Даллин Х.Өүксийн дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
өөрсдийг нь хайрладаг Тэнгэрлэг Эцэгийн хайрын тухай мэдэх нь тэдэнд ямар
санагдаж байгаа талаар бодохыг хүс.

“Төлөөлөгч Иоханы тунхагласнаас өөр юу ч Бурханы хайрын хэмжээлшгүй
хүч, төгс чанарыг нотлон харуулж чадахгүй [Иохан 3:16-г үзнэ үү]. …
Тэнгэрлэг Эцэг маань Хүүгээ бидний нүглийн төлөө бидний ухаарах аргагүй
зовлонг хүлцэн тэвчүүлэхээр илгээхдээ хэчнээн их уй гашуу болж байсныг
бодоод үз дээ. Энэ бол бид бүгдийг хайрладаг Түүний хайрын аугаа
нотолгоо юм!” (“Хайр ба хууль,” Ensign эсвэл 2009 оны 10-р сарын Ерөнхий

чуулган, 28).

• Тэнгэрлэг Эцэг та нарт маш их хайртай учраас Төрсөн Ганц Хүүгээ та
нарын төлөө зовж, үхүүлэхийн тулд илгээсэн гэдгийг мэдэх нь та нарт ямар
санагдаж байна вэ?

• Иохан 3:16–17-д өгүүлснээр, бид Цагаатгалаар дамжин хэрхэн аврагдаж
чадах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Хэрэв бид Есүс Христэд гэм
нүглээ наманчлан, Түүний үгсэд дуулгавартай байж, итгэх аваас
Түүний Цагаатгалаар дамжуулан мөнх амьдралтай болж чадна гэсэн
зарчмыг самбар дээр нэмж бич.)

Суралцагчдыг самбар дээр жагсааж бичсэн, Есүсийн Никодемд заасан үнэнийг
давтан үзэхэд урь.

• Эдгээр үнэн хоорондоо ямар хамааралтай байна вэ?

• Бид Есүс Христэд итгэлээ харуулж болох ямар ямар арга зам байдаг вэ?

Хэрэв бид наманчилж, Есүс Христийг дагаснаар Түүнд итгэх итгэлээ харуулж
чадвал Цагаатгалаар дамжуулан аврагдан, мөнх амьдралтай болж чадна гэдэг
талаар гэрчил.

Би Есүс Христэд итгэх итгэлээ …-ээр харуулах болно гэсэн өгүүлбэрийг самбар
дээр бич. Суралцагчдаас хичээлийнхээ дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
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Есүс Христэд итгэх итгэлээ харуулахын тулд юу хийхээ бичихийг мөн энэ
өгүүлбэрийг гүйцээхийг хүс.

Иохан 3:22–36
Иохан Баптист, Есүс бол Христ гэдгийг заасан
Усаар дүүргэсэн шилэн сав үзүүл. Хүнсний будаг оруулагчаас нэг, хоёр дуслыг
усанд хий.

• Хүнсний будаг оруулагч нь бидний бусдад үзүүлэх нөлөөтэй хэрхэн
адилтгагдаж болох вэ?

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Дэвид О.Маккэйн хэлсэн дараах үгсийг чанга
уншихад урь. Бид бусдын амьдралд нөлөөлөх талаар юу сурч авч болохыг
сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“Энэ дэлхий дээрх хүн бүр сайн ч бай, муу ёрын ч бай ямар нэгэн нөлөө
үзүүлдэг” (Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay [2003], 227).

“Энэ дэлхийд бидний үгс ба үйлдлийн үр нөлөө үлэмж их байдаг. Амьдралынхаа бүх үед
та хамаг дэлхийн амьдралыг тодорхой хэмжээгээр өөрчилж байдаг юм” (Сургаалууд:
Дэвид О.Маккэй, 227).

Суралцагчдаас Иохан 3:22–36 дээрээс бусдад хэрхэн сайнаар нөлөөлж болох
талаар заасан зарчмыг олж мэдэхийг хүс.

Иохан Баптистын шавь нар нь хүмүүс Иохан Баптистын оронд Есүсийг дагаж
байгаад санаа зовцгоож байсан гэдгийг тайлбарлан, Иохан 3:22–26-г
нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Иохан 3:27–30-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Иохан Баптист Есүс Христтэй холбоотой өөрийнхөө
үүрэг хариуцлагын талаар юу ойлгосныг олж мэдэхийг хүс.

• Иохан Баптист шавь нартаа өөрийнхөө үүрэг хариуцлагын талаар юуг
ойлгуулахыг хүссэн бэ? (Тэр бусдыг Түүнд ирэхэд бэлтгэхийн тулд Есүс
Христийн өмнө илгээгдсэн нэгэн байсан.)

• Иохан Баптист ямар зүйрлэл хэрэглэсэн бэ (29-р шүлэг)?

Хүргэн гэдэг нь Есүсийг, бэр гэдэг нь Христэд ирэгч хүмүүсийг төлөөлж болох
бөгөөд хүргэний найз нь Иохан Баптистыг төлөөлж байгаа юм гэдгийг
тайлбарла.

• Иохан Баптист “Тэр өсөж, харин би буурах ёстой” гэж хэлсэн нь ямар
утгатай гэж та нар бодож байна вэ (30-р шүлэг)? Энэ нь Иохан Баптистын
зан чанарын талаар юу өгүүлж байна вэ?
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• Иохан Баптистын хийж чадахгүй юуг Есүс Христ хүмүүсийн төлөө хийж
чадах байсан бэ?

• Бид Иохан Баптистын жишээнээс бусдад сайнаар нөлөөлөхийн тулд хийж
чадах юуг сурч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөр үнэнийг тодорхойлж болох
боловч бид бусдыг Есүс Христэд чиглүүлснээр тэдэнд сайнаар
нөлөөлж чадна гэсэн санааг тодорхойлж байгаа эсэхийг бататга.)

• Бид бусдыг Есүс Христ рүү чиглүүлэхэд өөрсдөө нөлөөлөх нь яагаад
чухал вэ?

• Та нар хэн нэгэн хүн бусдыг Аврагч руу чиглүүлж байгааг хэзээ харсан бэ?

Бусдыг Аврагч руу чиглүүлж болох арга замуудын талаар бодоход
суралцагчдыг урь. Тэднийг ийн үйлдэхээр хичээхдээ Ариун Сүнсний удирдамж
эрэлхийлэхэд урамшуулан дэмж.

Иохан Баптист Есүсийг Бурханаас илгээгдсэнийг мөн Түүнд итгэсэн хүн
болгон мөнх амьдралтай болно хэмээн тунхагласан гэдгийг тайлбарлан, Иохан
3:31–36-г нэгтгэн дүгнэ.

Төгс эзэмших судар—Иохан 3:5
Иохан 3:5-ыг чээжлэхэд суралцагчдад туслахын тулд тэднийг судрын
тэмдэглэлдээ уг шүлэг дэх үг болгоны эхний үсгийг бичихэд урь. Суралцагчид
тухайн судрыг эхний үсгүүдийг ашиглан чанга уншиж, шаардлагатай бол
судрын хэсгээс харж, дадлага хийхэд урамшуул. Суралцагчид уг шүлгийг бүхэлд
нь эхний үсгүүдийг ашиглан хэлж сурсан тохиолдолд тэднийг тэр хэсгийг
чээжээр хэлж, дадлага хийхэд урь. Та нэлээд хэдэн өдрийн туршид хичээлийн
эхэнд эсвэл төгсгөлд уг судрын хэсгийг чээжээр хэлэх дадлага хийхэд тэднийг
урьж болно.
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Иохан 4
Оршил
Галил руу явж байхдаа Есүс Самари нутгаар дайран
өнгөрч, худгийн дэргэд нэгэн эмэгтэйд заав. Тэр эмэгтэй

бусдад Есүс бол Христ хэмээн гэрчилсэн. Хожим нь Есүс
язгууртны хүүг эдгээв.

Заах зөвлөмж
Иохан 4:1–42
Есүс Самари эмэгтэйд заав
Дараах асуултыг самбар дээр бич:

Энэ дэлхий дээрх хамгийн үнэ цэнтэй байгалийн баялаг юу вэ?

Суралцагчдаас самбар дээрх асуултад хариулахыг хүс. Хөрс, төмөр, нүүрс,
газрын тос, алт, алмаз зэрэг байгалийн баялгийн зургийг үзүүлэх талаар
бодож үз.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Дэвид А.Бэднарийн дараах мэдэгдлийг уншихад урь.

“Бид эхэндээ алт, газрын тос, алмазыг хамгийн үнэ цэнтэй гэж бодож болох
юм. Гэвч бүх эрдэс баялаг, төмөр, үнэт чулуу, газар дээрх болон газрын гүн
дэх бодисуудаас ус хамгийн нандин, үнэ цэнтэй нь билээ” (“A Reservoir of
Living Water” [Залуу насанд хүрэгчдэд зориулсан Сүмийн Боловсролын
Системийн галын дэргэдэх ярилцлага, 2007 оны 2-р сарын 4], 1, lds.org/
broadcasts).

Цэвэр устай шилэн аяга үзүүл.

• Цэвэр ус яагаад илүү үнэ цэнтэй байдаг вэ? (Та нэг эсвэл хоёр суралцагчийг
усны үнэ цэнийг үнэлдэг болоход тусалсан туршлагаасаа хуваалцахад
урьж болно.)

Суралцагчдыг Иохан 4-өөс судалж байхдаа Есүс усыг юутай зүйрлэснийг олж
мэдэхэд урь.

Есүс Иудейг орхин, Галил руу явсан гэдгийг тайлбарлан, Иохан 4:1–3-ыг
нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Иохан 4:4-ийг чанга уншихад урьж, ангийнхнаас Есүс Галил
руу явахдаа ямар газраар дайрч өнгөрснийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас
олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

398



Суралцагчдыг Иудей, Самари, Галил зэрэг нутгийг “Есүс Христийн мөнх бус
амьдралыг цухас харвал” (5-р хичээлд байгаа) хүснэгтээс олоход урь эсвэл
Библийн газрын зургууд, дугаар 11, “Шинэ Гэрээний үеийн ариун газар”
дээрээс эдгээрийг олоход урь.

• Есүс Самари нутгийг тойрч явахын оронд дайрч явсан нь яагаад чухал ач
холбогдолтой байсан бэ? (Иудейчүүд Самарийг дайран өнгөрөхийн оронд
тойрч гардаг байсан бөгөөд энэ нь иудейчүүд болон самаричууд хоорондоо
дайсагнадаг байсантай холбоотой [Жэймс Э.Талмэйж, Jesus the Christ, 3 дахь
хэвлэл (1916 он), 172]).

Нэг суралцагчаас Иохан 4:6–9-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс Самарид үдлэхдээ тэр эмэгтэйгээс юу гуйсныг олж
мэдэхэд урь.

• Есүс тэр эмэгтэйгээс юу гуйсан бэ?

• Есүсийг уух юм өгөхийг гуйхад тэр яагаад гайхсан бэ?

Есүс ба самари эмэгтэй зургийг үзүүл
(Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга [2009 он], д. 36; мөн
LDS.org дээрээс үзнэ үү).

Нэг суралцагчаас Иохан 4:10–12-ыг
чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг
шүлгийг дагаж уншаад, Есүсийн тэр
эмэгтэйд өгсөн хариултыг олж
мэдэхэд урь.

• 10-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч
тэр эмэгтэйд юуг санал болгосон бэ? (“Бурханы бэлэг” гэдэг нь Есүсийг
дэлхийн Аврагч болохыг хэлж байгаа юм гэдгийг тайлбарла.)

• 11-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэр эмэгтэй Есүсээс юу гуйсан бэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 4:13–14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Есүс Өөрийн санал болгосон усны талаар юу хэлснийг
олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Өөрийн санал болгосон усны талаар юу хэлсэн бэ?

Нэг суралцагчийг ахлагч Дэвид А.Бэднарийн хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, амийн ус юуг төлөөлж
байгааг сонсож авахыг хүс.

“Энэ хэсэгт дурдсан амийн ус гэдэг нь Их Эзэн Есүс Христ ба Түүний сайн
мэдээний төлөөлөл юм. Бодит амьдралыг тэтгэхийн тулд ус хэрэгтэй
байдгийн адилаар мөнх амьдралыг хүлээн авахад Аврагч ба Түүний
сургаал, ёслолууд амин чухал байдаг юм. Амийн ус танд болон надад
тасралтгүй үргэлжлэх сүнслэг өсөлт, хөгжлийг тэтгэхийн тулд өдөр бүр
хэрэгтэй” (“Амийн усан сан,” 2).
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• Ахлагч Бэднарийн хэлснээр, амийн ус гэдэг нь юуг төлөөлж байна вэ?

Өмнө үзүүлсэн аягатай усанд Аврагч ба Түүний сайн мэдээ гэсэн шошго
наагаарай.

• Ус яагаад Аврагчийг болон Түүний сайн мэдээг төлөөлөхөд тохиромжтой
бэлгэ тэмдэг байдаг вэ?

• Та нар 14-р шүлэг дэх Аврагчийн үгсийг хэрхэн зарчим болгож, нэгтгэн
дүгнэх вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид Есүс
Христэд ирж, Түүний сайн мэдээнээс чин сэтгэлээсээ хүртвэл мөнх
амьдралыг хүлээн авах болно гэсэн зарчмыг тодорхойлох ёстой.)

Нэг суралцагчаас Иохан 4:15–18-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг шүлгийг
дагаж уншаад, тэр эмэгтэй Есүсээс юу гуйж, Аврагч түүнд юу гэж хариулсныг
олж мэдэхэд урь.

• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэр эмэгтэй Есүсээс юу гуйсан бэ?

Есүсийн хариулт, санал болгож буй амийн ус нь хэрэгтэй гэдгийг ойлгоход тэр
эмэгтэйд тусалсан болохыг тайлбарла.

• 17-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс тэр эмэгтэйд юуг илчилсэн бэ? (Есүсийн
хариулт тэр эмэгтэйг утга учир бүхий, тогтвортой гэр бүлийн харилцаатай
болохын төлөө зүтгэж байсныг мөн нөхөр нь биш хүнтэй хамт
амьдарснаараа тэр эмэгтэй ариун явдлын хуулийг зөрчиж байсныг мэдэж
байсан гэдгийг харуулж байна гэж онцлон хэл.)

• Есүс танихгүй хүн мэдэхийн аргагүй нарийн зүйлүүдийг нь илчлэхэд тэр
эмэгтэйд ямар бодол эсвэл мэдрэмж төрсөн байж болох вэ?

• Аврагчийн үгс Түүний санал болгож буй амийн ус өөрт нь ямар их
хэрэгтэй болохыг ойлгоход тэр эмэгтэйд хэрхэн тусалсан байж болох вэ?

• Бид эдгээр шүлгээс Аврагчийн талаар ямар үнэнийг мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа Есүс Христ бидний нүглийг мэддэг ба
тэдгээрийг даван туулахад туслахын тулд Өөрийнхөө сайн мэдээг
санал болгодог гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

• Энэ үнэнийг ойлгох нь яагаад чухал вэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 4:19–20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, тэр эмэгтэй Есүст юу хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Тэр эмэгтэй Есүсийг хүлээн авах хандлага нь өөрчлөгдөж байгааг харуулах
юуг хэлсэн бэ?

Самарид Геризим гэдэг уул байдгийг тайлбарла. Аврагчийн мөнх бус амьдрал
дахь тохинууллаас олон зууны өмнө самаричууд тэнд шүтлэг бишрэлийн газар
болгон ариун сүмийг барьж байгуулсан юм. Иудейчүүдээс ялгаатай нь,
самаричууд ёслолуудыг үйлдэх санваарын эрх мэдэлтэй байгаагүй бөгөөд
Бурханы олон бошиглогчийн сургаалыг хүлээж аваагүй байв.

Хэд хэдэн суралцагчийг Иохан 4:21–23, түүнчлэн, Иосеф Смитийн Орчуулга,
Иохан 4:26-г (Иохан 4:24, зүүлт тайлбар a) ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Есүс тэр эмэгтэйд Бурханыг шүтэн
бишрэх талаар юу заасныг олж мэдэхийг хүс.
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• Үнэн шүтэгчид Тэнгэрлэг Эцэгийг хэрхэн шүтэн биширдэг вэ?

• Иосеф Смитийн Орчуулгын дагуу бид Бурханыг “сүнсээрээ, үнэнээр”
шүтэн бишрэх юм бол бидэнд ямар адислал ирдэг вэ?

• Бид эдгээр шүлгээс ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид Эцэгийг сүнсээр мөн үнэнээр шүтэж
бишрэх юм бол Тэр биднийг Өөрийн Сүнсээр адислах болно гэсэн
зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах мэдэгдлийг уншихад урь. Ангийнхнаас
Эцэгийг сүнсээр мөн үнэнээр шүтэн бишрэх гэдэг нь ямар утгатай болохыг
олж мэдэн, тэмдэглэхийг хүс.

“Бидний зорилго бол үнэн ба амьд Бурханыг Сүнсний хүчээр, Түүний
томилсон арга замаар шүтэн бишрэх явдал юм. Жинхэнэ Бурханыг
батлагдсан ёсоор шүтэн бишрэх нь авралд хүргэдэг, харин мөнхийн үнэнд
үндэс суурьгүй хуурамч бурхдыг шүтэх нь ийм баталгааг хангадаггүй.

“Үнэний талаарх мэдлэг нь үнэнээр шүтэн бишрэхэд амин чухал юм. …

… Үнэн бөгөөд төгс шүтлэг нь Бурханы Хүүгийн мөрийг дагахаас бүрддэг
бөгөөд энэ нь зарлигуудыг дагаж, Эцэгийн хүсэл таалалд дуулгавартай байж, ач ивээлээс
ач ивээлд хүрч, Христ Эцэгийн дотор алдаршуулагдсаны адил бид Түүн дотор
алдаршуулагдах хүртэл ахих зэргээс бүрддэг. Энэ нь зүгээр нэг залбирах, номлох, дуу
дуулахаас илүү агуу юм. Энэ нь амьдарч, хийж, дуулгавартай дагана гэсэн үг. Энэ нь агуу
Үлгэр Жишээч [Есүс Христийн] амьдралыг давтаж, дуурайх явдал юм.” (“How to Worship,”
Ensign, 1971 оны 12-р сар, 129, 130).

• Ахлагч Макконкигийн хэлснээр, Бурханыг сүнсээр мөн үнэнээр шүтэн
бишрэх гэдэг нь ямар утгатай вэ?

• Та нар Эцэгийг сүнсээр мөн үнэнээр шүтэн бишрэхийг эрэлхийлэх үедээ
хэзээ адислагдаж байсан бэ?

Чимээгүй, нам гүм болохоос бүү ай.
Суралцагчид асуултад шууд хариулахгүй байж болно, гэвч энэ чимээгүй байдалд бүү санаа
зов. Заримдаа суралцагчдад асуусан зүйлийн тухай болон хэрхэн хариулахаа тунгаан
бодох нь хэрэгтэй байдаг. Ийнхүү тунгаан бодох нь Ариун Сүнснээс заавар хүлээн авахад
тусалдаг.

Суралцагчдыг Эцэгийг сүнсээр мөн үнэнээр илүү сайн шүтэн бишрэхийн тулд
юу хийж болох талаар эргэцүүлэн бодоход урь.

• Нэг суралцагчаас Иохан 4:25–26-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг
шүлгийг дагаж уншаад, Есүс Өөрийнхөө талаар тэр эмэгтэйд юу
илчилснийг олж мэдэхэд урь.

• Есүс тэр эмэгтэйд Өөрийнхөө талаар юу илчилсэн бэ?
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Нэг суралцагчийг Иохан 4:27–30-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, тэр эмэгтэй Аврагчтай ярилцсаны дараа юу хийснийг
олж мэдэхийг хүс.

• Тэр эмэгтэй Аврагчтай ярилцсаны дараа юу хийсэн бэ?

• Тэр Есүс Христийн талаар гэрчлэлтэй болсноо харуулсан юуг хэлсэн бэ?

• Бид энэ түүхээс Есүс Христийн талаар гэрчлэлтэй болоход юу тохиолддог
тухай ямар үнэнийг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Бид Есүс Христийн талаар гэрчлэлтэй болох үедээ үүнийг
бусадтай хуваалцах хүслээр дүүрдэг гэсэн үнэнийг олж тогтоосон
эсэхийг бататга.)

Есүсийн шавь нар хоол хүнстэй буцаж ирсэн гэдгийг тайлбарлан, 31–37-г
нэгтгэн дүгнэ. Тэд Түүнээс хоол зооглооч хэмээн хүсэхэд Тэр идсэнээр биш
харин Эцэгийнхээ хүслийг үйлдсэнээр тэтгэгддэг хэмээн заажээ. Дараа нь Тэр
тэднийг сайн мэдээг дэлгэрүүлэн номлох боломж их байгааг харахад урьсан.

Нэг суралцагчаас Иохан 4:39–42-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, тэр эмэгтэйн гэрчлэл түүний амьдардаг хотын хүмүүст хэрхэн
нөлөөлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Тэр эмэгтэйн гэрчлэл түүний амьдардаг хотын хүмүүст хэрхэн
нөлөөлсөн бэ?

• 42-р шүлэгт цэдэглэснээр, хүмүүс тэр эмэгтэйд юу гэж хэлсэн бэ?

Бид Аврагчийг мэддэг болж, Түүний амийн уснаас уух үедээ Түүний талаарх
гэрчлэлээ бусадтай хуваалцах хүслээр дүүрдэг тухай гэрчлэлээ хуваалц.

Иохан 4:43–54
Есүс язгууртны хүүг эдгээв
Есүс Самари дахь эмэгтэйд заасны дараа Галилд ирсэн бөгөөд Түүнийг хүмүүс
хүлээн авсан тухай тайлбарлан, Иохан 4:43–45-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдад дараах тараах материал-ын хуулбарыг өг. Тэднийг
Иохан 4:46–54-ийг дотроо уншин, тараах материал дээр байгаа

асуултуудад хариулахад урь.

Иохан 4:46–54
1. Есүстэй хэн уулзахаар ирж, Аврагчаас ямар адислал авахыг гуйсан бэ?
2. Есүсийн хэлсэнд үндэслэвэл, Тэр яагаад энэ хүнд адислал өгөхөө хойшлуулсан бэ?
3. Тэр хүн итгэхийн тулд өөрт нь тэмдэг үзүүлэх хэрэггүй гэдгээ хэрхэн харуулсан бэ?
4. 51–53-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэр хүний Есүс Христэд итгэх итгэл хэрхэн нотлогдсон бэ?
5. Энэ хүний туршлагаас бид ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа суралцагчдыг хариултаа хуваалцахад урь.
Тэднийг уг язгууртны туршлагаас суралцсан зүйлээ хуваалцах үеэр Бид
тэмдэг шаардахгүйгээр Есүс Христэд итгэх үед Их Эзэн бидний
итгэлийг баталгаажуулна гэсэн үнэнийг тодорхойлоход тэдэнд тусал.
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• Есүс Христэд тэмдэг шаардахгүй итгэх нь яагаад чухал вэ?

• Бид Түүнд итгэх итгэлээ хэрэгжүүлэх үед Их Эзэн бидний итгэлийг ямар
ямар арга замаар баталгаажуулдаг вэ?

Хэрвээ бид Их Эзэнийг итгэлтэй эрэлхийлэх юм бол Тэр бидний итгэлийг
дэмжих нотолгоог өгч адисалдаг гэдэг талаар гэрчлэн, хичээлээ дуусга.
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Иохан 5
Оршил
Аврагч Иерусалимд нэгэн зоогт оролцож (Дээгүүр
өнгөрөх баяр бололтой) мөн Бетзада гэдэг цөөрмийн
дэргэд өвчтэй хүнийг эдгээсэн. Есүс Христ Өөрийгөө
Тэнгэрлэг Эцэгийг төлөөлдөг хэмээн зааж, хүмүүс яагаад

Бурханы Хүүг хүндлэх ёстой талаар тайлбарлав. Мөн
Өөрийнх нь бурханлаг байдлыг гэрчилдэг өөр олон гэрч
байдаг тухай заасан.

Заах зөвлөмж
Иохан 5:1–30
Есүс нэгэн өвчтэй хүнийг Хүндэтгэлийн өдөр эдгээж мөн Өөрөө Эцэгтэй ямар
харилцаатай байдаг тухай заав
Хагархай хувин савны эсвэл тавагны
хэлтэрхийг дүрсэлсэн зураг үзүүл
(эсвэл хагархай тавагны зургийг
самбар дээр зур).

Хэрэв ямар нэгэн чухал эсвэл үнэтэй
зүйл хагалж байсан бол гараа
өргөхийг суралцагчдаас хүс.
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийн хувьд
бид чухал бөгөөд агуу үнэ цэнтэй
гэдгийг тайлбарла. Гэвч өөрсдийнхөө
хийсэн сонголтоос эсвэл бидэнд
тулгарч буй сорилтоос болоод
заримдаа бид өөрсдийгөө өчүүхэн үнэ цэнтэй мэт эсвэл хагарч эвдэрсэн мэт
санадаг.

• Хэн нэгэн сүнсний болон маханбодын эсвэл сэтгэцийн хувьд хагархай мэт
санагдаж болох ямар зарим арга зам байдаг вэ? (Суралцагчдын хариултыг
самбар дээр жагсаан бич.)

Суралцагчдыг Иохан 5:1–9-өөс судалж байхдаа хагарсан юм шиг санагдах үед
маань биднийг тайтгаруулж, бидэнд найдвар өгөхөд тусалж чадах үнэнийг
олоход урь.

Есүс Христ Галилд тохинуулсны дараа Дээгүүр өнгөрөх баярын зоог байж
болох магадлалтай иудейчүүдийн зоогт оролцохоор Иерусалим руу очсон
гэдгийг тайлбарлан (Иохан 5:1, зүүлт тайлбар a-г үзнэ үү), Иохан 5:1-ийг
нэгтгэн дүгнэ. Тэр Иерусалимд байхдаа ариун сүмийн дэргэдэх нэгэн цөөрөм
дээр хүрч ирсэн.

Нэг суралцагчийг Иохан 5:2–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, цөөрөм дээр ямар хүмүүс цугларсан байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Бетзада цөөрөм дээр ямар хүмүүс цугларсан байсан бэ? (Өвчтэй, сохор,
доголон болон хатингар [3-р шүлэг] гэдэг нь ямар нэгэн байдлаар хүнд
өвчтэй, сул дорой, тахир дутуу хүмүүс байсан гэдгийг онцлон хэл.)
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• Зовлон зүдгүүрт автсан энэ хүмүүс юу хүлээж байсан бэ? (Тэнд нэг булаг
байж болох байсан бөгөөд үе үе цөөрөм рүү урсаж, усны гадаргууг буцалж
байгаа мэт болгодог байсан ба энэ нь хүмүүсийн өвчин зовиурыг намдаадаг
байсан байж болох юм гэдгийг тайлбарла [Bible Dictionary, “Bethseda”-г
үзнэ үү].)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Брүс Р.Макконкигийн дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

“Бетзада цөөрөм нь эмчилгээ сувиллын эрдэс бүхий рашаан байсан гэдэг нь
тодорхой. Харин тэнгэр элч бууж ирээд, усыг буцалж байгаа мэт болгосон,
тэгснээр үүн рүү хамгийн эхэлж орсон хүн эдгэрэх болно гэдэг таамаглал
мухар сүсэг байжээ. Эдгээх гайхамшгууд ийм маягаар тохиодоггүй юм”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть, [1965–1973], 1:188).

• Тэнгэр элч бууж ирж, усанд түрүүлж орсон хүнийг эдгээдэг байсан гэдэг
итгэлийн талаар ахлагч Макконки юу заасан бэ?

• Усанд түрүүлж орсон нь эдгэрэх болно гэдэгт найдсан олон өвчтөн
цугларсан цөөрөм дэх нөхцөл байдал ямар байсан гэж та нар бодож байна
вэ?

Цөөн суралцагчийг Иохан 5:5–7-г ээлжлэн уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагч цөөрмийн дэргэд хэвтэж байсан ямар хүнийг харсан
гэдгийг олж мэдэхийг хүс.

Христ Бетзада цөөрөмд өвчтөнг
эдгээсэн нь зургийг үзүүл (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга [2009
он], д. 42; мөн LDS.org дээрээс
үзнэ үү).

• Эдгээр шүлэгт Аврагчийн харсан
хүнийг хэрхэн дүрсэлсэн байна вэ?

Суралцагчдыг Иохан 5:8–9-ийг
дотроо уншиж, тэр хүнд Аврагч
хэрхэн хариулсан тухай олж мэдэхэд
урь. Тэднээс олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс. Тэднийг “өнөөх хүн тэр даруй эрүүл болж” (9-р шүлэг)
гэснийг тэмдэглэн авч үзэх талаар бодож үзэхэд урь.

Самбар дээр Бетзада гэсэн үг бич. Бетзада гэдэг нь “нигүүлслийн гэр” хэмээн
орчуулагдаж болно гэдгийг тайлбарла (Bible Dictionary, “Bethseda”). Энэхүү
тодорхойлолтыг Бетзада гэдэг үгийн хажууд самбар дээр бич. Нигүүлсэл гэдэг
нь өрөвч нинжин бөгөөд сайхан сэтгэл гэдгийг тайлбарла. Нигүүлслийн
хамгийн агуу үйл нь Есүс Христийн Цагаатгал байсан юм.

• Яагаад Бетзада гэдэг нь ялангуяа Аврагч энэ хүнийг эдгээсний дараа
тухайн газарт тохиромжтой нэр байсан бэ?
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• Бид ямар байдлаар энэ Бетзада цөөрмийн дэргэдэх хүнтэй төстэй байж
болох вэ?

• Аврагч энэ хүнийг эдгээсэн явдлаас бид ямар үнэнийг мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Есүс Христийн хүч чадал,
нигүүлслээр бид бүрэн бүтэн болж чадна гэдгийг олж тогтоосон
эсэхийг бататга.)

Энэ үнэнийг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд нэг суралцагчийг ахлагч
Мэррилл Ж.Бэйтмэний Тэргүүлэх бишопоор үйлчилж байхдаа энэ талаар
ярьсан үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас Аврагч биднийг хэрхэн бүрэн
бүтэн болгож чадах талаар сонсохыг хүс.

“Бетзада цөөрмийн дэргэд байсан хазгар доголон хүн өөрөөс нь илүү
хүчтэй нэгэн өөрийг нь эдгээхийг хүсэж байсан шиг (Иохан 5:1–9-ийг үзнэ
үү), бид ч бас хэрвээ бодгаль маань уй гашуу, гуниг зовлон, нүглээс
ангижран, бүрэн бүтэн болох хэрэгтэй бол Христийн Цагаатгалын
гайхамшигт тулгуурладаг. … Зөвхөн Христээр дамжин, харууссан зүрхэнд
тайтгарал болон санаа зовох, уй гашууд автагдсан байдалд амар тайван

байдал ирэх боломжтой байдаг” (“The Power to Heal from Within,” Ensign, 1995 оны 5-р
сар, 13).

• Бид Есүс Христийн нигүүлсэл ба Түүний Цагаатгалаар дамжуулан бүрэн
бүтэн болж чадах зарим арга зам юу вэ? (Бид энэ амьдралдаа эсвэл
дараагийн амьдралдаа бүрэн бүтэн болгогдож болно гэдгийг тайлбарлан
өгч болно.)

• Бид Аврагчийн Цагаатгалаар дамжуулан нигүүлсэл, эдгэрэл хүлээн авахын
тулд юу хийх ёстой вэ?

Суралцагчдаас өөрсдөд нь эсвэл сүнслэг байдал, бие махбод, сэтгэл санааны
хувьд эвдэрч хагарсан хэн нэгэнд Есүс Христийн хүч чадал, нигүүлсэл, нинжин
сэтгэл туслахыг харсан юм уу мэдэрсэн үеийнхээ талаар тунгаан бодохыг хүс.
Аврагч нигүүлсэл, нинжин сэтгэлээр дүүрэн гэдгийг би мэднэ, яагаад гэвэл …
гэсэн бүрэн бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Энэ өгүүлбэрийг хэрхэн дуусгах тухай бодохыг суралцагчдаас хүс. Цөөн
суралцагчаас хариултаа хуваалцахыг хүс.

Аврагч хожим нь тэр хүнийг ариун сүмд олоод “дахиж нүгэл бүү үйлд” (Иохан
5:14) гэж зөвлөсөн тухай тайлбарлан, Иохан 5:10–16-г нэгтгэн дүгнэ.
Иудейчүүдийн удирдагчид Есүс тэр хүнийг Хүндэтгэлийн өдөр эдгээсэн тухай
олж мэдээд, Аврагчийг хавчиж, алахыг хичээв.

Нэг суралцагчийг Иохан 5:17–18-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, иудейчүүдийн удирдагчид Есүст уурлаж байсан өөр нэг
шалтгааныг олж мэдэхийг хүс.

17-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч иудейчүүдийн удирдагчдад энэ хүнийг
эдгээснээр Тэнгэрлэг Эцэгийн ажлыг гүйцэлдүүлснээ заасан гэдгийг
тайлбарла. Дараа нь Аврагч Эцэгтэй ямар харилцаатай байсан
тухайгаа заасан.
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• 18-р шүлэгт цэдэглэснээр, иудейчүүдийн удирдагчид Есүст хилэгнэх болсон
өөр нэг шалтгаан юу байсан бэ? (Есүс Бурханыг Өөрийн Эцэг хэмээн хэлэн,
Өөрийгөө Бурхантай адилтгасан учраас Бурханыг доромжилсон гэж тэд
итгэж байсан.)

Аврагч Өөрөө бидний Тэнгэрлэг Эцэгтэй ямар харилцаатай болох талаар юу гэж
заасан бэ? гэсэн асуултыг самбар дээр бич. Суралцагчдыг хос болгон хуваарил.
Хос бүрийг Иохан 5:19–22, 26–27, 30-ийг хамтдаа чанга уншихад урь. Тэднийг
энэ асуултын хариултыг олж мэдэхэд урь.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад
урь. (Самбар дээр Тэр өөрийн бүх үйлдэлд Тэнгэрлэг Эцэгийг төлөөлдөг
бөгөөд Түүний хүслийг дуулгавартай дагахыг хичээдэг гэсэн үнэнийг
бичээд, тэдний дээрх асуултад хариулсан хариултыг нэгтгэн дүгнэ. Аврагч
биднийг адилхан үйлдэл хийхэд урьдаг гэдгийг тайлбарла.)

• Есүс Христ Өөрийн бүх үйлдэлд Тэнгэр дэх Эцэгийн төгс төгөлдөр
төлөөлөгч байдаг гэдгийг ойлгох нь яагаад чухал вэ?

Иохан 5:31–47
Түүний тэнгэрлэг байдлыг гэрчилдэг олон гэрчийн талаар Есүс заав
Ангид хальстайгаа байгаа нэг жижигхэн самар авчир (эсвэл вандуйны үр байж
болно). Уг самрыг суралцагчид харж чадахгүйгээр гартаа барь. Хүний нүдэнд
харагдаж байгаагүй нэг зүйлийг гартаа барьж байгаа гэдгээ тайлбарла. Хэрэв
танд итгэж байгаа бол гараа өргөхийг суралцагчдаас хүс. Энэ нь үнэн эсэхэд
эргэлзэж байгаа нэг суралцагчийг зарим суралцагчаас сонгож, энэ зүйлийг
үзэхэд урь. Тухайн суралцагчдад тэр зүйлийг үзүүлж, тэднийг ангийнханд
өөрийнхөө үнэн хэлсэн эсэхийг хэлэхэд урь.

• Аливаа хэлсэн зүйл нэгээс илүү гэрчтэй бол түүний үнэн эсэхийг хэрхэн
баталгаажуулдаг вэ?

Самрыг ангийнханд үзүүлж, үүний доторхыг хүн нүдээрээ хэзээ ч харж
байгаагүй болохыг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Иохан 5:31-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагч Өөрийнх нь Тэнгэрлэг Эцэгтэй ямар харилцаатай
байдгийг гэрчлэх гэрчийн талаар юу хэлснийг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Иосеф Смитийн Орчуулга нь 31 ба 32-р шүлгийг илүү тодорхой болгосон
байдаг гэдгийг онцлон тэмдэглэ. “Хэрэв Би Өөрийнхөө тухай гэрчилдэг бол
Миний гэрчлэл үнэн болой. Учир нь би ганцаараа биш” (Иосеф Смитийн
Орчуулга, Иохан 5:32–33). Аврагч иудейчүүдийн удирдагчдад Өөрийнх нь
гэрчлэлээс гадна тэдэнд олон гэрч байгаа гэдгийг зааж байсан гэдгийг
тайлбарла.

Дараах судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич: Иохан 5:32–35; Иохан 5:36; Иохан
5:37–38; Иохан 5:39; Иохан 5:45–47. Эшлэл тус бүрийг нэг эсвэл нэгээс илүү
суралцагчид хуваарил. Тэднээс эдгээр шүлгийг уншаад, Есүсийн тэнгэрлэг
байдлыг гэрчилсэн бусад гэрчийн тухай олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг
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самбар дээр өөрсдөд нь хуваарилагдсан эшлэлүүдийн дэргэд олж мэдсэн зүйлээ
бичихэд уриад, эдгээр гэрчийн жагсаалтыг гаргахад тусал.

Жагсаалт гаргах
Жагсаалт гэдэг нь хоорондоо хамаарал бүхий санаа, зааварчилгааны цуврал юм.
Судруудаас жагсаалтыг хайж олох нь танд болон танай суралцагчдад сударт онцолж байгаа
чухал түлхүүр утгыг тодорхойлоход тусалж чадна.

Есүс Христийн тухай гэрчилсэн олон гэрч байсаар байтал иудейчүүдийн
удирдагчид Есүсийн тэнгэрлэг байдалд итгээгүй гэдгийг тайлбарла. 39-р
шүлэгт, Есүс судруудын талаар ярихдаа “тэдгээрийн дотор мөнх амь бий гэж
та нар боддог” гэж хэлснийг онцлон хэл.

• Есүс ямар алдаатай итгэлийг иудейчүүдэд онцлон хэлж байсан бэ? (Есүсийн
өдрүүдэд ихэнх иудей хүн зөвхөн судраас судлах нь мөнх амьдралыг авахад
хангалттай гэж үздэг байсан гэдгийг тайлбарла. Тэд судрууд өөрсдийг нь
Есүс Христ рүү чиглүүлэх зорилготой байсан гэдгийг ойлгож чадаагүй юм.
“Та нарт мөнх амь бий гэж та нар боддог. Гэхдээ судруудыг судал, учир нь
тэдгээр нь Намайг гэрчилдэг билээ” гэж Тэр голчлон хэлж байсан.)

Нэг суралцагчийг Иохан 5:40-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншаад, иудейчүүд мөнх амьдрал олж авахын тулд юу хийх ёстой байсныг олж
мэдэхийг хүс.

• Иудейчүүд судраас судалдаг байсан боловч мөнх амьдралыг хүлээн авахад
өөрсдөд нь тусалж болох юуг хийхийг эсэргүүцдэг байсан бэ?

• 39 ба 40-р шүлэг дэх Аврагчийн сургаалын дагуу, бид мөнх амьдралыг
хүлээн авахын тулд юу хийх ёстой вэ? (Бид зөвхөн Есүс Христэд ирснээр
мөнх амьдралыг олж авч чадна гэсэнтэй төстэй зарчмыг тодорхойлоход
суралцагчдад тусал. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдад мөнх амьдрал нь Тэнгэрлэг Эцэгтэй адил болох ба гэр бүлийнхээ
зохистой гишүүдийн хамт Түүний оршихуйд үүрд мөнх хамт амьдрахыг
багтаадаг гэдгийг сануул.

• Есүс Христэд ирнэ гэдэг нь ямар утгатай вэ? (Христэд ирнэ гэдэг нь Түүнд
итгэх итгэлээ хөгжүүлэх, гэм нүглээ наманчлах, Түүний зарлигуудад
дуулгавартай байхыг хэлнэ.)

• Яагаад мөнх амьдралыг хүлээн авахын тулд Есүс Христэд ирэх нь амин
чухал вэ?

Суралцагчдыг самбар дээр жагсаасан гэрчүүд хэн нэгнийг Аврагчид ирэхэд
тусалж болох арга замуудын талаар тунгаан бодоход урь.

• Есүс Христийн эдгээр гэрчийн аль нь танд Есүс Христэд ирэхэд
тусалсан бэ?

Суралцагчдаас мөнх амьдралыг хүлээн авахын тулд Аврагчид бүрэн дүүрэн
ирэхийн тулд тэд юу хийх талаар тунгаан бодохыг хүс.

Иохан 5-д заасан үнэний талаар гэрчлэлээ хуваалцсанаар хичээлээ дуусга.
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65-Р ХИЧЭЭЛ

Иохан 6
Оршил
Есүс таван мянга гаруй хүнийг ер бусын байдлаар
хооллосныхоо маргааш нь Өөрийгөө Амийн талх хэмээн
заасан. Түүний зарим дагалдагч заасан сургаалуудыг нь

эсэргүүцэн, Түүнийг орхив. Харин Петр Есүсийн заасан
зүйлс мөнх амьдралын үгс бөгөөд Тэр бол Бурханы Хүү
гэдгийг гэрчлэв.

Заах зөвлөмж
Иохан 6:1–21
Есүс 5000 гаруй хүнийг ер бусын байдлаар хооллосон бөгөөд тэнгисийн
дээгүүр алхлав
Аврагч Иерусалимд тэнгэрлэг байдлаа гэрчилснийхээ дараа (Иохан 5-р
бүлгийг үз) Галил руу буцаж ирсэн бөгөөд тэнд Тэр болон Түүний төлөөлөгчид
сайн мэдээг зааж, олон хүнийг эдгээсэн гэдгийг тайлбарла (Матай 5–13-р
бүлгийг үзнэ үү). Есүс дараа нь төлөөлөгчдийнхөө хамт Галилын тэнгисийг
гаталж, таван мянга гаруй хүнийг ер бусын байдлаар хооллов (Иохан 6:1–13-ыг
үзнэ үү).

Бүтэн талх үзүүл. Нэг суралцагчийг Аврагч таван талх, хоёр жижиг загасаар
таван мянга гаруй хүнийг хооллосон түүхийг нэгтгэн дүгнэхэд урь.

• Хэрэв ийм гайхамшиг тохиолдоход тэнд өөрсдийн биеэр байж, Есүс ер
бусын аргаар хоол хүнсээр хангах чадвартай гэдгийг мэдсэн бол та нарт юу
бодогдох байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 6:14–15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс ер бусын байдлаар хүмүүсийг хооллосны дараа тэр хүмүүс
яах хүсэлтэй байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Хүмүүс юу хийх хүсэлтэй байсан бэ?

Есүсийн үед иудейчүүдийн уламжлал ёсоор Мессиа буюу Израилийн хаан ирэх
үедээ ард түмнийг тэнгэрийн талхаар хооллоно гэж итгэдэг байсан гэдгийг
тайлбарла.

• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс хүмүүсийг Өөрийг нь хаан болгон
өргөмжлөхийг зөвшөөрөхийн оронд юу хийсэн бэ?

• Есүс яагаад иудейчүүдийн хаан байхаар зөвшөөрүүлэхийг хүсээгүй вэ?

Аврагч шавь нараа Галилын тэнгисийг гатлуулахаар явуулаад, дараа нь тэр
шөнөдөө шавь нар нь хүчтэй салхи, давалгааг сөрөн завиа залахаар сэлүүрдэж
байхад тэнгисийн дээгүүр алхалж ирээд, тэдэнтэй нэгдсэн гэдгийг сануулан,
Иохан 6:16–21-ийг нэгтгэн дүгнэ. Энэ үйл явдлын тухай Иоханы өгүүлсэн
түүхэнд шавь нар нь Есүсийг завиндаа оруулахыг “хүсэхэд,” завь нь “тэр даруй”
хөдөлж, очих газартаа хүрсэн (21-р шүлэг) хэмээн тодорхойлсон гэдгийг
онцлон хэл. Бид Аврагч болон Түүний сургаалыг шууд хүлээн авах үед Тэр
биднийг мөнх бус амьдралын зовлон бэрхшээл дундуур аюулгүй удирдан авч
явж чадна.
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Иохан 6:22–59
Есүс Өөрийгөө Амьдралын талх хэмээн сургав
Есүсийн ер бусын байдлаар хооллосон хүмүүсийн олон нь Түүнийг хайж,
Капернаумд ирцгээсэн тухай Иохан 6:22–25-д цэдэглэсэн байдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Иохан 6:26–27 болон Иосеф Смитийн Орчуулгыг (26-р
шүлэг, зүүлт тайлбар a-г үзнэ үү) чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс хүмүүст юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс. 27-р шүлэгт
буй мах гэдэг үг нь хоол хүнс гэсэн утгатай болохыг тайлбарла.

• Аврагчийн хэлснээр энэ хүмүүс яагаад Өөрийг нь эрэлхийлсэн бэ?
(Аврагчийн хэлсэн үгээс авч үзвэл, тэд илүү их хоол хүнс авахын тулд
Түүнийг дагасан.)

• Аврагч тэднийг юуг эрэлхийлэх ёстой гэж хэлсэн бэ?

Тус бүлэг дэх “мөнх аминд хүргэх хоол” (27-р шүлэг) гэдэг нь Аврагчийн сайн
мэдээний мөнхийн үнэнийг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

• Есүс яагаад энэ бүлэг хүнд Өөрийг нь хаан болгохыг зөвшөөрөөгүй гэдгийг
бид ойлгож авахад эдгээр шүлэг хэрхэн тусалж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 6:28–31-ийг чанга уншихад урьж, ангийнхнаас
хүмүүс Есүсээс Мессиа мөн гэдгээ нотлох өөр ямар тэмдэг үзүүлэхийг хүссэн
тухай олж мэдэхийг хүс.

• Хүмүүс Есүсээс өөрсдийнх нь төлөө юу хийж өгөхийг хүсэж байсан бэ?
(Манна гэдэг нь Израилийн хүүхдүүдэд цөлд байх үед нь Бурхан “тэнгэрээс
өгөгдсөн талх” [31-р шүлэг] гэдгийг тайлбарла.)

• Аврагчийн өмнөх өдөр хийсэн зүйлийг санавал энэ хүсэлт нь цугларсан
олны талаар юуг харуулж байна вэ?

• Эдүгээ Есүс Христийн дагалдагчдын хувьд бид энэ олон хүнтэй адил
аашлахад ямар ямар арга замаар уруу татагдаж болох вэ?

Цөөн суралцагчийг Иохан 6:32–35-ыг ээлжлэн чанга уншихад урьж,
ангийнхнаас Аврагч хүмүүсийг тэмдэг хүссэний хариуд юу гэж заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагч манна буюу тэнгэрээс өгсөн талхны тухай ярихдаа Өөрийнхөө
тухай юу гэж заасан бэ?

Та суралцагчдад 35-р шүлэгт буй “Би бол амийн талх” гэсэн үгсийг
тэмдэглэхийг санал болгож болно.

Суралцагчдыг судартаа тэмдэглэл хийж, тайлбар бичихэд урамшуул
Та суралцагчдад судар дээрээ тэмдэглэж, тайлбар бичсэнээр сурсан зүйлсээ санаж,
тогтооход тусалж болно. Тэмдэглэнэ гэдэг нь тодорхойлох, ялгах, тусгаарлах, анхаарал
хандуулах гэсэн утгатай үг бөгөөд үүнийг доогуур нь зурах, өнгөөр ялгах, гол үгсийг
тодруулах гэх зэрэг аргаар хийж болно. Тайлбарлах гэдэг нь тайлбар бүхий тэмдэглэл,
тайлбар бичиж, тэмдэглэхийг хэлнэ. Суралцагчдад судартаа хэрхэн тэмдэглэх, тайлбар
бичихээ өөрсдөө сонгох боломжийг олго.
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• Бид Аврагчийг болон сургаалуудыг нь ямар ямар арга замаар талхтай
адилтгаж болох вэ?

• Та нар Есүс Христэд ирдэг хүн “хэзээ ч өлсөж, цангахгүй” гэсэн нь ямар
утгатай гэж бодож байна вэ? (35-р шүлэг).

• Бид 35-р шүлэгт буй Аврагчийн сургаалаас ямар үнэний талаар суралцаж
болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид Есүс Христэд
ирвэл, Тэр биднийг сүнслэг байдлын хувьд хооллох болно гэсэнтэй
төстэй зарчмыг тодорхойлох ёстой. Та суралцагчдад энэ зарчмыг Иохан
6:35-ын хажуу талд судрынхаа зайд бичиж авахыг санал болгож болно.)

Дараах гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Бид …-ээр Есүс Христэд ирдэг. Тэр …-ээр биднийг хооллох болно.

Ангийнхныг хос болгон хуваарил. Тэднийг хамтдаа ажиллаж, хичээлийн
дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ Есүс Христэд ирэхийн тулд ямар
зүйлсийг хийж болох талаар мөн Тэр биднийг сүнслэг байдлын хувьд
хооллодог арга замуудын талаар жагсаан бичихэд урь. Цөөн суралцагчийг
хариултаа ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.

Ангийнханд 35-р шүлэгт тодорхойлсон зарчмын үнэн ба чухал ач холбогдлыг
мэдрэхэд туслахын тулд цөөн суралцагчийг Аврагч дээр ирэн сүнслэг тэжээл
хүлээн авсан үед өөрсдөд нь ямар санагдсан тухай хуваалцахад урих талаар бод.

Аврагч Өөрийгөө тэнгэрээс бууж ирсэн талх хэмээн зааснаас болж зарим хүн
Түүний эсрэг дургүйцэн бувтналдаж байсан гэдгийг тайлбарлан, Иохан
6:36–47-г нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдыг Аврагчийн заасан өөр нэг зарчмыг тодорхойлоход бэлтгэхийн
тулд цөөн суралцагчийг ангийн өмнө гарч ирэхэд урьж, тус бүрд нь зүсэм талх
өг. Талхыг үнэрлэж, ямар амттай байж болох талаар төсөөлөхөд тэднийг урь.

• Хэрэв энэ талхыг зөвхөн үнэртэж, ямар амттай болохыг төсөөлөн бодоод,
өдрийн турш авч явах юм бол энэ нь та нарт хэр их шим тэжээл өгөх вэ?

• Талханд агуулагдаж буй үр шимийг хүртэхийн тулд та нар юу хийх
ёстой вэ?

Цөөн суралцагчийг Иохан 6:49–54-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, ангийнхны талх үнэрлэсэн энэ туршлага
энэ шүлгүүдэд Аврагчийн заасан зүйлстэй хэрхэн хамаатай байж болохыг олж
мэдэхийг хүс.

• Амьдралын талх ердийн талхнаас юугаараа ялгаатай вэ? (Биднийг түр зуур
хангадаг талхнаас ялгаатай нь Есүс Христ бидэнд мөнх үргэлжлэх адислалыг
санал болгодог.)

51-р шүлэгт заасан “Ертөнцийн амийн төлөө Миний өгөх талх бол Миний
махан бие юм” гэсэн өгүүлбэрийг онцол.
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• Аврагч ертөнцийн амийн төлөө махан бие болон цусаа хэрхэн санал
болгож өгсөн бэ?

• 53–54-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч энэ хүмүүст юу хий хэмээн заасан бэ?

Аврагч идэх, уух гэдэг үгсийг бэлгэдэл болгон хэрэглэсэн гэдгийг тайлбарла.
Ангийнханд Аврагчийн сургаалыг ойлгоход туслахын тулд сайн дураар
тусалсан суралцагчдыг уг зүсэм талхыг идэхэд урь. Дараа нь тэднийг суудалдаа
эргэж суухад урь.

• Талхыг идэх үед талх болон шим тэжээлд нь ямар өөрчлөлт гардаг вэ?
(Амин дэм, шим тэжээлт бодис нь биеийн нэг хэсэг болж, хүч чадал, эрүүл
мэндийг өгдөг.)

• Есүс Христийн махыг идэж, цусыг ууна гэдэг нь ямар утгатай гэж та нар
бодож байна вэ? (Энэ нь Түүний сургаалыг болон Цагаатгалыг хэрэгжүүлж,
өөрийн болгох гэсэн утгатай байж болно. Энэ нь мөн Аврагчийн хожим
танилцуулсан ариун ёслолоос хүртэхийг төлөөлж болно.)

• 54-р шүлэгт цэдэглэснээр, бид Есүс Христийн сургаал, Цагаатгалыг
хэрэгжүүлж, өөрсдийн болгох юм бол ямар адислал хүлээн авч чадах вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа Хэрэв бид Есүс Христийн сургаал,
Цагаатгалыг хэрэгжүүлж, өөрсдийн болгох юм бол мөнх амьдралыг
хүлээн авч чадна гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдаас дараах асуултыг тунгаан бодохыг хүсэж, дараа нь хэд хэдэн
суралцагчийг хариултаа хуваалцахад урь.

• Бид Есүс Христийн сургаал, Цагаатгалыг хэрхэн хэрэгжүүлж, өөрсдийн
болгох вэ? (Есүс Христийг Бурханы жинхэнэ хүү гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх,
долоо хоног бүр ариун ёслолоос хүртэх, зарлигуудад дуулгавартай байх, зөв
шударга байдалдаа эцсээ хүртэл тэвчих гэх мэтээр хариулж болно [Брүс
Р.Макконки, Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть (1965–1973),
1:358-ыг үзнэ үү].)

Мөнх амьдрал гэдэг нь Тэнгэрлэг Эцэг болон Түүний Хүү Есүс Христтэй
үргэлж хамт амьдарч, адил болохыг хэлж байгаа юм гэдгийг тайлбарла. Нэг
суралцагчийг Иохан 6:56–57-г чанга уншихад урьж, бид Есүс Христийн
сургаал, Цагаатгалыг хэрэгжүүлж, өөрсдийн болгосноор хэрхэн Тэдэнтэй адил
болж болох талаар олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахад урь.

Аврагч Өөрийн биеэр бидний дотор оршихгүй, харин Түүнтэй болон
Тэнгэрлэг Эцэгтэй адил болоход маань туслахын тулд тэнгэрлэгээр нөлөөлж
бидэнтэй хамт үлдэх болно гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдын тодорхойлсон үнэний талаар гэрчлэлээ хуваалц. Суралцагчдыг
хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ Аврагчийн Цагаатгал,
сургаалыг хэрхэн илүү сайн хэрэгжүүлж, өөрсдийнх болгох талаар нэг зорилго
бичихэд урь.
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Иохан 6:60–71
Петр мөнх амьдралын үгс Есүст байдгийг гэрчлэв
Үргэлжлүүлэх үү эсвэл болих уу? гэсэн асуултыг самбар дээр бич.

Суралцагчдаас ямар нэгэн хэцүү зүйлийг үргэлжлүүлэн хийх үү эсвэл болих уу
гэдэг сонголттой тулгарч байсан үеэ бодохыг хүс. Нэг юм уу хоёр суралцагчаас
туршлагаасаа хуваалцахыг хүсэж болно.

Есүсийг Иохан 6-д цэдэглэсэн номлолыг айлтгасны дараа Түүний шавь нарт
үүнтэй адилхан асуудал тулгарсан гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Иохан 6:60, 66-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, олон шавь нь Түүний сургаалд хэрхэн хандсаныг олж
мэдэхийг хүс.

• Яагаад Есүсийн шавь нараас олон нь Түүнийг дагахаа болихоор сонгосон
бэ? (“Хэцүү үг байна” [60-р шүлэг] гэдэг үгс нь тэд Есүсийн сургаалыг
дагахад дэндүү хэцүү гэж бодсон гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла.)

• Яагаад зарим хүнд Их Эзэний зарлигуудыг дагах нь хэцүү санагддаг вэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 6:67-г чанга уншихад урьж, ангийнхнаас Есүс
Христийн төлөөлөгчдөдөө тавьсан асуултыг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч төлөөлөгчдөөсөө юу асуусан бэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 6:68–69-ийг чанга уншихад урьж, ангийнхнаас
Симон Петр Аврагчид хэрхэн хариулсныг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас
олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Петрийн хариултаас бид Аврагчийг дагах эсвэл Түүний сургаалын дагуу
амьдрахад хэцүү болох үед итгэлтэй үлдэхэд бидэнд тусалж чадах ямар
үнэнийг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Есүс
Христийн талаар бат бөх гэрчлэлтэй байх нь бидэнд Аврагчийг
дагахад буюу Түүний сургаалуудын дагуу амьдрахад хүнд хэцүү
санагдах үед бидэнд туслах болно гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

• Аврагчийн талаар бат бөх гэрчлэлтэй байснаар та нарт эсвэл та нарын
таньдаг хэн нэгэнд сайн мэдээний сургаалыг дагахад хэцүү санагдсан ч
гэсэн итгэлтэй хэвээр үлдэхэд хэрхэн тусалж байсан бэ?

Суралцагчдыг сайн мэдээний сургаалын дагуу амьдрахад хэцүү санагдсан үед
Есүс Христийн талаар гэрчлэлтэй байгаадаа найдахад урамшуул. Есүс
Христийн талаар бат бөх гэрчлэлтэй гэдэгтээ эргэлзэж байгаа суралцагчдыг
Түүний сургаал, Цагаатгалыг хэрэгжүүлэн өөрсдийн болгосноор гэрчлэлээ
хүчирхэгжүүлэхэд урь.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Иохан 2–6 (13-р бүлэг)
Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдыг Иохан 2–6-г (13-р бүлэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмын дараах дүгнэлт
нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын
зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Иохан 2)
Суралцагчид усыг дарс болгосон Аврагчийн хамгийн анхны гайхамшгийн тухай уншиж байхдаа Есүс Христ биет
элементүүдийн дээр хүчтэй гэдгийг мэдэж авсан. Тэд мөн Аврагч ээжийгээ хайрлаж, хүндэтгэдэг байсан гэдгийг
мэдэж авсан. Тэд Есүсийн ариун сүмийг цэвэршүүлж байгаа түүхийг судалж байхдаа ариун сүм бол Бурханы
өргөө гэдгийг мэдэж авсан.

2 дахь өдөр (Иохан 3)
Суралцагчид Аврагчийн Никодемд өгсөн сургаалаас дараах үнэнийг мэдэж авсан. Баптисм хүртэж, Ариун
Сүнсний бэлэг хүлээн авах нь сүнсээр дахин төрж, селестиел хаант улсад өргөмжлөгдөхөд зайлшгүй
шаардлагатай. Бүх хүн төрөлхтөн Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан мөнх амьдралыг хүлээн авч чадна.
Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийн хүүхдүүдийг маш их хайрладаг болохоор Цорын Ганц Хүүгээ бидний нүглийн төлөө зовж
шаналуулахаар илгээсэн. Хэрэв бид Есүс Христэд итгэж, нүглээ наманчилж, Түүний үгсийг дуулгавартай дагах юм
бол Цагаатгалаар дамжуулан мөнх амьдралыг хүлээн авч чадна. Суралцагчид Иохан Баптистын туршлагаас, бид
хүмүүсийг Есүс Христ рүү чиглүүлснээр тэдэнд сайнаар нөлөөлж чадна гэдгийг мэдэж авсан.

3 дахь өдөр (Иохан 4)
Суралцагчид Аврагчийн худагны дэргэд байсан эмэгтэйд өгсөн сургаалаас дараах үнэнийг мэдсэн. Тухайлбал:
Хэрэв бид Есүс Христэд ирж, Түүний сайн мэдээнээс чин сэтгэлээсээ хүртвэл мөнх амьдралыг хүлээн авах болно.
Есүс Христ бидний нүглийг мэддэг бөгөөд тэдгээрийг даван туулахад бидэнд туслахын тулд Өөрийн сайн мэдээг
санал болгодог. Хэрэв бид Эцэгийг сүнсэнд бас үнэнд шүтэн бишрэх аваас Тэрээр биднийг Өөрийн Сүнсээр
адислах болно. Бид Есүс Христийн тухай гэрчлэлийг олж авснаар үүнийг бусадтай хуваалцах хүслээр дүүрдэг.

4 дэх өдөр (Иохан 5–6)
Суралцагчид Аврагчийн өвчтэй хүнийг эдгээсэн тухай уншиж байхдаа Есүс Христийн хүч, нигүүлслээр дамжуулан
бид эрүүл болж чадна гэдгийг мэдэж авсан. Тэд мөн зөвхөн Есүс Христэд ирснээр л мөнх амьдралыг хүлээн авч
чадна гэдгийг мэдэж авсан. Суралцагчид Аврагчийн амийн талхны тухай номлолоос Есүс Христэд итгэх чанд
гуйвшгүй итгэл маань бидэнд Аврагчийг эсвэл Түүний сургаалуудыг дагахад хэцүү байж болох цаг үед ч итгэлтэй
хэвээр үлдэхэд туслах болно гэдгийг мэдсэн.

Оршил
Есүс таван мянга гаруй хурсан олныг ер бусын байдлаар хооллосныхоо
маргааш нь Өөрийгөө амийн талх хэмээн заажээ.
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Заах зөвлөмж
Иохан 6:22–59
Есүс Өөрийгөө амийн талх хэмээн заав
Бүтэн талх үзүүл. Нэг суралцагчийг Аврагчийн таван мянга гаруй хүнийг
таван талх, хоёр загасаар хооллосон түүхийг дүгнэн ярьж өгөхөд урь.

• Хэрэв та нар энэ гайхамшгийн үеэр тэнд байсан бол мөн Есүс хоолоор
хангах гайхамшгийг үйлдэх чадвартай гэдгийг мэдсэн бол ямар бодол
төрөх байсан бэ?

Иохан 6:22–25-д Есүсийн ер бусын байдлаар хооллосон хүмүүсийн олонх нь
Түүнийг хайн, Капернаум руу явсан тухай цэдэглэсэн байдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Иохан 6:26–27-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс хүмүүст юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

Иохан 6:26-ийн Иосеф Смитийн Орчуулга нь “Есүс тэдэнд, “Үнэнээр үнэнээр
би та нарт хэлнэ, та нар миний үгийг хадгалахыг хүсч, гайхамшгуудыг харсан
учраас биш харин талхнаас идэж, дүүргэгдсэн учраас намайг эрэлхийлж байна
хэмээн хариулав” гэснийг тайлбарла (Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 6:26
[Иохан 6:26, зүүлт тайлбар a]). Мөн Иохан 6:27 дахь хоол гэдэг үг нь Библи дээр
хоол хүнсийг хэлдгийг тайлбарла. Мах гэдэг үг нь махыг л хэлдэг.

• Аврагчийн хэлснээр энэ хүмүүс яагаад Түүнийг хайсан бэ? (Аврагчийн үгс
тэд Түүнээс илүү их хоол авахын тулд Түүнийг дагасан гэдгийг харуулдаг.)

• Аврагч тэднийг юуг хайх хэрэгтэй гэж хэлсэн бэ?

“Мөнх аминд хүргэх хоол” (Иохан 6:27) нь Аврагчийн сайн мэдээний мөнхийн
үнэнийг хэлж байгааг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Иохан 6:28–31-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, хүмүүс Есүсээс Өөрийгөө Мессиа гэдгийг илүү сайн
нотлохын тулд юуг хийхийг хүссэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Хүмүүс Есүсээс өөрсдийнх нь төлөө юу хийж өгөхийг хүссэн бэ? (Манна
гэдэг нь “Бурханы Израилийн хүүхдүүдийг цөлд аялж байхад өгсөн
“тэнгэрээс тэдэнд идэх талх” [Иохан 6:31] гэдгийг тайлбарла; Египетээс
гарсан нь 16:14–15, 35-ыг үзнэ үү.)

Цөөн суралцагчийг Иохан 6:32–35-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхныг шүлгийг дагаж уншаад, Аврагч хүмүүсийн тэмдэг нэхсэн
хүсэлтийн хариуд юу гэж заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч манна буюу тэнгэрээс ирэх талхыг дурдахдаа Өөрийнхөө тухай юу
заасан бэ?

Та суралцагчдад Иохан 6:35 дахь “Би бол амийн талх байна” гэдэг үгсийг
тэмдэглэхийг санал болгож болно.

• Бид ямар ямар арга замаар Аврагчийг болон Түүний сургаалыг талхтай
адилтгаж болох вэ?
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• Есүс Христэд ирдэг хүмүүс “хэзээ ч өлсөхгүй” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж
та нар бодож байна вэ? (Иохан 6:35). (Тэрээр тэднийг сүнслэгээр тэжээх
болно гэдэг нь байж болох нэг хариулт юм.)

• Бид 35-р шүлэгт буй Аврагчийн сургаалаас ямар үнэнийг мэдэж авч болох
вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид Есүс Христэд ирэх
аваас Тэрээр биднийг сүнслэгээр тэжээх болно гэсэнтэй төстэй
зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Дараах гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Бид … -ээр Есүс Христэд ирдэг Тэрээр …-ээр биднийг тэжээдэг.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Тэднээс хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ Есүс Христэд ирэхийн тулд бидний хийж болох зарим
зүйлийг мөн Түүний биднийг сүнслэгээр тэжээх арга замуудыг жагсааж
бичихийг хүс. Цөөн суралцагчийг хариултаа ангийнхантай хуваалцахад урь.

Цөөн суралцагчийг Аврагчид ирснээр хэрхэн сүнслэг тэжээл хүлээн авч
байснаа хуваалцахад урих талаар бодож үз.

Суралцагчдыг Аврагчийн заасан өөр нэг зарчмыг олж мэдэхэд бэлтгэхийн
тулд цөөн суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхэд уриад, тэдний хүн нэг
бүрд зүсэм талх өг. Тэднийг талх үнэрлээд, энэ нь ямар амттай болохыг
төсөөлөхөд урь.

• Хэрэв та нар зөвхөн талх үнэрлээд, ямар амттай болохыг нь төсөөлөн,
өдөржин авч явбал та нарт хэр сайн тэжээл өгөх вэ?

• Та нар талхны өгдөг бүхий л үр шимийг хүртэхийн тулд юу хийх ёстой вэ?

Цөөн суралцагчийг Иохан 6:49–54-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, суралцагчдын талх үнэртэж, төсөөлсөн
туршлага нь эдгээр шүлэгт буй Аврагчийн заасан зүйлстэй хэрхэн холбогдож
байгааг олж мэдэхийг хүс.

• Амийн талх нь ердийн талхнаас хэрхэн өөр байдаг вэ? (Энгийн талх нь
биднийг зөвхөн хэсэгхэн хугацаанд л хангаж чаддаг бол Есүс Христ бидэнд
мөнхөд үргэлжлэх адислалыг санал болгодог.)

• 53–54-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч хүмүүст юу хийхийг заасан бэ?

Аврагч идэх, уух гэдэг үгсийг бэлгэдэл болгон ашигласан гэдгийг тайлбарла.
Ангийнханд Аврагчийн сургаалыг ойлгоход нь туслахын тулд сайн дурын
суралцагчийг талх идэхэд урь. Дараа нь тэднийг суудалдаа суухад урь.

• Талх идэх үед талханд болон түүний шим тэжээлд ямар өөрчлөлт гардаг вэ?
(Витамин, шим тэжээл нь биеийн нэг хэсэг болж, хүч чадал, эрүүл
мэндийг өгдөг.)
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• Есүс Христийн махыг идэж, цусыг уух гэдэг нь юу гэсэн утгатай үг гэж та
нар бодож байна вэ? (Энэ нь Түүний сургаал, Цагаатгалыг хэрэгжүүлж,
өөрийн болгох гэсэн утгатай байж болно. Энэ нь мөн Аврагчийн хожим нь
танилцуулсан ариун ёслолоос хүртэхийг хэлж байж болно.)

• Иохан 6:54-т цэдэглэснээр, хэрэв бид Есүс Христийн сургаал, Цагаатгалыг
хэрэгжүүлж, өөрсдийн болгох юм бол ямар адислал авч чадах вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа Хэрэв бид Есүс Христийн сургаал,
Цагаатгалыг хэрэгжүүлж, өөрсдийн болгох юм бол мөнх амьдралыг
хүлээн авч чадна гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
Есүс Христийн сургаал, Цагаатгалыг хэрэгжүүлж, өөрийн болгож болно гэж
хэлсэн арга замуудыг олж мэдэхийг хүс.

“Бурханы Хүүгийн махыг идэж, цусыг уух гэдэг нь нэгдүгээрт түүнийг шууд
болон бүрэн утгаар нь, ямар ч эргэлзээгүйгээр Мөнхийн Эцэгийн махан
биеэр төрсөн хүүгийн хувьд хүлээн авна гэсэн үг, хоёрдугаарт Сүмд элсэн,
эцсээ хүртэл дуулгавартай байж, зөв шударга байдалд тэвчин, сайн мэдээг
хүлээн авснаар Хүүгийн зарлигуудыг сахина гэсэн үг юм. Ийм байдлаар
түүний махыг идэж, цусыг уусан хүмүүс мөнх амьдралтай болох бөгөөд энэ

нь селестиел дэлхийн хамгийн дээд тэнгэрт өргөмжлөгдөнө гэсэн утгатай” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 боть [1965–1973], 1:358).

• Ахлагч Брүс Р.Макконки Есүс Христийн сургаал, Цагаатгалыг хэрхэн
хэрэгжүүлж, өөрийн болгож болох талаар ямар зөвлөгөө өгсөн бэ?

Мөнх амьдрал гэдэг нь Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христтэй үүрд хамт
амьдарч, адил болохыг хэлдэг гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Иохан
6:56–57-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, бид Есүс
Христийн сургаал, Цагаатгалыг хэрэгжүүлж, өөрсдийн болгосноор хэрхэн
Тэдэнтэй адил болж болохыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Аврагч Өөрийн биеэр бидний дотор оршихгүй, харин Түүнтэй болон
Тэнгэрлэг Эцэгтэй адил болоход бидэнд туслахын тулд тэнгэрлэг нөлөө нь
бидэнтэй хамт үлдэх болно гэдгийг тайлбарла.

Есүсийн зарим шавь Түүний сургаалуудыг үгүйсгэж, Түүнийг дагахаа больсон
гэдгийг тайлбарлан, Иохан 6:59–66-г нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдын олж мэдсэн үнэний талаар гэрчлэлээ хуваалц. Суралцагчдыг
хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ Аврагчийн Цагаатгалыг эсвэл
Түүний сургаалуудын нэгийг хэрхэн илүү сайн хэрэгжүүлж, өөрсдийн болгох
зорилго бичихэд урь.

Дараагийн бүлэг (Иохан 7–10)
Дараагийн бүлгээр суралцагчид Есүс Христ садар самуун явдалтай байгаад
баригдсан эмэгтэйд хэрхэн хандсаныг мөн түүнийг алахыг хүсэн цугларсан
хүмүүсийг тараахын тулд юу гэж хэлснийг олж мэдэх болно гэдгийг хэл. Та
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суралцагчдаас нүдээ аниад, сохор байвал ямар байхыг төсөөлөхийг хүсэж
болно. Дараа нь хараа орж, анх удаагаа харах боломжтой болоход ямар
санагдаж болохыг асуу. Суралцагчид зөвхөн бие эрхтний хувьд хараа ороод
зогсохгүй, сүнсээрээ хараа орсон тухай мөн Есүс бол Христ, Бурханы Хүү гэдэг
гэрчийг хүлээн авсан нэгэн сохор хүний тухай унших болно. Тэд мөн яагаад
Аврагч Өөрийгөө Сайн Хоньчин хэмээн нэрлэдгийг мөн Эцэгээсээ ямар хүч
хүлээн авсан гэж хэлснийг олж мэдэх болно.
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Иохан 7
Оршил
Есүс Иерусалим дахь Майхан баярт оролцов. Тэр ариун
сүмд орж, тэнд байсан хүмүүст Түүний сургаал Бурхан
Эцэгээс ирдэг гэдэг гэрчийг хэрхэн хүлээн авах талаар
заасан. Хүмүүс Есүсийн хэн болох талаар маргалдаж

байсан учраас Тэр Өөрийнхөө тэнгэрлэг байдлыг
гэрчлэхийн тулд ус, гэрлийн тухай зүйрлэлийг хэлсэн. Тэр
мөн тэдэнд Ариун Сүнсний тухай заав.

Заах зөвлөмж
Иохан 7:1–13
Есүс Майхан баярт оролцов
Есүст эрэгтэй, эмэгтэй дүү нар байсан уу? гэсэн асуултыг самбар дээр бич.

Суралцагчдыг асуултад хариулахад урь. Хэрвээ шаардлагатай бол суралцагчдад
Иосеф, Мариа хоёр Есүсийг төрсний дараа хүүхдүүдтэй болж мөн тэд Түүнтэй
хамт нэг гэрт өсөж торнисон юм гэдгийг ойлгоход тусал. Гэвч Есүс Христ
Иосефийнх биш, харин Бурхан Эцэг болон Мариагийн жинхэнэ хүү байсан тул
энэ хүмүүс Есүсийн нэг эхтэй дүү нар байсан юм (Матай 13:55–56-г үзнэ үү).

• Есүстэй хамт нэг гэрт өсөхөд ямар байсан гэж та нар бодож байна вэ?

• Түүнтэй хамт өссөн бол Түүнд итгэх нь амархан байх байсан гэж та нар
бодож байна уу? Яагаад тийм эсвэл яагаад үгүй гэж?

Иохан 7-оос бид Есүсийн зарим “дүү” (Иохан 7:3, 5) Түүний талаар ямар үзэл
бодолтой байсан тухай сурдаг гэдгийг онцлон хэл. Дүү нар гэсэн нэр томьёо нь
Есүсийн хойд дүү нарыг хэлж байж болох ба мөн бусад ойр дотны төрөл
садныг нь ч хэлсэн байж болох юм.

Хэд хэдэн суралцагчийг Иохан 7:1–5-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.

• Бид 5-р шүлгээс Есүсийн дүү нарын тухай юу сурдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс
Р.Макконкигийн хийсэн мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

“Христийн тэнгэрлэг байдлын талаарх гэрчлэл болон Түүний сайн мэдээний
аврах чадал нь гэр бүлийн харилцааны улмаас автоматаар өгөгддөггүй.

… Тэд нэг гэр оронд Иосеф, Мариа хоёрын халамжин дор өсөж мөн
Есүсийн сургаал, үйлчлэл, гайхамшгуудын талаар мэдэж байсан боловч
ойрын хамаатан болох энэ хүмүүс Түүнийг Мессиа хэмээн хараахан хүлээн
зөвшөөрөөгүй байсан юм. Гэвч тэд бүгд хожим хөрвөгдсөн бололтой (Үйлс

1:14)” (Doctrinal New Testament Commentary, 3-р боть [1965–1973], 1:437).

• Есүсийн Өөрийнх нь гэр бүлийн зарим гишүүн Түүний сургаал,
гайхамшгуудын тухай мэдэж байсан мөртлөө Түүнд яагаад итгээгүй байсан
байж болох вэ?
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Иохан 7-д Иерусалимд Майхан баярыг (Иохан 7:2-ыг үзнэ үү) тэмдэглэх үеэр
болсон үйл явдлыг цэдэглэсэн байдгийг онцлон хэл. Найман өдөр үргэлжлэх
“хамаг хүмүүсийн баяр цэнгэл болсон агуу” (Bible Dictionary, “Feasts”) энэ
зоогийн үеэр Израилийн хүүхдүүд Египет дэх боолчлолоос чөлөөлөгдсөний
дараа цөлөөр аялан, гараар хийсэн овоохой эсвэл майхнуудад амьдардаг
байсан тэр үед тэдэнд ирсэн Бурханы адислалуудыг тэмдэглэн баярлахаар
иудейчүүдийн олон нь Иерусалим руу явдаг байв (Левит 23:39–43-ыг үзнэ үү).
Мөн иудейчүүд тухайн жилийн жимс, үр тарианы ургацад талархаж, энэ
баярыг тэмдэглэдэг байсан (Египетээс гарсан нь 23:16-г үзнэ үү).

Хам сэдэв ба агуулгыг ойлгох
Сайн мэдээнээс суралцаж, заахын нэг үндэс бол судрын тодорхой хэсгийн хам сэдэв,
агуулгыг ойлгох явдал юм. Хам сэдэв гэдэг нь судрын тодорхой хэсэг дэх үйл явдал, түүх
өрнөж буй нөхцөл байдлыг багтаадаг. Агуулга гэдэг нь болсон үйл явдлын өрнөл,
холбогдох хүмүүс, үйл явдал, сургаал, сүнслэгээр өдөөгдөн хэлсэн тайлбарууд болно. Та
суралцагчдад тухайн судрын хам сэдэв, агуулгыг ойлгоход нь туслах үед тэд сүнслэгээр
өдөөгдөн бичсэн хүмүүсийн захиасыг ойлгоход бэлтгэлтэй болох юм.

• 3–4-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүсийн дүү нар Түүнээс юу хийхийг хүссэн бэ?

Есүс баярын зоогт явахаа хойшлуулж, дүү нараа түрүүлж явахыг дэмжиж
байсан гэдгийг тайлбарлан, Иохан 7:6–10-ыг нэгтгэн дүгнэ. Баярын зоог
эхэлсний дараа Есүс нууцаар явсан бөгөөд Иерусалим дахь иудейчүүдийн
зарим удирдагч Өөрийг нь алахыг хүсэж байсан боловч Өөрийнх нь үхэх цаг
хараахан болоогүй гэдгийг мэдэж байсан юм.

Нэг суралцагчийг Иохан 7:11–13-ыг чанга уншихад урь.

• Иерусалимд янз бүрийн хүмүүс Есүсийн тухай юу гэж ярьж байсан бэ?

Бидний өдрүүдэд Есүс Христийн тухай өөр өөр үзэл бодол байдаг шиг Есүсийн
өдрүүдэд ч тийм байсан гэдгийг онцлон хэл. Зарим хүн Түүнийг Бурханы Хүү
болон бүх хүн төрөлхтний Аврагч гэдгийг мэдэж, гэрчилдэг. Зарим нь Түүнд
итгэж, Түүний сайн мэдээ үнэн гэдэгт найддаг. Гэтэл Есүс Христийн тэнгэрлэг
байдалд болон Түүний сургаал үнэн болоход эргэлздэг хүмүүс бас байдаг.
Суралцагчдыг Иохан 7-оос үргэлжлүүлэн судлахдаа Есүс Христ бидний Аврагч
бөгөөд Түүний сургаал үнэн гэдгийг бид хэрхэн мэдэж болох талаар олж
мэдэхэд урь.

Иохан 7:14–36
Есүс ариун сүмд иудейчүүдэд заав
Нэг суралцагчийг Иохан 7:14–36-г чанга уншихад урь. Суралцагчдаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс ариун сүмд юу хийснийг олж мэдэхийг хүс. Ариун сүм нь
Майхан баярыг тэмдэглэх баяр наадмын гол төв байсан юм гэдгийг
тайлбарлавал тустай байж болно.

• Есүс юу хийсэн бэ?

• Яагаад иудейчүүд гайхширсан бэ?
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Нэг суралцагчийг Иохан 7:16–18-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс хүмүүст Өөрийнх нь сургаал болон заасан зүйлс үнэн
гэдгийг мэдэж болохын тулд юу хийж болно гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• 16-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс заасан сургаалаа хэнээс хүлээн авсан бэ?

• Есүсийн заасан сургаал үнэхээр Бурханаас юм гэдгийг хүн хэрхэн мэдэж
болох вэ?

• Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн сургаалуудын талаарх гэрчлэлийг хэрхэн хүлээн
авах талаар ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөрсдийнхөө
үгээр Хэрэв бид Тэнгэрлэг Эцэгийн хүсэл тааллыг гүйцэлдүүлэх юм
бол Түүний сургаалын талаар гэрчлэл хүлээн авах болно гэсэнтэй
төстэй зарчмыг тогтоох ёстой.) Та суралцагчдыг 17-р шүлэг дээрээс энэ
зарчмыг зааж байгаа үгсийг тэмдэглэхэд урьж болно.)

Суралцагчдад энэхүү зарчмыг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэхийг ойлгоход нь
туслахын тулд, нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жэймс
Э.Фаустын хэлсэн дараах мэдэгдлийг уншихад урь.

“Бид сайн мэдээний зарчмуудыг дуулгавартай дагахыг хичээснээрээ
тэдгээрийн талаар гэрчлэлтэй болдог. … Залбирал үр нөлөөтэй тухай
гэрчлэл нь даруу бөгөөд чин сэтгэлийн залбирлаар ирдэг. Аравны нэгийн
талаарх гэрчлэл нь аравны нэгийг төлснөөр ирдэг” (“Lord, I Believe; Help
Thou Mine Unbelief,” Ensign эсвэл Liahona, 2003 оны 11-р сар, 22).

Дүү нар нь эхэндээ Түүнд итгээгүй боловч хожим гэрчлэлтэй болж хөрвөгдсөн
юм (Үйлс 1:14-ийг үзнэ үү).

• Иохан 7:17-д тодорхойлсон зарчим Есүс Христ болон Түүний сургаалын
талаар гэрчлэлтэй болоход Есүсийн дүү нарт хэрхэн туслах вэ?

Суралцагчдаас тэднийг сайн мэдээний гэрчлэлийн хувьд суларч байгаа
найзтай гэж төсөөлөхийг хүс.

• Та нар тэр найздаа туслахын тулд Иохан 7:17-д тодорхойлсон зарчмыг
хэрхэн ашиглаж болох вэ?

Суралцагчдад дээр тодорхойлсон зарчмынхаа талаар гэрчилж, тэр нь үнэн
бөгөөд чухал болохыг мэдрэхэд туслахын тулд дараах мэдэгдлийг үзүүл.

Би … ____________________ үнэн гэдгийг мэднэ, яагаад гэвэл би үүний
дагуу амьдарснаар ____________________•

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ сайн мэдээний
аль нэг зарлиг эсвэл зарчмын дагуу амьдрахыг хичээснээр үнэн гэдгийг нь
мэдсэн тухай бичиж, дээрх өгүүлбэрийг гүйцээн бичихэд урамшуул.

Цөөн суралцагчийг бичсэнээ ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.
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Суралцагчдыг илүү хүчтэй гэрчлэлтэй болмоор байгаа сайн мэдээ, зарлиг,
сургаалуудыг бичиж авахад урь. Мөн тэднийг энэ үнэн, зарлиг эсвэл сургаалын
талаар илүү их хүчтэй гэрчлэлтэй болохын тулд Иохан 7:17 дээрээс сурсан
зарчмыг хэрэгжүүлэн, юу хийх тухайгаа бичиж авахад урь.

Есүс Өөрийнх нь сургаал, гайхамшгуудыг үгүйсгэж, Өөрийг нь алахыг
оролдож байсан иудейчүүдийг зэмлэсэн гэдгийг тайлбарлан, Иохан 7:19–36-г
нэгтгэн дүгнэ. Олон хүн Түүнийг Мессиа мөн үү хэмээн гайхаж байсан бөгөөд
ахлах тахилчид болон фарисайчууд Түүнийг бариулахаар цэргүүдийг
илгээсэн юм.

Иохан 7:37–53
Есүс Христ Ариун Сүнсний бэлгийн талаар заав
Цангаж байгаа нэг суралцагчаас сайн дураараа ангийн өмнө гарч ирэхийг хүс.
Суралцагчид хоосон аяга өгч, түүнээс асуу.

• Энэ таны цангааг тайлах уу?

• Танд өөр юу хэрэгтэй вэ?

Шилтэй ус эсвэл дүүрэн устай сав мэтийн усны эх үүсвэрийг үзүүл. Аягыг усаар
дүүргэж, уг суралцагчийг уухад урь. Дараа нь уг суралцагчаас суудалдаа буцаж
суухыг хүс.

Суралцагчийн аяганд ус хийхэд ашигласан савыг эсвэл шилтэй усыг үзүүл.
Томилогдсон тахилч Майхан баярын найман өдрийн туршид өдөр бүр
Силоамын цөөрмөөс ус аван, алтан домбонд хийж, уг усыг ариун сүмийн
тахилын ширээний суурин дахь мөнгөн сав руу хийдэг байсан гэдгийг
тайлбарла. Майхан баярын сүүлчийн өдөр тахилч үүнийг хийж дуусахад Есүс
зогсоод хүмүүст урилгыг өргөв. (Брүс Р.Макконки, Doctrinal New Testament
Commentary, 3-р боть [1965–1973 он], 1:446-г үзнэ үү.)

Нэг суралцагчийг Иохан 7:37-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагч баярын найм дахь өдөр буюу хамгийн сүүлчийн өдөр
ариун сүмд ирээд, хүмүүсийг юу хийхэд урьсан талаар олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч хүмүүсийг юу хийхэд урьсан бэ?

• Баярын энэ өдөр тахилч ус зөөж хийдэг байсныг бодож үзэхэд, Есүс яагаад
энэ өдөр урилга хүргэх болсон гэж та нар бодож байна вэ?

Хэрэв бид Есүс Христэд ирж, Түүнд итгэвэл … гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг
самбар дээр бич.

Нэг суралцагчийг Иохан 7:38–39-ийг мөн Иосеф Смитийн Орчуулгын Иохан
7:39-ийг 39-р шүлэг, зүүлт тайлбар б дээрээс олж чанга уншихад урь.
Суралцагчдыг Өөрт нь ирж мөн итгэсэн хүмүүст өгсөн Есүсийн амлалтыг олж
мэдэхэд урь.

“Түүний дотроос” гэдэг нь амийн ус нь итгэгчийн дотор байж, гаднах эх
үүсвэрээс биш харин итгэгчийн дотроос урсахыг илэрхийлж байгаа юм
гэдгийг тайлбарла.
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• 39-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагчийн ярьсан амийн ус гэдэг нь юуг
төлөөлж байгаа вэ?

“Сударт тайлбарлаагүй зарим шалтгаанаар Есүсийн мөнх бус амьдралын
жилүүдэд Ариун Сүнс иудейчүүдийн дунд бүрэн дүүрэн үйлчлээгүй” гэдгийг
тайлбарла (Иохан 7:39; 16:7)” (Bible Dictionary, “Holy Ghost”). Ариун Сүнсний
бэлэг нь тэр эрин үед Аврагч мөнх бус номлолоо гүйцэлдүүлээд, өргөмжлөл
хүлээн авах хүртэл өгөгдөхгүй байх байсан ч Ариун Сүнсний хүч Аврагчийн
болон шавь нарынх нь заасан зүйлс үнэн болох талаар хүмүүсийг гэрчлэлтэй
болгохын тулд хүртээмжтэй байсан юм.

• Та нар Иохан 7:37–39-д заасан Аврагчийн сургаалыг үндэслэн, самбар дээр
бичсэн мэдэгдлийг хэрхэн гүйцээх вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох
ч Хэрэв бид Есүс Христэд ирж, Түүнд итгэх юм бол Ариун Сүнсээр
дүүргэгдэх болно гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Ариун Сүнсээр дүүргэгдсэн хүмүүс бусдыг сайн зүйл хийхэд нөлөөлөх
чадвартай болдог гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг Ариун Сүнсээр
дүүргэгдэж, улмаар бусдад сайн зүйл хийхэд нөлөөлж чадсан үеэ санахад урь.
Цөөн суралцагчийг туршлагаасаа хуваалцахад урь.

Ахлах тахилчид болон фарисайчууд Есүсийг баривчлахыг дахин хүсэж байсан
гэдгийг тайлбарлан, Иохан 7:40–53-ыг нэгтгэн дүгнэ. Урьд нь Аврагч руу
шөнөөр ирж байсан фарисайчуудын нэг болох Никодем (Иохан 3:1–2-ыг үзнэ
үү) Аврагчийг хамгаалсан бөгөөд фарисайчууд, ахлах тахилчдад хүний юу
хийж байгааг сонсоогүй, мэдээгүй байж шүүхийг тэдний хуулиар
зөвшөөрдөггүй гэдгийг сануулсан.

Иохан 7 дээрээс суралцагчдын тодорхойлсон үнэний талаар гэрчлэлээ
хуваалцаад, хичээлээ дуусга.
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67-Р ХИЧЭЭЛ

Иохан 8:1–30
Оршил
Аврагчийг Майхан баярын үеэр Иерусалимд байхад нь
зарим хуулийн багш болон фарисайчууд садар самууны
хэрэгт буруутай нэгэн эмэгтэйг Түүн дээр авчраад, түүн

рүү чулуугаар шидэх эсэхийг асуужээ. Тэр буруутгагчдыг
зэмлэж, эмэгтэйд нигүүлсэл үзүүлэв. Бурхан Эцэг Өөрийг
нь гэрчилдэг хэмээн Есүс заажээ.

Заах зөвлөмж
Иохан 8:1–11
Садар самууныг үйлдэгч нэгэн эмэгтэйг Аврагчийн өмнө авчрав
Суралцагчдыг Их Эзэний жишигт нийцээгүй гадаад төрхтэй эсвэл зан
байдалтай хүмүүстэй тааралдаж эсвэл харилцаж байсан үеэ санахад урь.

• Их Эзэний жишигт нийцэхээргүй гадаад төрхтэй эсвэл зан байдалтай
хүмүүстэй хамт байх үед бидэнд ямар бэрхшээл тулгарч болох вэ? (Бид
тийм хүмүүсийг шударга бусаар шүүж, тэдэнтэй зохисгүй харьцахад уруу
татагдаж магадгүй гэж суралцагчид хариулж болно.)

Дараах асуултыг самбар дээр бич.

Их Эзэний жишигт нийцэхээргүй гадаад төрх, зан байдалтай хүмүүстэй
хамт байхдаа бид юу хийх ёстой вэ?

Суралцагчдыг Иохан 8:1–11-ээс судалж байхдаа энэ асуултад хариулахад туслах
үнэнийг олж мэдэхэд урамшуул.

Майхан баяр болж өнгөрсний дараа Есүс Христ Иерусалимд хэсэг хугацаагаар
үлдэж, ариун сүмд хүмүүсийг сургаж байсан гэдгийг тайлбарла (Иохан
8:1–2-ыг үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Иохан 8:3–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүсийг хүмүүст заах үед юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүсийг хүмүүст заах үед юу тохиолдсон бэ?

• Хуулийн багш нар болон фарисайчууд Аврагчаас юу асуусан бэ?

• 6-р шүлэгт өгүүлснээр, хуулийн багш нар болон фарисайчууд ямар
санаатай байсан бэ? (Тэд Есүсийг олон хүний өмнө хуурамч гэж харуулахыг
хичээж, буруутгах шалтаг хайж байсны учир нь тэд Түүнээс баривчлан алах
шалтгаан олохыг хүсэж байсан [Иохан 7:1, 32-ыг үзнэ үү].)

Хэрэв Есүс хүмүүст эмэгтэй рүү чулуу шид гэж хэлсэн бол иудейчүүдийн дунд
нийтлэг бус мөн Ромын хуулиар хориглосон шийтгэлийг дэмжих байсан
гэдгийг тайлбарла. Хэрэв Есүс эмэгтэйг чулуугаар шидэж болохгүй гэж хэлсэн
бол Мосегийн хуулийг үл хүндэтгэн, хуучны хүлээн зөвшөөрөгдсөн заншлыг үл
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тоомсорлосон хэрэгт буруутгагдах байжээ. (Брүс Р.Макконки, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 боть [1965–1973], 1:450–451-ийг үзнэ үү.)

Нэг суралцагчийг Иохан 8:7–8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагч юу гэж хариулсан тухай олж мэдэхийг хүс.

• 7-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс юу гэж хариулсан бэ?

• Аврагч “Та нарын дундаас нүгэлгүй хүн нь эхлээд энэ эмэгтэй уруу чулуу
шид” хэмээн хэлэхдээ тэдэнд юуг ухааруулахыг хүссэн гэж та нар бодож
байна вэ? (7-р шүлэг).

Нэг суралцагчийг Иохан 8:9-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, фарисайчууд болон хуулийн багш нар Аврагчийн хэлсэн үгийг
бодож үзэх үед юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• “Үүнийг сонсоод, тэд нэг нэгээрээ гарч явсаар” гэдэг үгс ямар утгатай гэж
та нар бодож байна вэ?

• Энэ хүмүүс гарч явснаар юуг хүлээн зөвшөөрсөн бэ?

• Энэ түүхээс бид бусдыг буруутгахаас зайлсхийх талаар ямар үнэнийг мэдэж
авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Өөрсдийнхөө төгс
бус байдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь бусдыг буруутгахаас зайлсхийхэд
бидэнд тусалж болно гэсэн зарчмыг тодорхойлох ёстой. Энэхүү зарчмыг
самбар дээрх асуултын доор бич.)

• Бид өөрсдийн төгс бус байдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь бусдыг буруутгахаас
зайлсхийхэд хэрхэн тусалдаг гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдад тэр эмэгтэй садар самуун үйлдсэн хэрэгт буруутгагдсан байсан
бөгөөд энэ нь маш хүнд ноцтой нүгэл юм гэдгийг сануул (Алма 39:3–5-ыг үзнэ
үү).

• Хийсэн нүглийг нь Есүсийн болон цугларсан олон хүний өмнө дэлгэхэд тэр
эмэгтэйд ямар санагдаж байсан гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 8:10–11-ийг чанга уншихад урь. Тэр суралцагчаас
мөн 11-р шүлэг, зүүлт тайлбар в дэх Иосеф Смитийн Орчуулгыг чанга
уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Аврагч тэр эмэгтэйд хэрхэн
хандсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч ямар арга замаар энэ эмэгтэйд хайр, нигүүлслээ үзүүлсэн бэ?

• Аврагч эмэгтэйд ямар заавар өгсөн бэ?

Аврагч энэ эмэгтэйн нүглийг өөгшүүлээгүй гэдгийг ойлгоход суралцагчдад
туслахын тулд нэг суралцагчаас ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллын хэлсэн
дараах үгийг чанга уншихыг хүс.
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“Түүнээс тэр эмэгтэйд өгсөн тушаал нь ‘Яв. Үүнээс хойш дахин нүгэл бүү
үйлд’ гэсэн тушаал байлаа. Тэрээр нүгэлт эмэгтэйг өөрийн замаар явж,
хилэнцэт амьдралаа зогсоон, дахин нүгэл үйлдэхээ больж, амьдралаа
өөрчлөхөд чиглүүлж байв. Яв эмэгтэй, наманчил хэмээн тэр хэлсэн
төдийгүй зөрчлүүдээ зогсоох эхний алхмыг түүнд үзүүлж байсан” (The
Miracles of Forgiveness [1969], 165).

• Бид 10–11-р шүлгээс Аврагчийн талаар ямар үнэнийг мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Аврагч бидэнд наманчлах
боломжийг олгосноор нигүүлслээ үзүүлдэг гэсэн үнэнийг тодорхойлох
ёстой. Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

• Энэ үнэнийг ойлгох нь биднийг нүгэл үйлдсэн үед хэрхэн туслах вэ?

• Бидний тодорхойлсон хоёр үнэн нь Их Эзэний зарлиг тушаал, жишигт
нийцээгүй гадаад төрхтэй эсвэл зан авиртай хүмүүстэй байх үедээ тухайн
нөхцөл байдалд зөв арга замаар хандахад бидэнд хэрхэн туслах вэ?

• 11-р шүлгийн Иосеф Смитийн Орчуулгад цэдэглэснээр Аврагчийн
нигүүлсэл нь тэр эмэгтэйд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ Аврагчийн
нигүүлсэл үзүүлж, наманчлах боломжийг бидэнд өгөхөд бэлэн байдгийн
улмаас төрсөн мэдрэмжээ бичихэд урь.

Иохан 8:12–30
Есүс Эцэгээ Өөрийнх нь талаар гэрчилдэг хэмээн заав
Суралцагчдыг нүдээ аниад, ямар нэг тодорхой зүйлийн хялбар зураг зурахад
урь. Дараа нь суралцагчдаас нүдээ нээгээд, зурсан зургаа дэргэдээ байгаа
нэгнийхээ зурагтай харьцуулахыг хүс.

• Гэрэлтэй үед та нар ямар зүйлийг илүү сайн хийж чадах вэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 8:12-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс Өөрийнхөө талаар юу гэж тунхагласныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Өөрийгөө хэн гэж нэрлэсэн бэ? (Есүс Христ бол ертөнцийн гэрэл
мөн гэсэн сургаалыг самбар дээр бич.)

Есүс уг тунхаглалыг Майхан баярын үеэр хийсэн гэдгийг суралцагчдад сануул.
Найман өдрийн туршид тэмдэглэх тухайн баярын үдэш бүр менорах буюу том
хэмжээний дэнлүүнүүдийг сүмийн гаднах талбайд асааж гэрэлтүүлдэг байсан
бөгөөд энэ нь Иерусалимд баяр тэмдэглэхээр ирсэн олон хүнийг гэрлээр
хангадаг байжээ.

• Есүс Христ садар самуун хэрэгт баригдсан эмэгтэйг болон түүнийг
буруутгаж байсан хүмүүсийг хэрхэн гэрлээр хангасан бэ?

• 12-р шүлэгт буй Аврагчийн үгсээс бид ямар зарчмыг сурч чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид Аврагчийг дагах юм
бол сүнслэг харанхуйгаас зайлсхийж, Түүний гэрлээр дүүргэгдэх
болно гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)
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• Аврагч та нарт сүнслэг харанхуйд алхахаас зайлхийхэд хэрхэн тусалдаг гэж
бодож байна вэ?

Хуучин Гэрээний хэд хэдэн бошиглолд Мессиа нь бүх үндэстний гэрэл нь
болно (Исаиа 49:6; 60:1–3) гэж өгүүлдэг болохыг тайлбарла. Тийм ч учраас
Өөрийгөө энэ ертөнцийн гэрэл мөн хэмээн тунхаглахдаа Есүс Өөрийгөө
Мессиа мөн гэж тунхагласан.

Нэг суралцагчийг Иохан 8:13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагчийн тунхаглалд фарисайчууд хэрхэн хандсаныг олж
мэдэхийг хүс.

• Фарисайчууд Аврагчийн тунхаглалд хэрхэн хандсан бэ?

• Тэд яагаад Есүсийн ярьсан зүйл буюу гэрчлэлийг үнэн биш гэсэн бэ?
(Яагаад гэвэл Тэр Өөрийнхөө талаар гэрчлэлээ хуваалцсан болохоор.)

Есүс фарисайчуудад Мосегийн хуулиар үнэнийг тогтоохын тулд доод тал нь
хоёр хүний гэрчлэл байх ёстой гэж сануулсан болохыг тайлбарла (Иохан 8:17;
Дэд хууль 17:6-г үзнэ үү). Нэг суралцагчийг Иохан 8:18-ыг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Есүс бол амлагдсан Мессиа мөн гэж өөр
хэн гэрчилснийг олж мэдэхийг хүс.

• 18-р шүлэгт цэдэглэснээр, Өөрийнх нь тэнгэрлэг байдлын талаар гэрчлэх
хоёр дахь гэрчлэгчийг хэн байсан гэж Аврагч хэлсэн байна вэ? (Энэхүү
мэдэгдлээр Есүс, Бурхан Эцэг хоёр бол тусдаа хоёр биес болохыг баталсан
юм гэдгийг онцлон тэмдэглэж болно.)

Нэг суралцагчийг Иохан 8:19-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, фарисайчууд Есүс ба Түүний Эцэгийн талаар юуг ойлгохгүй
байсныг олж мэдэхийг хүс.

• 19-р шүлэгт өгүүлснээр, фарисайчууд яагаад Бурхан Эцэгийг мэддэггүй
байсан бэ? (Фарисайчууд Есүсийг болон Түүнийг үнэндээ хэн болохыг
мэдэхгүй байсан учраас Эцэгийг мэдэхгүй байсан юм.)

• Аврагчийн фарисайчуудад хэлснээр, бид Тэнгэрлэг Эцэгийг мэддэг
болохын тулд юу хийж чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Есүс Христийн талаар суралцсанаар бид Бурхан Эцэгийг мэддэг
гэдгийг тодорхойлж байгаа эсэхийг бататга. Суралцагчдын үгсийг
ашиглаад, энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдад энэ зарчмыг ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын дараах
мэдэгдлийг чанга уншихад урь.
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“Есүсийн хэлж, хийхээр ирсэн бүх зүйл, ялангуяа Өөрийн цагаатгах зовлон
шаналал, золиослолоор Тэр бидэнд Бурхан бидний Мөнхийн Эцэг хэн болох
мөн ямархуу байхыг, түүнчлэн бүх насны болон бүх үндэстний хүүхдүүддээ
Өөрийгөө бүрэн зориулдгийг харуулсан. Есүс үг, үйлдлээрээ Өөрийн Эцэг,
бидний Тэнгэр дэх Эцэгийн үнэн мөн чанарыг бидэнд илчилж, бидэнд
хамааруулах гэж хичээж байв. …

Тэгээд өлссөнийг хооллох, өвчтөнийг эдгээх, хоёр нүүртнийг зэмлэх, итгэлтэй байхыг
гуйх—энэ бүхэн Христ бидэнд ‘өршөөнгүй, нинжин сэтгэлтэй, уурлахдаа удаан, тэсвэртэй,
сайн сайхнаар дүүрэн’ Эцэгийн маань арга замыг харуулж байгаа нь тэр юм. Өөрийнхөө
амьдралын туршид, ялангуяа Өөрийнхөө үхлээр ‘энэ бол Бурханы болон Өөрийнхөө
нинжин сэтгэлийг та нарт үзүүлж байгаа юм’” гэдгийг Христ үргэлж тунхаглаж байсан
болно (“The Grandeur of God,” Ensign эсвэл Liahona, 2003 оны 11-р сар, 70, 72).

• Ахлагч Жэффри Р.Холландын өгүүлснээр, бид Есүс Христийн талаар
суралцахдаа Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ тухай юуг мэдэж авдаг вэ?

Фарисайчууд хэрэв Өөрт нь итгэхгүй байвал тэд нүгэлдээ үхэх болно хэмээн
Аврагч тэдэнд сэрэмжлүүлсэн гэдгийг тайлбарлан, Иохан 8:21–24-ийг
нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Иохан 8:25–30-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Есүс фарисайчуудад Өөрийнхөө болон Тэнгэрлэг
Эцэгийн талаар ямар нэмэлт үнэнийг заасан тухай олж мэдэхийг хүс. Та
суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхийг хүсэж болно.

• Есүс Христ Өөрийнхөө болон Тэнгэрлэг Эцэгийн тухай өөр ямар нэмэлт
үнэнийг заасан бэ?

• Эдгээр шүлэгт буй Аврагчийн сургаал нь Аврагч, Тэнгэрлэг Эцэг хоёрын
хоорондох харьцааг ойлгоход бидэнд хэрхэн илүү их тусалж чадах вэ?

Суралцагчдыг энэ жил Шинэ Гэрээнээс Есүс Христийн хэлсэн үг, хийсэн
үйлдлийн талаар (тухайлбал, садар самуун хийж байгаад баригдсан эмэгтэй)
суралцсан түүхүүдийг давтаж, тунгаан бодоход цөөн хэдэн минут зарцуулахад
урь. Мөн та Сайн мэдээний зургийн цуглуулгаас ([2009] болон LDS.org-оос үзнэ
үү) Аврагчийн мөнх бус амьдрал дахь тохинууллын үйл явдлуудыг харуулсан
зурагнуудыг үзүүлж болно. Цөөн суралцагчийг бодсон түүхээ товч ярьж өгөөд,
уг түүх Тэнгэр дэх Эцэгийн маань талаар юу заадаг тухай тайлбарлахад урь.

Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрын талаар гэрчлэлээ хуваалцсанаар
хичээлээ төгсгө.
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68-Р ХИЧЭЭЛ

Иохан 8:31–59
Оршил
Майхан баярын дараа Аврагч сүмд сургаалаа заахаа
үргэлжлүүлэв. Тэр нүглээс эрх чөлөөтэй байх тухай
заасан. Есүсийг Өөрийгөө агуу Иехова хэмээн

тунхаглахад иудейчүүд Түүн рүү чулуу шидэхийг
оролдсон.

Заах зөвлөмж

Заах аргачлалаа суралцагчдын хэрэгцээнд тохируулан өөрчил
Заах аргачлал, ур чадвар бол суралцагчдыг суралцахад нь тусалдаг хэрэгсэл боловч өөрөө
эцсийн зорилго биш юм. Суралцагчид тухайн судрын хэсэг дэх агуулга, сургаал болон
зарчмуудыг ойлгож авч, тэдгээр сургаал, зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь хамгийн
үр дүнтэйгээр туслах заах аргачлалыг сонгоно уу. Сүнсгүй бол үр дүнтэй заах ямар ч арга
барил амжилтад хүрэхгүй гэдгийг сана.

Иохан 8:31–36
Есүс нүглээс эрх чөлөөтэй байх тухай заав
Суралцагчдад өмнөх хичээлээр юу сурч мэдсэнээ санахад нь туслахын тулд нэг
жижигхэн чулуу үзүүл. Суралцагчдыг хуулийн багш нар болон фарисайчууд
Аврагч дээр садар самууныг үйлдэгч нэгэн эмэгтэйг авчрахад Тэрээр хэрхэн
хариулсан мөн дараа нь юу сургасан тухай товч нэгтгэн дүгнэхэд урь ( Иохан
8:1–30-ийг үзнэ үү). (Аврагч тэр эмэгтэйг шийтгээгүй бөгөөд “дахин нүгэл бүү
үйлд” [11-р шүлэг] гэсэн. Дараа нь Есүс Өөрийгөө “ертөнцийн гэрэл мөн”
хэмээн заасан [12-р шүлэг] бөгөөд бид Түүнд итгэж, Түүний сургаалуудыг дагах
юм бол Эцэгийг мэддэг болно гэж заасан.)

• Иохан 8:30-д цэдэглэснээр Есүсийн үйлдлүүд болон хэлсэн үгс нь
иудейчүүдийн ихэнхэд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

Иудейчүүдээс олон хүн Есүст итгэж байсан боловч зарим иудей Түүнийг
хүмүүст дагалдагч байхыг, үнэн, чөлөөт байдал болон боолчлолыг харьцуулан
зааж байхад нь сорьсоор байсан.

Дараах зургийг самбар дээр зур.
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Нэг суралцагчийг Иохан 8:31–32-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс бид эрх чөлөөтэй байхын тулд юу хийх ёстой гэж хэлснийг
олж мэдэхийг хүс.

Суралцагчдыг самбар дээр гарч ирж, Есүс бидэнд эрх чөлөөтэй байхын тулд
юу хийх ёстой гэж хэлсэн дээр үндэслэн хоосон хэсгүүдийг бөглөхөд урь. Зурж
дуусгасан схем нь дараахтай адилхан болсон байх ёстой.

• “[Христийн] үгэн дотор байвал” гэсэн нь ямар утгатай вэ? (31-р шүлэг).

• Та нар 31–32-р шүлэгт цэдэглэгдсэн Есүс Христийн сургаалыг үндсэн
мэдэгдэл болгон хэрхэн товч дүгнэх вэ? (Суралцагчид өөр өөр үгс хэлж
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болох ч хэрэв бид Есүс Христийн үгийг үргэлжлүүлэн дагавал бид
Түүний дагалдагчид болж, биднийг эрх чөлөөтэй болгох үнэнийг
мэдэх болно гэдэг нь тодорхой эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр
бичих талаар бод. Мөн Иохан 8:36-д Есүс Христийн ачаар бид эрх чөлөөтэй
болдог хэмээн тодорхойлдог гэдгийг та онцлон хэлж болно.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс
Р.Макконкигийн хэлсэн дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
хэрэв бид Аврагчийн үгсийн дагуу амьдарвал юунаас эрх чөлөөтэй байж болох
талаар олж сонсохыг хүс.

“Хуурамч сургаалын сүйрүүлэгч хүч чадлаас эрх чөлөөтэй байх юм; шунал,
хүслийн боолчлолоос эрх чөлөөтэй байх юм, нүглийн гинжнээс эрх
чөлөөтэй байх юм; бүх төрлийн хилэнцэт, зохисгүй нөлөө хийгээд аливаа
хязгаарлагч, уруу татсан хүчнээс эрх чөлөөтэй байх юм; зөвхөн
өргөмжлөлийг хүлээн авсан хүмүүсийн бүрэн бүтнээр нь эдэлдэг хязгааргүй
эрх чөлөө рүү байнга тэмүүлэн явах эрх чөлөөтэй байх юм” (Doctrinal New

Testament Commentary, 3 боть [1965–1973], 1:456–457).

Нэг суралцагчийг Иохан 8:33-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, иудейчүүд өөрсдийг нь юу эрх чөлөөтэй болгосон гэж итгэдэг
байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Иудейчүүд өөрсдийг нь юу эрх чөлөөтэй болгосон гэж итгэдэг байсан бэ?
(Тэд Абрахамын үр удам байж, Абрахамын гэрээг өвлөгч байх нь өөрсдөд
нь сүнслэгээр эрх чөлөөтэй байх эрхийг өгсөн гэж буруугаар итгэдэг
байжээ.)

Нэг суралцагчийг Иохан 8:34–36-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс хүмүүст юунаас эрх чөлөөтэй болох хэрэгтэй гэж хэлснийг
олж мэдэхийг хүс.

• 34-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч хүмүүсийг юунаас эрх чөлөөтэй болох
ёстой гэж сургасан бэ?

34-р шүлэгт “үйлдэгч” гэж орчуулагдсан грек үг нь наманчлахгүй байж,
нүгэлдээ үргэлжлэх гэсэн утгатай гэдгийг онцлон хэл.

• Бид 34-р шүлгээс ямар зарчмыг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа самбар дээр Хэрэв бид нүгэл үйлдээд наманчлахгүй
бол нүглийн боол болдог гэсэн зарчмыг бич.)

• “Нүглийн боол” байна гэдэг нь ямар утгатай вэ? (Энд “боол” гэж
орчуулагдсан үг нь бас “үйлчлэгч” гэсэн утгатай болохыг онцлон
хэлж болно.)

Суралцагчид тодорхойлсон хоёр зарчмынхаа хоорондын харилцааг олж
харахад туслахын тулд дараах зургийг самбар дээр зур.
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• Яагаад зарим хүн Аврагчийг дагавал боолчлогдох болно, харин нүгэл
үйлдвэл эрх чөлөөтэй болно хэмээн эдгээр үнэний талаар буруу ойлголттой
байдаг вэ?

Суралцагчдад өөрсдийнхөө тодорхойлсон хоёр зарчмыг ойлгоход нь туслахын
тулд, нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд
Кристоффэрсоны хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“[Сатаны] сорилтонд автагдах нь улам бүр цөөрөх сонголтуудад хүргэсээр
сүүлдээ бүр огт сонголтгүй болгож, бид эсэргүүцэх арга, чадалгүй болох
донтолтод хүрдэг. …

… Дэлхийн хүмүүс юмсыг Корихорын нүдээр хардаг бөгөөд Бурханы
хуулиуд, ёслолуудыг дуулгавартай дагахыг ‘дарангуйлал’ хэмээн үздэг
(Алма 30:24, 27). …

… Бүх гэрэл, үнэнийг эзэмшдэг учраас Бурхан ирээдүйд байх эсвэл хангагдах эрх чөлөөг
эзэмшдэг гэдэгт хэн эргэлзэж чадах вэ?

Түүнчлэн сайн мэдээний сургаал, зарчмуудыг ойлгох бидний ойлголт өсөх тутамд бидний
сонголт хийх эрх чөлөө тийнхүү өргөждөг юм. Нэгдүгээрт, бид илүү их сонголт хийх
боломжтой байж, бидэнд дагах ёстой илүү их хууль, зарлигууд байгаа учраас илүү агуу
адислал хүлээн авдаг. … Хоёрдугаарт, бид нэмэлт ойлголттойгоор илүү их ухаалаг сонголт
хийх боломжтой болдог, яагаад гэвэл бид сонгох зүйлүүдээ харахаас гадна тэдгээрээс гарч
болох үр дүнг илүү тод хардаг юм” (“Moral Agency,” Ensign, 2009 оны 6-р сар, 49, 50–51).

Ангийнхныг хос болгон хуваарил. Хос болгоныг Залуучуудын бат бөх байдлын
төлөө (товхимол, 2011 он) товхимлоос хуваарилагдсан хэсгийг суралцахад урь.
Суралцагчдыг хичээлийнхээ дэвтэр буюу судрын тэмдэглэл дээрээ дараах
хүснэгтийг зурахыг хүс (мөн та үүнийг самбар дээр зурахыг хүсэж болно). Хос
тус бүрийг Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө (товхимол, 2011 он) товхимлоос
өөрсдөд нь хуваарилагдсан хэсгийг хамтдаа уншиж, хүснэгтийг бөглөхөд урь.
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Залуучуудын бат
бөх байдлын
төлөө товхимлоос
хэлэлцсэн жишиг:

Энэ жишгийн дагуу
амьдрах нь ямар ямар
арга замаар бидэнд эрх
чөлөө авчрах вэ?

Энэ жишгийн дагуу
амьдарч чадахгүй байх нь
ямар ямар арга замаар
боолчлолд оруулдаг вэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа хос болгоныг хамтрагчаа солиход урьж,
өөрсдийн судалсан жишгийн талаар олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.
Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчийг олж мэдсэн зүйлээ
ангийнхантай хуваалцахад урь.

• Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимолд амлагдсан ямар эрх чөлөөг
та нар хувьдаа мэдэрч байсан бэ?

Суралцагчдыг Аврагчийн үгийн дагуу амьдарснаар эрх чөлөөтэй байхыг
эрэлхийлэх тодорхой нэг арга замыг бичихэд урь.

Иохан 8:37–59
Есүс Христ Өөрийн тэнгэрлэг байдлын талаар гэрчлэв
Суралцагчдыг дараах асуултуудад товч хариулахад урь.

• Та аавтайгаа их адилхан ямар хүнийг таньдаг вэ?

Цөөн суралцагчийг Иохан 8:37–40, 44–45-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Их Эзэнийг эсэргүүцсэн иудейчүүдийн
удирдагчид өөрсдийнхөө эцэг гэж нэрлэдэг байсан Хуучин Гэрээний агуу
бошиглогч Абрахамаас ямар ялгаатай байсныг олж мэдэхийг хүс.

• 39-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэрэв тэд Абрахамын хүүхдүүд байсан бол
тэднийг юу үйлдэх байсан гэж Аврагч хэлсэн бэ?

• 40-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэд Абрахамын хэзээ ч үйлдэхгүй байх байсан
юуг үйлдэхийг оролдож байсан бэ?

• 44–45-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс тэдний эцэг нь хэн гэж хэлсэн бэ?
(Диавол чөтгөр) Тэд чөтгөрийг ямар ямар арга замаар дагадаг вэ?

Бурханы хүн нь Өөрийнх нь үгийг сонсдог хэмээн Аврагч заасан гэдгийг
тайлбарлан, Иохан 8:46–50-ийг нэгтгэн дүгнэ. Иудейчүүдийн удирдагчид
Есүсийг Самарийнх гэж дуудан доромжлохыг оролдсон (самари хүмүүсийг
иудейчүүд ад үздэг байсан тул) ба Түүнд чөтгөр шүглэсэн гэж зүтгэж байв.

Нэг суралцагчийг Иохан 8:51–53-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, иудейчүүдийн удирдагчдын Есүсээс асуусан асуултыг олж
мэдэхийг хүс.

• Тэд Есүсээс ямар асуулт асуусан бэ? (Та суралцагчдыг 53-р шүлэг дэх “Та
бидний өвөг Абрахамаас ч агуу юм уу?” гэсэн асуултыг тэмдэглэхэд
урьж болно.)

68-Р ХИЧЭЭЛ

433



Нэг суралцагчийг Иохан 8:56–58-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, иудейчүүдийн асуултад хариулсан Есүсийн хариултыг олж
мэдэхийг хүс.

• “Та бидний өвөг Абрахамаас ч агуу юм уу?” гэсэн асуултад Есүс юу гэж
хариулсан бэ? (Та суралцагчдыг 58-р шүлэг дэх “Абрахамыг бий болохоос
өмнө Би байдаг мөн” гэснийг тэмдэглэхэд урьж болно.)

Суралцагчдыг Иохан 8:58, зүүлт тайлбар б-г дотроо уншаад, “Би байдаг” гэсэн
нэр томьёо ямар утгатай болохыг олж мэдэхэд урь. Тэгээд дараах
асуултыг тавь.

• “Би байдаг” гэсэн нэр томьёо ямар утгатай вэ? (Уг нэр томьёо Абрахам,
Исаак, Иаковын Бурхан болох Иеховаг тодорхойлдог; мөн Сэптуагинт
гэдэг нь Хуучин Гэрээний грек хэл рүү орчуулсан нэр юм. Та суралцагчдыг
судрууд дээрээ Есүс Христ бол Хуучин Гэрээний Бурхан Иехова мөн
гэсэн үнэнийг бичихэд урьж болно.)

• 58-р шүлгээс сурсан зүйлээс үндэслэвэл, Түүнийг Абрахамаас ч агуу юм уу
гэсэн асуултад Есүс юу гэж хариулсан байна вэ?

Хуучин Гэрээнд цэдэглэгдсэн
гайхамшгуудыг харуулсан хэд хэдэн
зургийг Сайн мэдээний зургийн
цуглуулгаас ([2009]; мөн LDS.org-ийг
үзнэ үү) үзүүл (тухайлбал, Галтай
зуухан доторх гурван хүн, д. 25; эсвэл
Даниел арслангийн үүрэнд, д. 26).

• Хэрэв та нар Есүсийн өмнө
зогсоод, Хуучин Гэрээнд
цэдэглэгдсэн гайхамшгуудыг
тохиолдуулсан гэдгээ тунхаглаж
байгааг нь сонссон бол та нар
Түүнд хэрхэн хандаж болох байсан
бэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 8:59-ийг
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад,
иудейчүүдийн удирдагчид Есүс
Өөрийгөө Иехова хэмээн тунхаглахад
хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахад урь.

• Та нар Есүс Христ нь Хуучин
Гэрээний Иехова байсан гэдгийг
мэдэх нь бидний хувьд яагаад
чухал гэж бодож байна вэ?
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Цөөн суралцагчийг ангийнхантайгаа Есүс Христийн талаарх гэрчлэлээ
хуваалцахад урихыг бод. Та мөн өөрийн гэрчлэлийг хуваалцсанаар дуусгахыг
хүсэж болно.

Төгс эзэмших судрын давтлага
Асуулга ба тест нь суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг чээжилснээ
шалгах боломжийг олгодог. Сэжүүр үгсэд түлхүүр үгс эсвэл судрын эшлэлүүд
ба хэсгүүдээс авсан эшлэл эсвэл хэсгүүдэд заасан үнэнийг харуулсан жишээнүүд
багтаж болно. Асуулт, хариулт, тестийг амаар эсвэл самбар дээр мөн 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 суралцагчид бага үнэлгээ авсан
суралцагчдад суралцаж, сайжрахад нь туслах багш нь болж болно. (Хэрэв та
үүнийг хийвэл асуудалтай байгаа суралцагчдыг эвгүй байдалд оруулахгүй
байхаар зохион байгуул.)
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69-Р ХИЧЭЭЛ

Иохан 9
Оршил
Есүс төрөлхийн сохор хүнийг эдгээсэн. Фарисайчууд тэр
хүнийг байцаасан бөгөөд Есүсийг амралтын өдөр хүн
эдгээсэнд нүгэлтэн хэмээн буруутгахаас татгалзсаных нь

төлөө түүнийг синагогоос хөөн гаргажээ. Аврагч тэр
хүнийг хайж олсон бөгөөд тэр хүн Есүсийг Бурханы Хүү
мөн хэмээн шүтэн бишрэв.

Заах зөвлөмж
Иохан 9:1–7
Есүс төрөлхийн сохор хүнийг эдгээв
Ангид саад, бэрхшээлтэй тулгарсан хүний тухай хэвлэлд гарсан мэдээ, нийтлэл
авчирна уу. Суралцагчдад хэвлэлд нийтэлсэн тухайн материалын агуулгыг
товч ярьж өг эсвэл гарчгийг самбар дээр бич.

• Та саад, бэрхшээлтэй тулгарсан хүмүүсийн тухай өөр ямар жишээ мэдэх вэ?

Бурхан яагаад тэдний амьдралыг орвонгоор нь эргүүлэх хүнд сорилт, бэрхшээл
өгдөг талаар зарим хүн гайхдгийг онцлон хэл.

Суралцагчдыг Иохан 9:1–5-ыг судалж байхдаа Бурхан яагаад бидний амьдралд
сорилт, бэрхшээл тулгарахыг зөвшөөрдөг тухай илүү сайн ойлгоход туслах
үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Иохан 9:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, тэр хүн ямар сорилт, бэрхшээлтэй тулгарсан байсныг олж
мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• 2-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэр хүний сорилт, бэрхшээлийн шалтгааны
талаар шавь нар юу гэж асуусан бэ?

Манай үеийн зарим хүнтэй адил Аврагчийн өдрүүдэд ч бас олон хүн сорилт,
бэрхшээл бол өөрсдийнх нь буюу эцэг эхчүүдийнх нь үйлдсэн гэм нүгэлт
үйлийн үр хэмээн үздэг байсан гэдгийг тайлбарла. (Шавь нарынх нь асуулт
мөнх бус байдлын өмнөх оршихуйн бодит байдлыг тусгасан байсан гэдгийг
онцлон хэл.)

• Та нар ингэж итгэх нь зөв байсан гэж бодож байна уу? Яагаад тийм эсвэл
яагаад үгүй гэж?

Нэг суралцагчийг Иохан 9:3–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, энэ хүний сохор байдлын талаар Аврагч юу гэж заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• “Бурханы ажлуудыг түүгээр харуулахын тулд юм” хэмээн хэлснийг та нар
ямар утгатай гэж бодож байна вэ? (3-р шүлэг).

• Эдгээр шүлэгт буй Аврагчийн сургаалаас авч үзвэл, бидэнд тулгарсан
сорилт бэрхшээлийн талаар ямар үнэнийг олж мэдэж болох вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бурхан Өөрийн ажил, хүч
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чадлыг харуулахаар бидэнд тулгарсан сорилт, бэрхшээлийг
ашиглаж болно гэсэнтэй адил үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Бидний амьдралд тулгарч буй сорилт, бэрхшээл нь янз бүрийн шалтгаантай
байж болох ч Бурхан бидэнд тулгарсан сорилтыг Өөрийнхөө зөв шударга
зорилгыг гүйцэлдүүлэхэд туслуулахаар ашиглаж болно.

Суралцагчдыг урьд өмнө учирч байсан эсвэл одоо учраад байгаа сорилт,
бэрхшээлийнхээ тухай бодоход урь. Суралцагчдаас Иохан 9-өөс үргэлжлүүлэн
судалж байхдаа өөрсдөд нь учирсан сорилт, бэрхшээлээр дамжуулан Бурхан
Өөрийнхөө ажил, хүч чадлыг харуулдаг арга замуудыг тунгаан бодохыг хүс.

Нэг суралцагчийг Иохан 9:6–7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Бурхан сохор хүний туршлагаар дамжуулан ямар арга замаар
Өөрийнхөө ажил болон хүч чадлыг харуулсан тухай олж мэдэхийг хүс.

• Энэ хүний хувьд анх удаа хараа ороход ямар байсан гэж та нар төсөөлөн
бодож байна вэ?

• Энэ хүний зовлон бэрхшээл хэрхэн Бурханы хүч чадлыг гэрчлэн харах
боломжийг бусдад олгосон бэ?

• Энэ түүхэнд тэр хүн хараа орохын тулд Силоамын цөөрөмд угаах хэрэгтэй
байсан юм. Бурхан Өөрийнхөө ажил, хүч чадлыг амьдралд тань үзүүлж
болохын тулд та нар юу хийх хэрэгтэй байж болох вэ?

Иохан 9:8–41
Фарисайчуудыг тэр хүнийг хөөж гаргасны дараа Аврагч эдгээсэн хүнээ
хайж олсон.
Сохор хүнийг эдгэрсний дараа зарим хүн түүнийг төрөлхийн сохор төрсөн тэр
хүн мөн үү үгүй юү хэмээн маргалдсан гэдгийг тайлбарлан, Иохан 9:8–15-ыг
нэгтгэн дүгнэ. Зарим нь тэр хүнийг яаж эдгэрсэн юм бол гэж гайхаж байсан
бөгөөд түүнийг фарисайчууд дээр авч ирэхэд тэд түүнийг байцааж эхэлсэн.

Суралцагчдыг Иохан 9:14-өөс Аврагч ямар өдөр тухайн сохор хүнийг эдгээсэн
болохыг хайж, олж мэдэхэд урь. Нэг суралцагчийг олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

• Есүс тэр хүнийг Хүндэтгэлийн өдөр эдгээсэнд фарисайчууд хэрхэн хандсан
гэж та нар бодож байна вэ?

Хэд хэдэн суралцагчийг Иохан 9:16–38-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, тэрхүү эдгэрсэн хүн өөр ямар
бэрхшээлтэй тулгарсныг олж мэдэхийг хүс.

Та суралцагчдаар уншуулахын оронд “Есүс төрөлхийн сохор хүнийг
эдгээв” видео бичлэгийн үлдсэн хэсгийг (цагийн код 3:37–7:47) үзүүлж

болно. Суралцагчдад тэр эдгэрсэн хүн өөр ямар бэрхшээлтэй тулгарсныг олж
мэдэх зааварчилгаа өг.

Сохор байсан хүний эцэг эхийг фарисайчуудын өмнө авчирч байцаасан
гэдгийг сануулан, энэ түүхээс холбогдох зарчмыг олж тогтоохоор бэлтгэхэд нь
суралцагчдад тусал.
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• 22-р шүлэгт цэдэглэснээр, яагаад сохор байсан хүний эцэг эх, хүү нь хэрхэн
хараа орсныг өөрөөс нь асуу хэмээн хариуцлагыг хүүдээ тохсон бэ?

“Синагогууд Иудейн нийгэмд шашны болон нийгмийн төв нь байж,
үйлчилдэг байсан. Синагогууд сүнслэг зааварчилгаа, шүтлэг бишрэлийн
хүртээмж, боловсролын болон нийгмийн боломжуудаар хангадаг байжээ.
Синагог нь Иудейн нийгмийн салшгүй нэг хэсэг байсан учраас синагогаас
хөөгдөх нь … шашны нийгэмлэгээсээ хөөгдөж, хасагдахаас илүү утга учиртай
байв. Энэ нь мөн соёлын болон нийгмийн үйл явдлуудад оролцож чадахгүй
болно гэсэн үг. Төрөлхийн сохор хүний эцэг эхийн хувьд [хүү нь хэрхэн
эдгэрсэн тухай] энэ байцаалтад холбогдох нь үнэхээр ноцтой аюул байсан юм”
(Шинэ Гэрээний суралцагчийн гарын авлага [Cүмийн Боловсролын Системийн
гарын авлага, 2014 он], 230).

• 24-р шүлэгт цэдэглэснээр, хараа орж эдгэрсэн хүн ямар дарамт шахалт
мэдэрч байсан гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдыг 30–33-р шүлгийг болон 32-р шүлэг, зүүлт тайлбар a дахь Иохан
9:32, Иосеф Смитийн Орчуулгын хэсгийг дотроо уншиж, тэр хүн
фарисайчуудад юу гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Тэр хүн Есүсийг ямар шалтгаанаар өмөөрсөн бэ? (Та 33-р шүлэгт буй
түүний үгсийг тэмдэглэхийг суралцагчдад санал болгож болно.)

• Энэ хүн Есүс Христийн талаар юу мэдэж байсан бэ?

Тэр хүн өөрийг нь эдгээсэн хүнийг зоригтой өмөөрч, хамгаалсныхаа төлөө
синагогаас хөөгдсөн (34-р шүлэг) гэдгийг онцлон хэл.

• Энэ хүн синагогаас хөөгдөнө гэдгээ мэдэж байсан ч яагаад Есүс Христийн
тухай мэдсэн зүйлдээ үнэнч байхад бэлэн байсан гэж та нар бодож
байна вэ?

Тэр хүнийг синагогаас хөөн гаргасны дараа Аврагч түүнийг олж, түүнийг
“Хүний Хүүд итгэж бай[сан] уу” (35-р шүлэг) хэмээн асуусан гэдгийг
суралцагчдад сануул. Нэг суралцагчийг Иохан 9:36–38-ыг чанга уншихад урьж,
ангийнхнаас тэр хүний хариултыг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ хүний Есүс Христийн талаарх гэрчлэл юу болсон бэ? (Тэр Есүс Христ
бол Бурханы Хүү гэдгийг мэдэх болсон.)

• Бид энэ хүнээс мэддэг зүйлдээ үнэнч байх талаар ямар зарчимд суралцаж
болох вэ? (Суралцагчид хэд хэдэн өөр зарчмыг олж тогтоож болох ч Бид
эсэргүүцэлтэй тулгарсан ч мэддэг зүйлдээ үнэнч үлдвэл бидний
гэрчлэл улам бүр хүчирхэгжинэ гэсэн зарчмыг ойлгож байгаа эсэхийг
бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдад энэ зарчмыг илүү сайн ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг
Ифер 12:6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, бидний
итгэлийг эсэргүүцэх үед бид Их Эзэнд үнэнч үлдсэний дараа юу тохиодгийг
олж мэдэхийг хүс.

• Итгэлийг сорих юм уу эсэргүүцэх явдалтай тулгарсан үед тэдгээрийг даван
туулсны дараа гэрчлэл маань яагаад хүчирхэгждэг гэж та нар бодож
байна вэ?
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• Эсэргүүцэлтэй тулгарсны улмаас та нарын гэрчлэл хэрхэн хүчирхэгжиж
байсан бэ?

Суралцагчдад энэ түүхээс бас нэгэн өөр зарчим тодорхойлоход туслахын тулд
хэдэн суралцагч хараа засах линз (нүдний шил эсвэл контакт линз) зүүдэг
болохыг асуу.

• Эдгээр линз та нарын хараанд яаж нөлөөлдөг вэ?

• Есүс түүнийг эдгээсний дараа тэр хүний нүдний хараа ямар болсон бэ?

• Энэ хүний сүнслэг хараа буюу Аврагчийн талаарх ойлголт хэрхэн засарч,
сайжирсан бэ?

Суралцагчдыг Иохан 9:11, 17, 33-ыг дотроо уншиж, тэр хүний харааны эсвэл
Есүсийн тухай ойлголтыг илэрхийлсэн үг хэллэгийг олж мэдэхэд урь. Тэднээс
олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. (Тэдний хариулт “Есүс гэдэг хүн,” “эш
үзүүлэгч,” “Бурханаас” ирсэн хүн зэрэг үг хэллэгийг багтаах ёстой. Энэ үгсийг
самбарт бичээд, суралцагчдыг судар дээрээ тэмдэглэхэд урамшуулан дэмж.)

• Эдгээр шүлэгт цэдэглэснээр тэр хүний сүнслэг хараанд юу тохиолдсон бэ?
(Засарч сайжирсан. Энэхүү үгс нь тэр хүн сүнслэгээр болон Есүсийн
жинхэнэ мөн чанарыг ойлгох талаар өсөж төлөвшсөн гэдгийг харуулж
байна.)

• Яагаад түүний Аврагчийн талаарх үзэл бодол, ойлголт илүү тодорхой
болсон гэж та нар бодож байна вэ? (Тэр өөрийнхөө мэддэг зүйлд үнэнч
үлдсэнээр итгэлээ хөгжүүлсэн юм.)

Суралцагчдыг Иохан 9:36–38-ыг дотроо гүйлгэн уншиж, энэ хүн эцэст нь
Аврагчийг хэрхэн олж харсан тухай мэдэхийг хүс.

• Энэ хүн эцэст нь Аврагчийг хэн болохыг харсан бэ? (Есүс Христ бол
Бурханы Хүү гэдгийг тэр мэддэг болсон.)

• Энэ хүний хараа хэр зэрэг сайжирсан бэ?

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэрын дараах мэдэгдлийг чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас ерөнхийлөгч Хантэр энэ хүнд юу тохиолдсон гэж
хэлснийг олж сонсохыг хүс.

“Түүнд хоёр удаа хараа оруулсан. Эхлээд төрөлхийн согогийг [төрөхдөө
олсон бодит согог] нь, дараа нь мөнхийн сэнтийдээ залрахын тулд дээш
одохынх нь өмнө Хаадын Хааныг харах харааг оруулсан байна. Есүс зуурдын
болон сүнслэг харааг хоёуланг оруулсан” (“The God That Doest Wonders,”
Ensign, 1989 оны 5-р сар, 16–17).

• Тэр хүний төрөлхийн сохор байсныг эдгээсэн нь сүнслэгээр сохор байхад
хараа оруулсан явдлыг хэрхэн төлөөлж болох вэ?

• Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх аваас бидэнд юу тохиолдож
болох талаар энэ түүхээс ямар зарчимд суралцаж болох вэ? (Суралцагчид
өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх
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үед бидний сүнслэг хараа болон ойлголт илүү тод болох болно
гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой. Энэ зарчмыг самбар
дээр бич.)

• Сүнслэг үнэнийг илүү тод харж, ойлгохын тулд итгэлээ хөгжүүлэх нь яагаад
чухал гэж та нар бодож байна вэ?

Зарим фарисай хүн тэр хүнд хараа ороход мөн Есүсийг Бурханы Хүү гэдэгт
итгэж, шүтэн бишрэхэд дэргэд нь байсан гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг
Иохан 9:39–41-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад,
Аврагч сохор байдлын талаар юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Та нар Аврагчийн фарисайчуудад заасан зүйлийг хэрхэн нэгтгэн дүгнэх вэ?

Фарисайчуудын “Бид бас сохор юм биш биз?” гэсэн асуултад хариулахдаа (40-р
шүлэг) “Аврагч Өөрийг нь хэн болохыг мэддэггүй хүмүүс ‘сохор’ байсан тул
‘нүгэлгүй байхсан’ хэмээн зүйрлэж заасан гэдгийг тайлбарла (Иохан 9:41).
Нөгөөтэйгүүр, Аврагч болон Түүний тэнгэрлэг үйлчлэлийн талаар хангалттай
гэрчлэл хүлээн авч, хэн болохыг нь мэдэж авсан бөгөөд ‘бид харж байна’ гэх
хүмүүс нь өөрсдийнхөө үйлдлийн төлөө хариуцлага хүлээнэ. Фарисайчууд ‘бид
харж байна’ гэгч хүмүүсийн нэг байсан бөгөөд тэдний ‘нүгэл нь байсаар л
байжээ.’ Сүнслэг байдлын тухайд хэлбэл, тэд маш олон гэрчлэл хүлээн авсан
байж, Есүсийг Бурханы Хүү болохыг хүлээн зөвшөөрөөгүй учраас сохор
үлдэхийг сонгосон юм” (Шинэ Гэрээний суралцагчийн гарын авлага, 231).

Суралцагчдад сургаал, зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд тусал
Суралцагчид сайн мэдээний зарчмуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх тусам амлагдсан
адислалыг хүлээн авах болно. Суралцагчдад хичээл дээр юу ойлгосон эсвэл мэдэрсэн
тухайгаа тунгаан бодож, бичиж тэмдэглэхэд мөн энэ зарчмыг хэрэгжүүлэх талаар ямар
тодорхой алхам хийх талаар бодох цаг гаргаж өг. Ийм үед суралцагчдыг Их Эзэнээс
удирдамж хүсэн, гуйн залбирахад урамшуулан дэмж.

Хичээлийг дүгнэн дуусгахын тулд суралцагчдыг самбар дээр байгаа хоёр
зарчмыг харж, алийг нь амьдралдаа хэрэгжүүлэх ёстойг тунгаан бодоход урь
(тэд магадгүй хоёр зарчмыг хоёуланг нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж үзэж болно).
Суралцагчдыг эдгээр зарчмыг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар
хичээлийн дэвтэртээ эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичих цаг гаргаж өг.
Тэднийг үүнийг хэрхэн хийх талаар удирдамж хүсэн залбирахад
урамшуулан дэмж.
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70-Р ХИЧЭЭЛ

Иохан 10
Оршил
Есүс Өөрийгөө Сайн Хоньчин бөгөөд хоньдынхоо төлөө
амиа өгнө хэмээн заасан. Мөн Тэрээр Тэнгэрлэг Эцэг
Өөрт нь үхлийг даван туулах хүчийг өгсөн хэмээн гэрчлэв.

Зарим хүн Есүс Өөрийгөө Бурханы Хүү гэсэн учраас
Бурханыг доромжилсон гэж гүтгэж байлаа.

Заах зөвлөмж
Иохан 10:1–24
Есүс Өөрийгөө Сайн Хоньчин бөгөөд хоньдынхоо төлөө амиа өгнө
хэмээн заасан
Нэг суралцагчийг ангийн өмнө гарч ирэхэд урь. Тэр суралцагчийн нүдийг
боосны дараа хэд хэдэн судар авчирч цуглуул мөн нүдээ боолгосон
суралцагчийн судрыг авчир. Нүд нь боолттой суралцагчаас судруудыг тэмтэрч
үзээд, аль нь өөрийнх нь судар болохыг олохыг хүс. Суралцагчийг оролдлого
хийсний дараа, асуу:

• Та өөрийнхөө судрыг яаж мэдэж олж чадсан бэ (эсвэл яагаад олж
чадаагүй вэ)?

• Хэрэв би таныг ангийнхныхаа нүүр царайг тэмтэрч үзэхийг хүсэх юм бол
та хэдийг нь зөв таньж чадах вэ? (Харин суралцагчийг тийм үйлдэл
бодитоор хийхийг бүү хүс.)

Тэр суралцагчаас нүдний боолтоо авч, суудалдаа эргэж суухыг хүс. Ойрх
Дорнодын нэгэн хоньчноос өөрийнхөө хоньдыг хэр сайн мэддэг тухай асуусан
байдаг тухай тайлбарла. “Хэрэв та нүдийг минь даавуугаар таглаад, надад ямар
нэгэн хонь авчирч, нүүрэн дээр нь гараа тавих боломж өгөх юм бол би тэр
минийх үү эсвэл биш үү гэдгийг тэр дор нь хэлж чадна” гэж тэр хариулсан
(Ж.М.Мэкай, Bible Manners and Customs [n.d.], 35).

• Хэрэв та нар хоньчин байсан бол дээрх хоньчны адил хоньдоо мэдэхийн
тулд юу шаардагдах байсан гэж бодож байна вэ?

Суралцагчдыг Иохан 10:14-ийг дотроо уншиж, Есүс Өөрийгөө хэн гэж
нэрлэснийг олж мэдэхийг хүс. Тэднээс олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Есүс
Христ бол Сайн Хоньчин гэсэн өгүүлбэрийг самбар дээр бич:

• “Сайн хоньчин” гэдгийг яагаад Аврагчид зохимжтой цол гэж та нар бодож
байна вэ?

Суралцагчдыг Иохан 10-аас судалж байхдаа Аврагч хэрхэн бидний Сайн
хоньчин байдгийг зааж өгсөн үнэнийг олж мэдэхэд урамшуул.

Суралцагчдад Иохан 10:1–5-ын уламжлалт нөхцөл байдлыг ойлгоход туслахын
тулд Аврагчийн өдрүүдэд хоньчид нь хонин сүргээ өдрийн туршид бэлчээр, ус,
саравч хүртэл дагуулдаг байсан. Шөнө болоход хэд хэдэн хоньчин нийлж,
өөрсдийн хонин сүргийг хонины нэгдсэн хашаанд оруулдаг байв. Хонины
хашаа саравч нь голдуу агуй эсвэл хад, чулуун хана бүхий хонины хашаа саравч
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байдаг байсан бөгөөд хананы дээгүүр зэрлэг араатан амьтан орохгүйн тулд
хурц үзүүртэй өргөст зүйл тавьдаг байжээ.

Суралцагчдад соёл уламжлалын нөхцөл байдлыг ойлгоход туслах
Судруудын бичээчид Ариун Сүнсээр удирдагдан бичдэг байсан боловч хэрэглэсэн үгс,
дүрслэлд нь бичээч болгоны соёл уламжлалын нөхцөл байдал нөлөөлсөн байдаг.
Суралцагчдад энэ соёлын нөхцөл байдлыг ойлгоход туслах нь судрууд дахь дүрслэл, түүх,
заасан зүйл, сургаал, зарчмуудыг тодорхой, гүн гүнзгий ойлгоход тусалдаг.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хамтрагч болгоныг Иохан 10:1–5-ыг
хамтдаа чанга уншихад урьж, сайн хоньчин юу хийдгийг олж мэдэхийг хүс.
Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс. Тэдний хариултыг самбар дээр Есүс Христ бол Сайн Хоньчин
гэдгийн доор бич. (Тэр үүдээр ордог, Тэр Өөрийн хоньдыг нэрээр нь дууддаг,
Тэр хоньдынхоо түрүүнд нь явдаг гэх мэт хариулт орсон байж болно.)

• 3-р шүлэгт цэдэглэснээр, хоньчин өөрийн хоньдыг хэрхэн хашаанаас
гадагш дагуулан гаргадаг вэ?

• 4–5-р шүлэгт цэдэглэснээр, хонин сүрэг яагаад зөвхөн өөрийн хоньчинг
дагадаг вэ?

• Аврагч хонины хашаанд үүдээр нь оролгүй, өөр газраар орохыг оролдсон
хүмүүсийг хэн гэж хэлсэн бэ?

Есүсийн хандан ярьж байсан хүмүүсийн дунд фарисайчууд байсан гэдгийг
тайлбарла (Иохан 9:41-ийг үзнэ үү).

• Фарисайчууд ямар байдлаараа хулгайч, дээрэмчидтэй болон хонины
хашаанд орсон танихгүй хүмүүстэй адилхан бэ?

Суралцагчдыг Иохан 10:6-г дотроо уншин, Аврагчийн заасан зүйлд
фарисайчууд хэрхэн хариулсныг олж мэдэхэд урь. Тэднээс олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

Иохан 10:7–16-д цэдэглэснээр, Аврагч Өөрийнхөө болон фарисайчуудын
хоорондын ялгааг заахаа үргэлжлүүлсэн гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг
7–10-р шүлгийг мөн 8-р шүлэг, зүүлт тайлбар a дахь Иосеф Смитийн
Орчуулгыг чанга уншихад урь. Суралцагчдыг шүлгийг дагаж уншаад, эдгээр
шүлэг дэх Есүсийн сургаалыг олж мэдэхийг хүс.

• 8-р шүлэг дэх Иосеф Смитийн Орчуулга хулгайчдын талаар ямар нэмэлт
мэдлэг өгсөн бэ?

• “Би бол үүд мөн” (7, 9-р шүлэг) хэмээн Аврагч хэлсэн нь ямар утгатай гэж
та нар бодож байна вэ?

“Израилийн хоньчид хонины хашааны үүдэнд зогсож, хонь болгоныг ороход
нь шалгаж, гэмтсэн нэгнийг хэрэгцээнийх нь дагуу эмчилдэг байсан гэдгийг
тайлбарла. Шөнөдөө хоньдыг хонины хашаанд хашсаны дараа хоньчин үүдэнд
нь араатан эсвэл хулгайч орж, хонин сүрэгт хохирол учруулахгүйн тулд
хаалгыг нь хааж хонодог байсан” (Шинэ Гэрээний суралцагчийн гарын авлага
[Cүмийн Боловсролын Системийн гарын авлага, 2014 он], 231–232).
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• Энэ хоньчдын үйлдэл Аврагчийн бидний төлөө хийдэг зүйлстэй юугаараа
төстэй вэ?

• Аврагч Өөрийн дагагчдыг хэрхэн “бялхсан” (Иохан 10:10) амьтай
байлгадаг гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 10:11–15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Аврагч сайн хоньчин өөр юу хийдэг гэж хэлснийг олж
мэдэхийг хүс. Хөлсний хүн гэдэг нь зөвхөн цалин хөлс авахын төлөө ажилладаг
хүн гэдгийг онцлон тэмдэглэ.

Хэдэн суралцагчийг самбарт гарч, Есүс Христ бол Сайн Хоньчин гэсэн гарчгийн
доор Сайн Хоньчны талаар юу олж мэдсэнээ бичихэд урь. (Тэр хоньдынхоо
төлөө амиа өгдөг, Тэр Өөрийн хоньдыг мэддэг, Түүний хоньд Өөрийг нь
мэддэг гэх мэт хариултыг багтаасан байж болно.)

• Хөлсний хүний хийхгүй ямар зүйлийг хоньчин хийхэд бэлэн байдаг вэ?

• Бид эдгээр шүлгээс Аврагчийн тухай ямар үнэнийг мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Сайн Хоньчныхоо хувьд Есүс
Христ бидний хүн нэг бүрийг мэддэг бөгөөд бидний төлөө амиа
өгсөн гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ үнэнийг самбар
дээр Есүс Христ бол Сайн Хоньчин гэдгийн доор бич.

Суралцагчдад өөрийн хонь нэг бүрийг сайн мэддэг Ойрх Дорнодын хоньчны
талаар сануул.

• Аврагч таныг хэр сайн мэддэг гэж та боддог вэ?

• Аврагч таныг мэддэг мөн таны төлөө амиа өгөхөд бэлэн байсан гэдгийг
ойлгох нь таны өдөр тутмын амьдралын хэв маягт хэрхэн нөлөөлж болох
вэ?

Мөн Аврагч бидний төлөө амиа өгнө гэж сургасныхаа дараа Өөрийн хийх өөр
нэгэн зүйлийг мэдэгдсэн гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Иохан 10:16-г
чанга уншихад урь. Аврагч Өөрийн хонин сүргийн төлөө (Өөрийнхөө ард
түмний төлөө гэсэн утгаар) өөр юу хийнэ гэж хэлснийг олж мэдэхийг
ангийнхнаас хүс.

• Аврагч Өөрийн хонин сүргийн төлөө юу хийнэ гэж хэлсэн бэ?

• Энэ шүлэгт Түүний хонин сүргийн байршлын тухай юу хэлсэн байна вэ?

Аврагч өөр газар нутагт байгаа Бурханы хүүхдүүдэд айлчилж, сайн мэдээгээ
заан, тэднийг Өөрийн сүрэгт (Өөрийн Сүмд) авчирна хэмээн Иерусалим дахь
иудейчүүдэд зааж байсан гэдгийг тайлбарла. Мормоны Ном энэ шүлгийн
агуулгад гэрэл тусгасан байдаг гэдгийг тайлбарла.

Хэдэн суралцагчийг 3 Нифай 15:15–17, 21; 16:1–3-ыг ээлжлэн чанга уншихад
урь. Та суралцагчдад энэ эшлэлийг судар дээрээ Иохан 10:16-ийн хажуу талын
зайд бичихийг эсвэл 16-р шүлгийн зүүлт тайлбарa-г тэмдэглэхийг санал
болгож болно.

• Эдгээр шүлэг Иохан 10:16-г илүү сайн ойлгоход бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ?
(“Өөр хонин сүрэг” гэдгээр харийнхныг бус, харин нифайчуудыг болон
алдагдсан овгуудыг хэлж байгаа юм.)
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Суралцагчдыг Иохан 10:17–18-ыг дотроо уншихад урьж, Аврагчийн тухай
сургаалыг олж мэдэхийг хүс. Тэднийг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Үнэхээр Бурханы Хүүгийн хувьд,
Есүс Христ амиа өгч, буцааж авах чадалтай байсан гэсэн сургаалыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга. Эдгээр шүлэгт буй уг сургаалыг зааж буй үгсийг
тэмдэглэхэд суралцагчдыг урамшуул.)

• Яагаад Аврагч амиа өгөх мөн үхсэнийхээ дараа амилах чадвартай байсан
бэ? (Тэр мөнх бус эмэгтэй болох Мариа эхээсээ мөнх бус байдал ба нас
барах чадварыг өвлөн авсан. Харин Өөрийн Эцэг Элохимаас Тэр үхэшгүй
мөнх байдал, үүрд амьдрах хүчийг өвлөн авсан. Ийнхүү Тэр үхэх, амилах аль
аль чадварыг өвлөн авсан бөгөөд тэдгээр нь Есүст Цагаатгалыг
гүйцэлдүүлэхэд шаардлагатай чанарууд байсан юм. [Матай 1–2-ын талаарх
хичээлийг үзнэ үү.])

Аврагчийг эдгээр зүйлийг заасны дараа Есүсийг хэн болох талаарх хүмүүсийн
үзэл хуваагдсан байлаа гэдгийг тайлбарлан, Иохан 10:19–24-ийг нэгтгэн дүгнэ.
Тэд Есүсийг ариун сүм дотор байхад ирж, Түүнээс Өөрийгөө Христ мөн гэж
жинхэнэ дүрээ хэлэхийг шаардсан.

Иохан 10:25–42
Есүс Өөрийгөө Бурханы Хүү хэмээн тунхаглав
Өөр нэг суралцагчийг ангийн өмнө гарч ирэхэд урь. Тэр суралцагчийн нүдийг
боож, бусад хэд хэдэн суралцагчаас ээлжлэн зарим тодорхой үгийг
(жишээлбэл, “хоньчин”) хэлэхийг хүс. Нүдийг нь боосон суралцагчаас хүн
болгоны хэлж байгаа үгийг сонсохыг мөн ярьж байгаа хүний дуу хоолойгоор
түүнийг таньж байгаа эсэхээ хэлэхийг хүс.

• Яагаад зарим хүний дуу хоолойг бусдынхаас танихад илүү хялбар байж
болох вэ?

Тэр суралцагчаас нүдний боолтоо авч, суудалдаа эргэж суухыг хүс. Нэг
суралцагчийг Иохан 10:25–30-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, хүмүүс Түүнийг Христ мөн эсэхийг хэлэхийг хүсэхэд өгсөн
Аврагчийн хариултыг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч өөрийн хонин сүргийг хэрхэн дүрсэлсэн бэ? (Аврагчийн хонин
сүрэг Түүний дууг сонсдог бөгөөд Түүнийг дагадаг.)

• 28-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагчийн дууг сонсдог, Түүнийг дагадаг хүмүүс
юуг хүлээн авах вэ?

• Эдгээр шүлгээс бид ямар зарчмыг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид Сайн Хоньчны дууг таньдаг мөн
Түүнийг дагадаг бол Тэр биднийг мөнх амьдрал руу хөтөлнө гэсэн
зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр Есүс
Христ бол Сайн Хоньчин гэдгийн доор бич. Та энэ зарчмыг судар дээр
Иохан 10:27–28-ын хажуу талын зайд бичихийг суралцагчдад санал
болгож болно.

Ангийнханд нүдийг нь боосон хоёр дахь суралцагч ба түүний ангийнхныхаа
дууг таних чадварын тухай сануул.
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• Бид Аврагчийн дууг таньдаг болохын тулд юу хийж чадах вэ? (Мөн С ба Г
18:34–36-г үзнэ үү.)

• Та нар Аврагчийн дууг сонсож таньдаг болохын тулд юу хийсэн бэ?

• Бид Аврагчийг дагаж байгаагаа ямар байдлаар үзүүлж болох вэ?

Аврагчийн дууг хэрхэн илүү сайн сонсдог мөн Түүнийг дагадаг болох талаар
тунгаан бодох цагийг суралцагчдад гаргаж өг. Тэднийг судрын тэмдэглэлдээ
(1) Аврагчийн дуу хоолойг илүү анхааралтай сонсдог болох, үүний тулд ямар
тодорхой алхам хийх талаар тавьж буй зорилгоо эсвэл (2) Түүний дууг илүү
сайн дагадаг болох талаар зорилго тавьж, юу хийхээр төлөвлөж байгаагаа
бичихэд урь.

Аврагчийг Түүний Эцэг, Аврагч хоёр нэг болохыг гэрчилсний дараа
иудейчүүдийн удирдагчид Түүнийг Бурханыг доромжилсон гэж үзэж,
чулуудахаар эрэлхийлсэн гэдгийг тайлбарлан, Иохан 10:31–42-ыг нэгтгэн
дүгнэ. Гэвч Тэр тэдний гүтгэлгийн хариуд “Та нар бол бурхад, та нар бүгдээрээ
Хамгийн Дээд Нэгэний хөвгүүд юм” хэмээн хэлэв гэх Дуулал 82:6-г эш татан
хариулсан. Дараа нь Аврагч иудейчүүдээс судруудад бид бүгд Бурханы хүүхдүүд
бөгөөд өөрсдөө бурхад байж чадна гэж хэлдэг байхад Түүнийг Бурханы Хүү
мөн хэмээн хэлсний төлөө яагаад Бурханыг доромжилсон гэж буруутгаж
байгааг асуусан.

Та Иохан 10-т заагдсан үнэн болон зарчмуудын талаар гэрчилж, тэдгээрийг
амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг суралцагчдад урамшуулснаар хичээлээ дуусга.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Иохан 7–10 (14-р бүлэг)
Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Иохан 7–10-ыг (14-р бүлэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Иохан 7)
Суралцагчид Иерусалим дахь Майхан баярын зоогийн үеэр Есүсийн заасан сургаалаас хэрэв бид Тэнгэрлэг
Эцэгийн хүслийг биелүүлбэл Түүний сургаалын талаар гэрчлэлтэй болно гэдгийг мэдэж авсан. Хэрэв бид Есүс
Христэд ирж, Түүнд итгэх юм бол Ариун Сүнсээр дүүрэх болно хэмээх зарчмыг тэд тодорхойлсон.

2 дахь өдөр (Иохан 8)
Суралцагчид өөрсдийн дутагдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь бидэнд бусдыг буруутгахаас зайлсхийхэд тусалдаг ба
Аврагч бидэнд наманчлах боломж олгосноор нигүүлсэл үзүүлдэг гэдгийг садар самуун үйлдсэн эмэгтэйн түүхээс
мэдэж авсан. Суралцагчид Есүс Христ бол Дэлхийн Гэрэл бөгөөд хэрэв бид Аврагчийг дагавал сүнслэг
харанхуйгаас зайлсхийж, Түүний гэрлээр дүүрэх болно гэдгийг ойлгож мэдсэн. Тэд мөн дараах зарчмуудыг
мэдэж авсан. Тухайлбал: Бид Есүс Христийн талаар суралцсанаар Эцэгийг мэддэг болдог. Хэрэв бид Есүс
Христийн үгсийг үргэлжлүүлэн дагавал Түүний шавь нар болж, биднийг эрх чөлөөтэй болгох үнэнийг мэдэх
болно. Хэрэв бид нүгэл үйлдээд наманчлахгүй бол нүглийн боол болдог. Есүс бол Хуучин Гэрээний Бурхан,
Иехова мөн.

3 дахь өдөр (Иохан 9)
Суралцагчид Иохан 9-өөс Есүс төрөлхийн сохор хүнийг эдгээж байгаа талаар уншсан. Тэд энэ түүхээс дараах
үнэнийг мэдэж авсан. Тухайлбал: Бурхан Өөрийн ажил, хүчийг харуулахын тулд бидний зовлон бэрхшээлийг
ашиглаж болно. Бид эсэргүүцлээс үл хамааран үнэн гэдгийг нь мэддэг зүйлдээ үнэнч үлдвэл, гэрчлэл маань
хүчирхэгжих болно. Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх үед сүнслэг хараа, ойлголт маань илүү тод болдог.

4 дэх өдөр (Иохан 10)
Суралцагчид энэ хичээлээр Есүс Христ Сайн Хоньчны хувьд биднийг нэг бүрчлэн мэддэг бөгөөд бидний төлөө
Өөрийнхөө амийг өгсөн гэдгийг мэдэж авсан. Есүс Христ Бурханы төрсөн хүүгийн хувьд Өөрийн амийг өгч,
буцаан авах хүчтэй. Хэрэв бид Сайн Хоньчны дуу хоолойг таньж, Түүнийг дагах юм бол Тэрээр биднийг мөнх
амьдрал руу удирдах болно гэдгийг суралцагчид сурч мэдсэн.

Оршил
Аврагчийг Иерусалимд Майхан баярын зоогт оролцохоор ирсэн үед зарим
хуулийн багш, фарисайчууд садар самууны хэрэгт буруутгагдсан нэгэн
эмэгтэйг Түүн дээр авчраад, түүнийг чулуугаар шидэх эсэхийг асуужээ. Тэрээр
буруутгагчдыг зэмлэж, уг эмэгтэйд нигүүлсэл үзүүлжээ.
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Заах зөвлөмж
Иохан 8:1–11
Садар самуун үйлдсэн эмэгтэйг Аврагчийн өмнө авчрав
Суралцагчдыг гадаад төрх эсвэл зан байдал нь Их Эзэний жишигтэй
нийцэхгүй байсан хэн нэгэнтэй тааралдаж эсвэл харилцаж байсан үеэ
бодоход урь.

• Бид гадаад төрх эсвэл зан байдал нь Их Эзэний жишигтэй нийцдэггүй
хүмүүстэй хамт байхдаа ямар сорилт бэрхшээлтэй тулгарч болох вэ? (Бид
тэр хүнийг шударга бусаар шүүмжилж, түүнд эелдэг бус хандахад уруу
татагдаж магадгүй гэж суралцагчид хариулж болно.)

Дараах асуултыг самбар дээр бич.

Бид гадаад төрх эсвэл зан байдал нь Их Эзэний жишигтэй нийцдэггүй
хүмүүстэй хамт байх нөхцөлд юу хийх хэрэгтэй вэ?

Суралцагчдыг Иохан 8:1–11-ийг судлахдаа энэ асуултад хариулахад туслах
үнэнүүдийг олж мэдэхэд урь.

Есүс Христ Майхан баярын зоогийн дараа Иерусалимд хэсэг хугацаанд байсан
ба ариун сүмд хүмүүст заасан гэдгийг тайлбарла (Иохан 8:1–2-ыг үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Иохан 8:3–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүсийг хүмүүст заах үед юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүсийг хүмүүст заах үед юу тохиолдсон бэ?

• Хуулийн багш нар, фарисайчууд Аврагчаас юу гэж асуусан бэ?

• 6-р шүлэгт цэдэглэснээр, хуулийн багш, фарисайчууд ямар зорилготой
байсан бэ? (Тэд Есүсийг баривчилж, үхэлд хүргэх шийтгэл ноогдуулахын
тулд олон хүний өмнө хуурамч хэмээн харуулж, Түүнийг баривчлах
шалтгаан хайж байсан [Иохан 7:1, 32-ыг үзнэ үү].)

Хэрэв Есүс хүмүүст эмэгтэй рүү чулуу шид гэж хэлсэн бол иудейчүүдийн дунд
нийтлэг бус мөн Ромын хуулиар хориглосон шийтгэлийг дэмжих байсан
гэдгийг тайлбарла. Хэрэв Есүс эмэгтэйг чулуугаар шидэж болохгүй гэж хэлсэн
бол Мосегийн хуулийг үл хүндэтгэн, хуучны хүлээн зөвшөөрөгдсөн заншлыг үл
тоомсорлосон хэрэгт буруутгагдах байжээ. (Брүс Р.Макконки, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 боть, [1965–1973], 1:450–451-ийг үзнэ үү.)

Нэг суралцагчийг Иохан 8:7–8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагчийг юу гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• 7-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс юу гэж хариулсан бэ?

• Аврагч “Та нарын дундаас нүгэлгүй хүн нь эхлээд энэ эмэгтэй уруу чулуу
шид” хэмээн хэлэхдээ тэднийг юуг ухаараасай гэж хүссэн гэж та нар бодож
байна вэ? (Иохан 8:7).
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Нэг суралцагчийг Иохан 8:9-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, фарисайчууд, хуулийн багш нарыг Аврагчийн хэлсэн үгийг
бодож үзэх үед юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• “Та нар нүдээ аньсан байна” гэсэн өгүүлбэр юу гэсэн утгатай гэж
боддог вэ?

• Эдгээр хүн гарч явахыг сонгосноор юуг хүлээн зөвшөөрсөн бэ?

• Бид бусдыг буруутгахаас зайлсхийх талаар энэ түүхээс ямар үнэнийг мэдэж
авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Өөрсдийн
дутагдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь бусдыг буруутгахаас зайлсхийхэд
бидэнд тусалдаг гэсэн зарчмыг ойлгож байгаа эсэхийг бататга. Энэ
үнэнийг самбар дээрх асуултын доор бич.)

• Өөрсдийн дутагдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь бусдыг буруутгахаас зайлсхийхэд
бидэнд хэрхэн тусалдаг гэж та нар бодож байна вэ?

Энэ эмэгтэй маш ноцтой нүгэл болох садар самууны нүгэлд буруутай байсан
гэдгийг суралцагчдад сануул (Алма 39:3–5-ыг үзнэ үү).

• Энэ эмэгтэйд өөрийнх нь нүгэл Есүсийн өмнө болон цугласан олны өмнө
илчлэгдэхэд ямар санагдсан гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 8:10–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Аврагч энэ эмэгтэйд хэрхэн хандсаныг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагч ямар арга замаар энэ эмэгтэйд хайр, нигүүлслээ үзүүлсэн бэ?

• Аврагч эмэгтэйд ямар заавар өгсөн бэ?

Аврагч энэ эмэгтэйн нүглийг өөгшүүлээгүй гэдгийг ойлгоход суралцагчдад
туслахын тулд нэг суралцагчаас ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллын хэлсэн
дараах үгийг чанга уншихыг хүс.

“Есүс уг эмэгтэйд ‘Яв. Үүнээс хойш дахин нүгэл бүү үйлд’ хэмээн тушаасан
юм. Тэрээр нүгэлт эмэгтэйг өөрийн замаар явж, хилэнцэт амьдралаа
зогсоон, дахин нүгэл үйлдэхээ больж, амьдралаа өөрчлөхөд чиглүүлж
байсан. Тэрээр, Яв эмэгтэй, наманчил хэмээн хэлсэн; мөн тэр зөрчлүүдээ
зогсоох эхний алхмыг түүнд үзүүлж байсан юм” (The Miracle of Forgiveness
[1969], 165).

• Бид Иохан 8:10–11-ээс Аврагчийн талаар ямар үнэнийг мэдэж авч болох
вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Аврагч бидэнд наманчлах
боломж олгосноор нигүүлслээ үзүүлдэг гэсэн үнэнийг тодорхойлох
хэрэгтэй. Энэ үнэнийг самбар дээрх асуултын доор бич.)

• Энэ үнэнийг ойлгох нь биднийг нүгэл үйлдсэн үед хэрхэн туслах вэ?

• Энэ хичээлээр бидний олж мэдсэн хоёр үнэн нь Их Эзэний зарлиг,
жишгүүдтэй нийцэхгүй гадаад төрх эсвэл зан байдалтай хүмүүстэй хамт
байх нөхцөл байдалд хариу үйлдэл үзүүлэхэд хэрхэн туслах вэ?
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Иосеф Смитийн Орчуулгаас дараах нэмэлт зүйлсийг Иохан 8:11-ийн төгсгөл
дээр нэмж хуваалц. “Эмэгтэй тэр үеэс эхлэн Бурханыг алдаршуулж, түүний
нэрэнд итгэжээ” (Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 8:11 [Иохан 8:11, зүүлт
тайлбар в]).

• Иохан 8:11-ийн Иосеф Смитийн Орчуулгад цэдэглэснээр Аврагчийн
нигүүлсэл энэ эмэгтэйд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

Суралцагчдыг Аврагч нигүүлсэл үзүүлж, наманчлах боломжийг бидэнд өгөхөд
бэлэн байдаг гэдгээс төрсөн мэдрэмжээ хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Та тэдэнд бичсэн зүйлээ хуваалцах цаг гаргаж
өгч болно. Энэ хичээл дээр тодорхойлсон зарчмуудын талаар гэрчлэлээ
хуваалцах талаар бодож үз.

Дараагийн бүлэг (Иохан 11–15)
Суралцагчдыг Иохан 11–15-ыг судалж байхдаа дараах асуултуудын хариултыг
олж мэдэхэд урамшуулан дэмж. Тухайлбал: Хэн нэгнийг үхлээс босохыг харах
нь ямар байх бол? Судрууд яагаад “Есүс уйлав” (Иохан 11:35) хэмээн
цэдэглэсэн байдаг вэ? Есүс зарц нарын хийдэг ямар зүйлийг төлөөлөгчдөдөө
хийж өгсөн бэ? Аврагч Өөрийг нь явсны дараа шавь нарыг тайтгаруулах юуг
тэд хүлээн авна гэж амласан бэ?
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71-Р ХИЧЭЭЛ

Иохан 11
Оршил
Мариа, Марта хоёр ах Лазарыгаа өвчтэй байгаа тухай
Есүст хэл хүргүүлэв. Есүс аяллаа хойшлуулж, Лазарыг нас
барснаас дөрөв хоногийн дараа тэнд ирэв. Есүс хайр,
нигүүлслээр Лазарыг үхлээс босгов. Бурханлаг хүч чадлыг
ийнхүү сүр хүчтэй харуулсан нь Есүс бол тэрхүү

сонгогдсон Мессиа мөн бөгөөд үхлийг ялах чадалтай
гэдгийг онцлон харуулсан юм. Энэхүү гайхамшгийн
талаар мэдсэний дараа ахлах тахилчид болон
фарисайчууд Есүс, Лазар хоёрыг алахаар хуйвалдсан.

Заах зөвлөмж
Иохан 11:1–46
Есүс Лазарыг үхлээс амилуулав
Суралцагч бүрд жижиг цаас өг. Суралцагчдыг өөрсдөө эсвэл тэдний мэдэх хэн
нэгний туулж байсан сорилт бэрхшээлийг уг цаасан дээр бичихэд урь.
Суралцагчдыг бичиж байх хооронд тэдний бичсэн зүйлийг нэрийг нь
дурдалгүйгээр ангийнхантай хуваалцах тул цаасан дээр нэрээ бичих хэрэггүйг
хэл. Цааснуудыг хураан авч, зарим сорилтыг чанга уншиж өг. (Хэрвээ ангидаа
цөөхөн суралцагчтай бол суралцагчид тодорхой бэрхшээл туулж байгааг
мэдэж болохоос зайлсхийхийн тулд, суралцагчдыг бусдын туулахыг харсан хэд
хэдэн сорилт бэрхшээлийг жагсааж бичихийг хүс.)

• Хүмүүсийн Есүс Христэд итгэх итгэлд тэдэнд тулгарсан сорилтууд ямар
ямар арга замаар нөлөөлж болох вэ?

Суралцагчдыг Иохан 11-ээс судалж байхдаа бидэнд сорилт тулгарсан үед Есүс
Христэд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлэхэд туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Иохан 11:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүсийн зарим анд найзад ямар сорилт тулгарсныг олж
мэдэхийг хүс.

Ангидаа судрын урт хэсгүүдийг унших
Суралцагчдаас судрын урт хэсгийг уншихыг хүсэхдээ эхлээд нэг суралцагчийг нэг шүлгийг
уншиж, дараа нь тэр суралцагчаар дараагийн шүлгийг унших өөр нэг суралцагчийг
сонгуулах талаар бодож үз. Энэ үйл ажиллагааг хичээлийн туршид үргэлжлүүлэн хийж
болно. Сайн уншиж чаддаггүй эсвэл их ичимхий бүрэг суралцагчдыг ичээхээс болгоомжил.
Чанга унших дургүй суралцагчдаар заавал уншуулах гэж албадсаны хэрэггүй.

• 1-р шүлэгт цэдэглэснээр, Лазарт ямар бэрхшээл тохиолдсон бэ? Энэ нь
хэрхэн Мариа, Марта хоёрын хувьд ч гэсэн сорилт байсан байж болох вэ?

• Лазарын өвчний улмаас Мариа, Марта хоёр юу хийсэн бэ? Хийсэн үйлдэл
нь тэр хоёрын талаар юуг илэрхийлж байна вэ?

Есүс Бетанаас нэг өдрийн аяны зайд байдаг Переягийн Бетабара гэдэг газар
байсан гэдгийг онцлон хэл (Иохан 1:28; 10:40-ийг үзнэ үү). Тийм учраас, энэ
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мэдээг Есүст хүргэсэн хүн доод тал нь нэг өдрийг зарцуулж мөн Есүс Бетан руу
явахад бас нэг өдөр зарцуулах байсан.

Нэг суралцагчийг Иохан 11:4–7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс Лазарын өвчний тухай сонсоод юу гэж хариулсныг олж
мэдэхийг хүс.

• Есүсийн Марта, Мариа, Лазар гуравт хайртай байсныг мэдэж байсан шавь
нар нь Есүсийг Лазарын өвчний тухай сонсмогц юу хийнэ гэж бодож
байсан бэ? (Бетан руу даруй явж, Лазарыг эдгээх; эсвэл магадгүй Есүс
түшмэлийн хүүг холоос эдгээсэн шигээ түүнийг холоос эдгээх байх гэж
бодсон [Иохан 4:46–53-ыг үзнэ үү].)

• Ингэхийн оронд Есүс юу хийсэн бэ?

• 4-р шүлэгт цэдэглэснээр, Лазарын өвчнөөр дамжуулан, юуг гүйцэлдүүлнэ
гэж Есүс хэлсэн бэ?

Бетан нь Иудейн газар нутагт, Иерусалимаас 3.2 километр хүрэхгүй зайд
оршдог байсан гэдгийг (Иохан 11:18-ыг үзнэ үү) суралцагчдад сануул. тэр бүс
нутгийн иудейчүүдийн удирдагчид Есүсийг алахыг завдаж байсан учраас
зарим шавь нь Түүнийг Иудей рүү буцаж явахгүй байхыг зөвлөсөн гэдгийг
тайлбарлан (мөн Иохан 10:31–39 болон Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан
11:16 [Иохан 11:16, зүүлт тайлбар a-г үзнэ үү]), Иохан 11:8–10-ыг нэгтгэн
дүгнэ. Есүс амьдралынхаа үлдсэн хугацааг Өөрийнхөө ажлыг саадгүй
гүйцэлдүүлэхэд зориулна гэдгээ илэрхийлэн хариулсан.

Нэг суралцагчийг Иохан 11:11–15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Лазарын байдлын талаар Есүс юу гэж хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Шавь нар нь Лазарын байдлын талаар Есүсийг юу гэж хэлсэн гэж буруугаар
ойлгосон бэ?

• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Лазарын өвчнийг эдгээхийн тулд тэнд
байгаагүйдээ яагаад баяртай байсан бэ? (Суралцагчдыг судар дээрээ “та
нарыг итгүүлэхийн тулд” гэдэг үгсийг тэмдэглэх талаар бодоход урь.)

Аврагчийн Бетанд хийх үйлдэл шавь нарынх нь Өөрт нь итгэх итгэлийг
нэмэгдүүлэхэд тусална хэмээн Тэр хэлснийг онцлон хэл.

Төлөөлөгч Томас Есүстэй хамт үхэх байсан ч Иудей рүү Өөртэй нь хамт явахад
бусад шавиа зоригжуулсан гэдгийг тайлбарлан, Иохан 11:16-г нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдыг Иохан 11:17-г дотроо уншин, Есүсийг Бетанд ирэхэд Лазар нас
бараад, хэд хонож байсныг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас Лазар нас бараад, дөрөв хонож байсан нь ямар утга учиртай
болохыг олж сонсохыг хүс.
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“Ялзрал ид явагдаад эхэлчихсэн байсан; үхэл нь маш тодорхой, бодитой
болоод удаж байсан хэрэг. … Иудейчүүдийн хувьд дөрвөн хоногийн хугацаа
чухал ач холбогдолтой байсан бөгөөд тэдний уламжлал ёсоор дөрөв дэх
өдөр сүнс биеийнхээ хүрээнээс бүрмөсөн, эргэлт буцалтгүй оддог гэж
итгэдэг байсан юм” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть,
[1965–1973], 1:533).

• Иудейчүүдийн хувьд хүн нас бараад дөрөв хонож байгаа нь ямар утга учрыг
агуулдаг байсан бэ?

• Хэрэв та нар Мартагийн эсвэл Мариагийн оронд байсан бол Есүс Лазарыг
нас бараад дөрөв хонотол ирэхгүй байвал юу бодох эсвэл мэдрэх байсан бэ?

Цөөн суралцагчийг Иохан 11:18–27-г ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас Марта энэ сорилтын талаар Есүст юу гэж хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

Суралцагчдаас уншихыг хүсэхийн оронд Аврагч, Марта хоёрын хооронд
өрнөсөн энэ яриаг Есүс Христийн амьдрал Библийн видео бичлэгүүд-ээс

“Лазарыг үхлээс амилуулав” видео бичлэгээс үзүүлж болно [цагийн код
2:02–3:35]. Энэ видео бичлэгийг LDS.org вэбсайтаас үзэх боломжтой.

• 21–27-р шүлэг дэх ямар үг Марта энэ сорилтын туршид Есүс Христэд итгэх
итгэлээ хэрэгжүүлэхийг сонгосон гэдгийг харуулж байна вэ? (Хэрэв та
видео бичлэгийг үзүүлсэн бол, суралцагчдад эдгээр шүлгийг давтан харахад
зориулан нэг минутыг өгч болно.)

• Мартагийн хэлсэн ямар үг та нарт гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн бэ? Яагаад?

• Сорилт тулгарсан үед юу хийж болох талаарх Мартагийн үлгэр жишээнээс
бид юу сурч чадах вэ? (Суралцагчид Бид сорилттой тулгарсан үедээ
Есүс Христэд итгэх итгэлээ хэрэгжүүлэхээр сонгож чадна гэсэнтэй
адил нэг зарчмыг тодорхойлж болно.)

Суралцагчдын анхаарлыг Иохан 11:25–26-д хандуул. “Хэзээ ч үхэхгүй” (Иохан
11:26) гэдэг үгс нь хоёр дахь буюу сүнслэг үхлийг эсвэл Бурханы хаант улсаас
тусгаарлагдахыг хэлж байгаа юм гэдгийг тайлбарла.

• Бид Аврагчийн Мартад хэлсэн үгнээс ямар үнэнийг мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчид Есүс Христ бол Амилалт ба Амьдрал мөн; Хэрэв бид
Есүс Христэд итгэх юм бол мөнх амьдрал хүлээн авч чадна гэсэнтэй
адил үнэнийг тодорхойлж болно.)

Цөөн суралцагчийг Иохан 11:28–36-г ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас Мариа Есүст юу гэж хэлснийг, Тэр түүнд хэрхэн хариулсныг олж
мэдэхийг хүс. Та эдгээр шүлгэн дэх “гүнээ шаналж” гэдэг нь ихэд гашуудан,
зовсон гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарлаж өгч болно.

Суралцагчдаас уншихыг хүсэхийн оронд эдгээр шүлэгт гарч буй үйл
явдлыг “Лазарыг үхлээс амилуулав” видео бичлэгээс үзүүлж болно

[цагийн код 3:36–4:50].
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• Мариагийн 32-р шүлэгт хэлсэн үг түүний Аврагчид итгэх итгэлийг хэрхэн
харуулж байна вэ?

• Мариа болон түүнтэй хамт байсан хүмүүс уйлахыг хараад Есүс яасан бэ?

• Та нар Есүсийг яагаад уйлсан гэж бодож байна вэ?

Суралцагчдыг Иохан 11:37-г дотроо уншин, зарим хүн Есүсийг Лазарын төлөө
юу хийж чадах байсан гэж бодож байсныг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас олж
мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Цөөн суралцагчийг Иохан 11:38–46-г ээлжлэн чанга уншихад урь. Аврагч
дараа нь юу хийснийг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

Суралцагчдаас уншихыг хүсэхийн оронд эдгээр шүлэгт гарч буй үйл
явдлыг “Лазарыг үхлээс амилуулав” видео бичлэгээс үзүүлж болно

[цагийн код 4:51–7:51].

• 40-р шүлэгт тэмдэглэснээр, Лазарын булшны хадыг холдуулах талаар
Мартаг эргэлзсэний дараа Есүс түүнд юу гэж сануулсан бэ?

• Энэ амлалт хэрхэн гүйцэлдсэн бэ? (Та, Лазарыг үхэгсдээс амилуулаагүй
бөгөөд тэр үхэшгүй байдалд ороогүй; түүний сүнслэг биеийг бие
махбодтой нь буцааж нийлүүлсэн боловч бие махбод нь мөнх бус хэвээрээ
байсан юм гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй байж болно.)

Нэг суралцагчийг ахлагч Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь. Аврагч Лазарыг үхлээс босгосноор биелүүлсэн нэг чухал
зорилгыг олж сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“Тэр бүх цаг хугацааны хамгаас агуу болох сургаалаа онцлохын тулд
бэлтгэл хийж байсан юм: Тэр бол амилалт ба амь бөгөөд үхэшгүй байдал
болон мөнх амьдрал түүгээр дамжиж ирнэ мөн түүний үгийг дагадаг
хүмүүс сүнслэг байдлын хувьд хэзээ ч үхэхгүй” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 боть, [1965–1973], 1:531).

• Энэ гайхамшиг нь Аврагчийн Амилалтыг хэрхэн урьдаас бэлгэдэн
харуулсан бэ?

• Энэ гайхамшиг нь үхэшгүй байдал, мөнх амьдралыг өгч чадах Түүний хүч
чадлыг хэрхэн харуулсан бэ?

• Бид Аврагчийн үхэшгүй байдал, мөнх амьдралыг өгөх хүчийг ойлгосноор
хэрхэн адислагдаж чадах вэ?

Марта, Мариа хоёр бүр эхнээсээ Лазарыг өвчтэй байхад Есүс рүү хүн илгээж,
Лазарыг үхсэнээс хойш ч гэсэн Түүнд үргэлжлүүлэн найдаж, итгэж байсан
гэдгийг ангийнханд сануул. Хэрэв бид сорилтынхоо үед Есүс Христэд итгэх
итгэлээ хөгжүүлэхээр сонгох юм бол … гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар
дээр бич.

• Та нар Иохан 11-ээс мэдсэн зүйлс дээрээ үндэслэн энэ зарчмыг хэрхэн
гүйцээх вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээрх өгүүлбэрийг
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Хэрэв бид сорилтынхоо үед Есүс Христэд итгэх итгэлээ
хөгжүүлэхээр сонгох юм бол бидний Түүнд итгэх итгэл батлагдаж,
улам гүнзгийрнэ гэсэнтэй адилаар гүйцээж бич.)

Зарим хүн Есүс яагаад Лазарыг үхүүлэхгүй байж чадаагүй юм бол гэж бодож
байсан ч (37-р шүлгийг үзнэ үү), Есүс Лазарыг үхээд дөрөв хонотол Бетанд
ирэхээ азнаж байсан (17-р шүлгийг үзнэ үү) гэдгийг суралцагчдад сануул.

• Лазарыг үхээд дөрөв хоносны дараа түүнийг амилуулах нь Есүсийн шавь
нар ба Марта, Мариа нарын Аврагчид итгэх итгэлийг хэрхэн бататгаж,
улам бүр гүнзгийрүүлж болох вэ? (Есүс Лазарыг нас бараад, дөрөв хоносны
дараа үхлээс босгосноор үхлийг дийлэх хүч чадалтай гэдгээ иудейчүүдээр
үгүйсгэгдэж эсвэл ташаа тайлбарлагдах аргагүйгээр харуулсан юм.)

• Та нар хэзээ сорилтод орсон үедээ Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхээр
сонгож мөн үүний үр дүнд та нарын Түүнд итгэх итгэл батлагдаж эсвэл
гүнзгийрч байсан бэ?

Суралцагчдыг өөрсдийн туулж байгаа эсвэл туулж болох сорилтуудын үед Есүс
Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхийг сонгоход туслах юуг хийхээ хичээлийн
дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь.

Иохан 11:47–57
Ахлах тахилчид ба фарисайчууд Есүсийг алахаар хуйвалдав
Нэг суралцагчийг Иохан 11:47–48-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Есүс Лазарыг үхлээс амилуулсан тухай мэдээг хүлээн
авсны дараа ахлах тахилчид болон фарисайчууд хэрхэн хандсаныг олж
мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Ахлах тахилч Каиаф бүх үндэстнээрээ ромчуудад эзлэгдэж устгагдахгүйн тулд
Есүс үхэх нь дээр гэж ухуулж байсныг тайлбарлан, Иохан 11:49–57-г нэгтгэн
дүгнэ. Мөн Тэрээр Есүсийн үхэл нь Бурханы хүүхдүүдэд хэрхэн нөлөөлж болох
тухай санамсаргүй бошиглосон. Иудейн удирдагчид Есүсийг үхэлд хүргэхээр
шийдсэн бөгөөд Түүний хаана байгааг мэдэж байгаа хүмүүс тэдэнд мэдэгдэж,
Түүнийг баривчлахад туслах ёстой гэжээ.

Энэ хичээлээр ярилцсан үнэний тухай гэрчилснээр дуусга.
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Иохан 12
Оршил
Марта, Лазар хоёрын дүү Бетаны Мариа нь Есүсийн
оршуулгын өдөр ойртож байгаагийн тэмдэг болгож,
хөлийг нь тосолжээ. Дараагийн өдөр нь Есүс Иерусалимд
ялгуусан байдалтай орж ирсэн бөгөөд үхлийнхээ талаар

зөгнөн хэлсэн. Есүс гайхамшгуудыг үзүүлсэн боловч
зарим хүн Түүнд итгээгүй. Тэрээр Түүнд итгэх, итгэхгүй
байхын үр дагаврын талаар заав.

Заах зөвлөмж
Иохан 12:1–19
Мариа Есүсийн хөлийг тосолж мөн Есүс Иерусалимд ялгуусан байдалтай
орж ирэв
Цөөн суралцагчийг Шинэ Гэрээнд цэдэглэгдсэн Аврагчийн гайхамшгуудын
нэгийг самбар дээр дүрслэн зурахад урь. Суралцагч бүрийг зурж дууссаны
дараа ангийнхныг ямар гайхамшгийг зурсныг таахад урь. Тэр зургийг зурсан
суралцагчаас яагаад энэ гайхамшгийг зурсан болохоо тайлбарлахыг хүс.

Суралцагчдаас эдгээр гайхамшгийн нэгийг нүдээр үзсэн бол тэдний Аврагчид
итгэх итгэлд хэрхэн нөлөөлөх байсныг тунгаан бодохыг хүс. Тэднийг
Иохан 12-оос судалж байхдаа Аврагчийн үзүүлсэн гайхамшгуудад хүмүүсийн
хандаж болох өөр өөр арга замыг, мөн түүнчлэн эдгээр хариу хандлагыг
ойлгоход бидэнд туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Дээгүүр өнгөрөх баяр эхлэхээс зургаан өдрийн өмнө Есүс зарим анд
нөхрийнхөө хамт Бетанд оройн зоог идсэн гэдгийг тайлбарлан, Иохан
12:1–9-ийг нэгтгэн дүгнэ. Марта, Лазар хоёрын дүү Мариа Есүсийн хөлийг
үнэтэй тосоор тосолсон. Олон хүн Есүсийг Бетанд байгааг сонсоод, Түүнтэй
болон өмнө нь Есүсийн амилуулсан Лазартай уулзахаар иржээ.

Нэг суралцагчийг Иохан 12:10–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, ахлах тахилчид Лазарыг яах санаатай байсныг олж
мэдэхийг хүс. Лазарыг үхлээс амилуулсан нь Есүс Христ үхлийг дийлэх
чадалтай гэдгийг маргашгүй нотолсон явдал байсан гэдгийг та онцлон хэлж
болно.

• Ахлах тахилчид Лазарыг яах санаатай байсан бэ? Яагаад?

• Эдгээр шүлэг ахлах тахилчдын болон фарисайчуудын ёсон бус байдлыг
ойлгоход бидэнд хэрхэн туслах вэ? (Та суралцагчдад иудейчүүдийн
удирдагчид ч бас Есүсийг алах хүсэлтэй байсан гэдгийг сануулахыг хүсэж
болох юм [Иохан 11:47–48, 53-ыг үзнэ үү].)

Мариа Есүсийн хөлийг тосолсны дараагийн өдөр Тэр ялгуусан байдалтайгаар
Иерусалимд орж ирсэн гэдгийг тайлбарлан, Иохан 12:12–16-г нэгтгэн дүгнэ.
(Ялгуусан байдалтай орж ирсэн тухай Матай 21:1–11-д илүү дэлгэрэнгүй
заасан.)
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Нэг суралцагчийг Иохан 12:17–19-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Есүс Лазарыг үхлээс амилуулсан гэдгийг сонссон
хүмүүс Түүнийг Иерусалимд ялгуусан байдалтай орж ирэхэд юу хийсэн тухай
олж мэдэхийг хүс.

• Аврагчийг Иерусалимд ялгуусан байдалтай орж ирэхэд энэ хүмүүс юу
хийсэн бэ?

• 19-р шүлэгт цэдэглэснээр, фарисайчууд болж байгаа үйл явдалд хэрхэн
хандсан бэ?

Иохан 12:20–36
Есүс Өөрийн үхлийн талаар зөгнөн хэлэв
Иудеизмын хөрвөгчид байж болох “хэдэн Грек хүн” (20-р шүлэг) Дээгүүр
өнгөрөх баярыг тэмдэглэхээр Иерусалимд ирсэн байсан бөгөөд тэд Есүстэй
уулзахыг хүссэн гэдгийг тайлбарлан, Иохан 12:20–22-ыг нгэтгэн дүгнэ. Есүс
тэдний хүсэлтийг дуулаад, Өөрийнх нь зовлон зүдгүүр, үхэл, Амилалт ойртож
байгаа тухай заасан. Суралцагчдаас Иохан 12:27–33-ыг дотроо уншаад, Есүс
Цагаатгалынхаа талаар юу заасан тухай олж мэдэхийг хүс. Та суралцагчдыг
олж мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхэд урьж болно.

• 27-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүсийн “сэтгэл [нь] шаналж” байсан боловч Тэр
юуг хийхэд бэлэн байсан бэ? (Хэдийгээр Тэр ойртож буй зовлонгийнхоо
хүнд хэцүүг мэдэрч байсан боловч Өөрийнхөө зорилгыг гүйцэлдүүлэхийн
тулд урагшлах шийдвэр гаргасан юм.)

• 28-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс юуны төлөө залбирсан бэ? Тэнгэрлэг Эцэг
Түүнд хэрхэн хариулсан бэ? (“Би … дахин алдаршуулна” гэсэн нь Тэнгэрлэг
Эцэг Өөрийнхөө Хүүг Цагаатгалыг гүйцэлдүүлж чадна гэдэгт бүрэн
итгэлтэй байсныг илтгэж байна гэдгийг тайлбарла.)

• 32-р шүлэгт цэдэглэгдсэн Есүсийн үгс Түүний Цагаатгалын талаар юу
өгүүлж байна вэ?

Есүсийн сургаалыг сонссоны дараа хүмүүс судраас Мессиа хэзээ ч үхэхгүй
гэдгийг сурсан байсан ба “өргөгдөх ёстой” “Хүний Хүү” хэн бэ хэмээн
асуусныг тайлбарла (Иохан 12:34).

Нэг суралцагчаас Иохан 12:35–36-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс тэдний асуултад яаж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс хүмүүсийн асуултуудад хариулахдаа юу гэж хэлсэн бэ? (Аврагч
Өөрийгөө “гэрэл” гэсэн байна.)

Иохан 12:37–50
Есүс Өөрт нь итгэх, итгэхгүй байхын үр дагаврын талаар заав
Суралцагчдын анхаарлыг Есүсийн зарим гайхамшгийг дүрслэн зурсан самбар
руу хандуул. Нэг суралцагчийг Иохан 12:11-ийг, өөр нэг суралцагчийг Иохан
12:37-г тус тус чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад,
Есүсийн үзүүлсэн гайхамшигт хандсан хүмүүсийн олон арга замыг олж
мэдэхийг хүс.
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• Хүмүүс Есүсийн үйлдсэн гайхамшигт хэрхэн хандсан бэ?

• Бид ийнхүү олон янз хандсан явдлаас нь гайхамшгууд ба Есүс Христэд
итгэхийн хоорондох холбоо харилцааны талаар ямар үнэнийг мэдэж авч
чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч гайхамшгууд дангаараа
бидний Есүс Христэд итгэх итгэлийн шалтгаан болдоггүй гэсэн
санааг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Хэдийгээр гайхамшгууд дангаараа бидний Есүс Христэд итгэх итгэлийн
шалтгаан болдоггүй боловч Түүнд итгэх бидний итгэлд хэрхэн
нөлөөлдөг вэ?

• Яагаад зарим хүн Есүс Христийн үйлдсэн гайхамшгийг харж эсвэл сонсож
байж л итгэдэг байхад зарим нь тэмдэг шаардалгүй итгэдэг гэж та нар
бодож байна вэ?

Зарим хүн бошиглогч Исаиагийн хэлсэн бошиглолууд Есүсээр гүйцэлдсэн
гэдэгт итгэхгүй байхаар сонгосон гэдгийг тайлбарлан (Исаиа 6:9–10; 53:1–3-ыг
үзнэ үү), Иохан 12:38–41-ийг нэгтгэн дүгнэ. Аврагч агуу ажлыг гүйцэлдүүлсэн
атал зарим хүн нүдээ харалган болгож, Түүний эсрэг зүрх сэтгэлээ
хатууруулахаар сонгосон.

Нэг суралцагчийг Иохан 12:42–43-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Есүст итгэсэн иудейчүүдийн зарим удирдагч өөрсдийн
итгэлийг яагаад “илээр хүлээн зөвшөөрсөнгүй” (42-р шүлэг), өөрөөр хэлбэл,
илэн далангүй мэдэгдээгүй болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Яагаад зарим захирагч Есүст итгэх итгэлээ илэн далангүй хүлээн
зөвшөөрөөгүй вэ?

• “Хүний алдрыг Бурханы алдраас илүү” таалсан гэдэг нь юу гэсэн утгатай
вэ? (43-р шүлэг).

• Бид эдгээр шүлгээс ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ? (Бурханд
таалагдахаасаа хүмүүст таалагдахад илүү анхаарах нь бидэнд Есүс
Христэд болон Түүний сайн мэдээнд итгэх итгэлээ нээлттэй хүлээн
зөвшөөрөхөд саад болдог гэсэнтэй төстэй зарчмыг тодорхойлоход
суралцагчдад тусал.

Энэ зарчмыг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд ийн асуу:

• Өнөө үед энэ зарчмыг харуулсан ямар ямар жишээ байдаг вэ?

• Бидэнд Есүс Христэд болон Түүний сайн мэдээнд итгэдэг итгэлээ харуулж
болох ямар зохимжтой арга зам байдаг вэ?

• Бид Есүс Христэд болон Түүний сайн мэдээнд итгэдэг гэдгээ харуулснаас
ямар эерэг үр дагавар ирж болох вэ?

Суралцагчдыг Иохан 12:44–46-д заасан зарчмыг тодорхойлоход бэлтгэхийн
тулд тэднээс бодит харанхуйгаас болж харж чадахгүй байсан (жишээлбэл, тэд
харанхуй өрөөнд байсан эсвэл гадаа харанхуйд байсан) үеийг санахыг хүс.
Цөөн суралцагчаас тэдний юу мэдэрч байсан болон тулгарч болзошгүй аюул
байсан эсэх, гэрэлтэй болох нь тэдэнд ямар байсан талаар туршлагаасаа
хуваалцахыг хүс.

72-Р ХИЧЭЭЛ

457



Хэрвээ зохимжтой бол өрөөний гэрлийг унтраа, гэхдээ бага зэрэг гэрэл өг.
Бодит харанхуй нь бидэнд сүнслэг харанхуй ямар байж болох талаар ойлгоход
тусалж чадна гэдгийг онцлон хэл.

• Бодит харанхуйд байх нь сүнслэг харанхуйд байхтай юугаараа төстэй вэ?

• Сүнслэг харанхуйд амьдрах юм бол ямар аюул занал тулгарч болох вэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 12:44–46-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс Христэд итгэгчид хэрхэн адислагдаж болох талаар олж
мэдэхийг хүс.

• Иохан 12:46-д цэдэглэснээр, Есүс Христэд итгэгч хүмүүс хэрхэн адислагдаж
чадах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа гэрлийг унтраасан байсан бол
одоо асаа. Суралцагчдын хэлсэн үгсийг ашиглан, Хэрэв бид Есүс Христэд
итгэдэг бол сүнслэг харанхуйд амьдрах шаардлагагүй гэсэн зарчмыг
самбар дээр бич.)

• Есүс Христ хэрхэн гэрэл байдаг вэ? Түүнд итгэх итгэл хүмүүний амьдралаас
сүнслэг харанхуйг хэрхэн зайлуулж чадах вэ? (Мөн С ба Г 50:23–25;
93:36–39-ийг үзнэ үү.)

Есүс Христ гэрлээр (эсвэл зүг чиг, тодорхой байдлаар) хангаснаар
бидний амьдрал дахь сүнслэг харанхуйг хэрхэн арилгадгийг ойлгоход

нь суралцагчдад туслахын тулд тэднийг хоёр, гурваар нь бүлэг болгон хуваа.
Бүлэг болгонд дараах тараах материалын хуулбарыг өг.

Есүс Христ гэрэл өгснөөр сүнслэг харанхуйг
арилгасан
Дараах сэдэв тус бүрээр дараах асуултуудыг хэлэлц. Үүнд:

• Сүнслэг харанхуйд байгаа хүмүүс энэ сэдвийн тухайд юунд нь итгэж болох вэ?

• Есүс Христ болон Түүний сайн мэдээ энэ сэдвийн тухай ямар гэрлийг өгдөг вэ?

Сэдвүүд
• Бидний бие махбодын зорилго

• Үзвэр үйлчилгээ ба мэдээллийн хэрэгсэл

• Амар тайван, аз жаргалыг олж авах

• Гэрлэлт ба гэр бүл

• Үхлийн дараах амьдрал

Ангиараа дагалдах асуултуудыг нь ашиглан, тараах материалд жагсаан бичсэн
сэдвүүдийн нэгээр ярилц. Дараа нь суралцагчдыг үлдсэн сэдвүүдийг эдгээр
гурван асуултыг ашиглан ярилцахад урь. (Та өөрийн суралцагчдад илүү ойр
сэдвээр эдгээр сэдвийн заримыг сольж болно.)
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Жижиг бүлгийн ярилцлага ба даалгавар
Жижиг бүлгийн үйл ажиллагаа нь илүү олон суралцагчид хичээлд оролцох боломжийг
олгодог бөгөөд суралцагчдад санаа бодол, мэдрэмж, гэрчлэлээ бие биетэйгээ хуваалцах
аюулгүй орчинг бүрдүүлдэг. Хэрэв та суралцагчдад ямар нэгэн даалгаврыг бүлгээр
гүйцэтгэхэд нь ямар нэгэн жишээн дээр удирдан чиглүүлж өгөх юм бол тэд бүлгээр үйл
ажиллагаа хийхэд илүү сайн бэлтгэгдсэн байх болно.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа бүлэг тус бүрээс нэг суралцагчийг тараах
материалын жагсаалтад орсон сэдвүүдээс нэгийг сонгож, тус сэдвийн талаар
бүлгээрээ ярилцсанаа хуваалцахад урь. Дараа нь ангийнхнаас асуу:

• 46-р шүлэгт бидний тодорхойлсон зарчим нь бидэнд зарим тодорхой сэдэв,
асуудлыг бусад хүнээс өөрөөр хардаг гэдгийг ойлгоход хэрхэн тусалж чадах
вэ?

• Ямар нөхцөл байдалд Есүс Христ ба Түүний сайн мэдээ болох гэрэл та нарт
тусалж байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Далын ахлагч Гэррит В.Гонгийн Есүс Христэд итгэж,
дагахыг сонгосноор ирдэг адислалуудыг гэрчилсэн дараах үгсийг чанга
уншихад урь:

“Итгэл бол сонголт юм [Мозая 4:9-ийг үзнэ үү]. …

Бид итгэх сонголтыг хийснээр аливааг өөр талаас нь харж, ойлгодог. Бид
тийм байдлаар харж, амьдрах үедээ зөвхөн сайн мэдээнээс авч болох
тэрхүү аз жаргал, баяр баясгаланг мэдэрч чаддаг” (“Choose Goodness and
Joy,” New Era, 2011 оны 8-р сар, 44).

Есүс Өөрийнх нь үгсэд итгэдэггүй мөн Өөрийг нь эсэргүүцсэн хүмүүс
Тэнгэрлэг Эцэгийн яриулахаар өгсөн, хэлсэн үгээр нь шүүгдэх болно гэж
заасан гэдгийг тайлбарлан, Иохан 12:47–50-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Есүс Христэд болон Түүний сайн мэдээнд итгэх итгэлийг сонгосноор хүлээн
авсан адислалынхаа талаар гэрчлэлээ хуваалц. Суралцагчдыг сурч мэдсэн
зарчмуудын нэгийг хэрхэн хэрэгжүүлнэ гэдгээ хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Суралцагчдыг Есүс Христэд итгэхийг сонгоход
урамшуулан дэмж.
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73-Р ХИЧЭЭЛ

Иохан 13
Оршил
Есүс Дээгүүр өнгөрөх баярын зоогоос хүртсэнийхээ дараа
төлөөлөгчдийнхөө хөлийг угааж мөн Иудасын урвагч
болохыг хэлэв. Өөрийн мөнх бус амьдрал дахь
тохинууллын сүүлийн долоо хоногийн түгшүүрт байдлаас

үл шалтгаалан, Есүс Өөрийнх нь амьдралын шинж чанар
болж мөн Түүний бүх цаг үеийн шавь нарынх нь шинж
тэмдэг болох дуулгавартай байдал, үйлчлэл, хайр дээр
сургаалаа төвлөрүүлсэн.

Заах зөвлөмж

Үгийн хүч чадалд бат итгэлтэй байх
Та суралцагчид судраас судлахдаа тийм ч дуртай байхгүй эсвэл өөрийгөө өдөр бүр судраас
зааж өгч, суралцагчдын сонирхлыг татаж чадахгүй гэж бодож магадгүй. Гэвч судрууд нь
“амьдралын үгсийг” агуулдаг (С ба Г 84:85) бөгөөд үг нь хүмүүний оюун ухаанд “илднээс
эсвээс юунаас ч илүү хүчтэй” (Aлма 31:5) гэдгийг санаарай.

Иохан 13:1–17
Есүс төлөөлөгчдийнхөө хөлийг угаав
Хичээл эхлэхийн өмнө дараах бүдүүвч зургийг самбар дээр дуурайлган зур.

Дараах асуултуудыг чанга уншаад, суралцагчдыг хэрхэн хариулах талаар
тунгаан бодоход урь (тэдэнд чанга хариулах шаардлагагүй гэдгийг тайлбарла).

• Та нар өөрсдийгөө энэхүү зураасын хаана нь байрлуулах вэ?

• Та нар одоо байгаагаасаа илүү их аз жаргалтай болохыг хүсэж байна уу?

• Та нар илүү их аз жаргалтай болоход туслахыг хүсэж байгаа хэн нэгний
талаар бодож чадах уу?

Суралцагчдыг Иохан 13-аас судалж байхдаа илүү их аз жаргалтай болохын
тулд тэднийг юу хийж чадахаа мэдэхэд туслах нэг зарчмыг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдад Иохан 13-ын агуулгыг ойлгоход нь туслахын тулд Есүс
төлөөлөгчдийнхөө хамт Дээгүүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэсэн гэдгийг тэдэнд
сануул. Есүс цовдлогдохынхоо өмнө төлөөлөгчдийнхөө хамт сүүлийн зоогийг
хуваалцаж байхдаа удахгүй алуулж, Тэнгэрлэг Эцэгтээ буцна гэдгээ мэдэж
байсан гэдгийг тайлбарлан, Иохан 13:1–3-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Иохан 13:4–5-ыг чанга уншихад урьж, ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс төлөөлөгчдийнхөө хамт Дээгүүр өнгөрөх баярын зоогоос
хүртсэнийхээ дараа юу хийснийг олж мэдэхийг хүс. 4-р шүлэгт буй “гадуур
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хувцсаа тайлаад” гэдэг үгс нь орчин үед хүмүүс хүрэм гэх мэт гадуур хувцсаа
тайлдагтай адил Есүс гадуур хувцсаа тайлсан гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла.

• Аврагч шавь нарынхаа төлөө ямар үйлчлэл хийсэн бэ?

“Шинэ Гэрээний үед хүмүүс задгай шаахай өмсдөг байсан бөгөөд ихэвчлэн
шороон замаар алхаж, амьтдын ялгадас гэх зэрэг бохир зүйлс хөлд нь наалддаг
байсан мөн тэр болгон усанд орох боломжгүй байжээ. Хүмүүсийн хөл нь маш
бохир болж, хэн нэгэн хүний хөлийг угаах нь нэлээд дургүйцэм ажил байдаг
байсан болов уу. … Зочломтгой найрсаг байдлыг үзүүлэх энэ уламжлалыг
хамгийн доод зэрэглэлийн зарц нараар хийлгэдэг байсан” гэдгийг тайлбарла
(Шинэ Гэрээний суралцагчийн гарын авлага [Cүмийн Боловсролын Системийн
гаран авлага, 2014 он], 242). Энэхүү сүүлчийн зоогийн үеэр “Христ чимээгүй
босож, боол эсвэл үйлчлэгч шиг алчуур авч бүслээд, төлөөлөгчдийн хөлийг
угаахаар сөгдсөн юм” (Жэффри Р.Холланд, “He Loved Them unto the End,”
Ensign, 1989 оны 11-р сар, 25).

Есүс төлөөлөгчдийнхөө хөлийг
угаасан нь зургийг үзүүл (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга [2009
он], д. 55; бас LDS.org-ийг үзнэ үү).

• Хэрэв та нар Есүсийг
төлөөлөгчдийнхөө хөлийг угааж
байхад дэргэд нь байж мөн Есүс та
нарын хөлийг угааж эхэлсэн бол
хэрхэн хандах байсан бэ?

• Төлөөлөгчдийнхөө хөлийг угаасан
үйлдэл нь Есүсийн зан чанарын талаар юуг харуулж байна вэ?

Нэг суралцагчийг Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 13:8 (Гурамсан судрын
хавсралт)-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Аврагч
хөлийг нь угааж эхлэхэд Петр юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 13:8-д цэдэглэснээр, Аврагч хөлийг нь
угааж эхлэхэд Петр юу гэж хэлсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 13:9–10 (Гурамсан судрын
хавсралт)-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Их
Эзэний өөрт нь хэлсэн зүйлд Петр юу гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• 9-р шүлэгт цэдэглэгдсэнээр, бид Их Эзэний хэлсэн зүйлд хариулсан
Петрийн хариултаас түүний тухай юу мэдэж авч болох вэ? (Петр Их
Эзэнийг хүндэтгэдэг байсан бөгөөд Түүнийг бүрэн дүүрэн дагахыг хүсэж
байсан.)

Аврагч төлөөлөгчдийнхөө хөлийг угааснаар зөвхөн сайн үйлчлэл хийгээд
зогсохгүй, Мосегийн хуулийг хэрэгжүүлж, шинэ ёслолыг тогтоосон гэдгийг
тайлбарла (Брүс Р.Макконки, Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть
[1965–1973], 1:708–709-ийг үзнэ үү). Энэ ёслол нь бидний эрин үед бошиглогч
Иосеф Смитээр дамжуулан сэргээгдсэн (С ба Г 88:74–75, 137–141-ийг үзнэ үү).
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Нэг суралцагчийг Иохан 13:11-ийг чанга уншихад урьж, ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс яагаад төлөөлөгчдийг “та нар бүгдээрээ цэвэр биш шүү”
хэмээн айлдсаныг олж мэдэхийг хүс.

• “Та нар бүгдээрээ цэвэр биш шүү” гэж хэлэхдээ Аврагч хэний тухай ярьж
байсан бэ? (Тун удалгүй Түүнээс урвах гэж байсан Искариотын Иудасын
тухай ярьж байсан.)

Хэд хэдэн суралцагчийг Иохан 13:12–17-г ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Аврагч төлөөлөгчдийн хөлийг угаасны
дараа тэдэнд юу гэж заасныг олж мэдэхийг хүс.

• 13–16-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч шавь нартаа ямар жишээ үзүүлж,
төлөөлөгчдөөсөө дагаасай хэмээн хүссэн бэ? (Хэдийгээр Аврагч “Багш,
Эзэн” [13-р шүлэг] бөгөөд бүхнээс агуу байсан хэдий ч бусдад үйлчилсэн.)

• Бид 17-р шүлэгт цэдэглэгдсэн, Аврагчийн төлөөлөгчдөдөө өгсөн амлалт
дээр үндэслэвэл, Түүний жишээг дагаж, бусдад үйлчилснээр ямар адислал
хүлээн авах вэ? (Суралцагчид Бид бусдад үйлчилснээр Аврагчийн
жишээг дагах үед илүү аз жаргалтай байх болно гэсэнтэй төстэй
зарчмыг өөрсдийнхөө үгээр тодорхойлох ёстой.)

• Хэрэв бид Аврагчийн адил бусдад үйлчлэх юм бол яагаад илүү их аз
жаргалтай байх болно гэж та нар бодож байна вэ?

Тэд Аврагчийн жишээг дагаж бусдад үйлчилснээр илүү их аз жаргалтай байсан
цаг үеийнхээ тухай бодохыг суралцагчдаас хүс. Хэд хэдэн суралцагчийг
ангийнхантайгаа туршлагаасаа хуваалцахад урь. Та бас өөрийнхөө туршлагаас
хуваалцахыг хүсэж болно.

Энэхүү зарчмыг хэрэгжүүлэх нэг арга замыг мэдэхэд нь суралцагчдад туслахын
тулд нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч М.Рассэлл
Баллардын хэлсэн дараах үгсийг чанга уншихад урь.

“Өглөө бүр залбирахдаа, Тэнгэрлэг Эцэгээс Түүний хайртай хүүхдүүдийн
нэгэнд үйлчлэх боломжийг таньж мэдэхэд удирдахыг залбиран гуй. Тэгээд
өдрийн турш хайр, итгэлээр дүүрэн зүрх сэтгэлтэйгээр тусламж хэрэгтэй хэн
нэгнийг олохоор яв. Хэрэв та нар үүнийг хийх юм бол сүнслэг мэдрэмжүүд
тань тэлэн нэмэгдэж, урьд нь хэзээ ч боломжгүй мэт байсан үйлчлэх
боломжуудыг олж нээх болно” (“Санаа сэтгэлээ бүрэн зориулсан байх нь,”

Ensign эсвэл Ерөнхий чуулган, 2012 оны 10-р сар, 37).

• Ахлагч Баллардын хэлснээр, бид бусдад үйлчлэх боломжийг хэрхэн олж
болох вэ?

Суралцагчдыг бусдад үйлчилснээр Аврагчийн жишээг дагахад урамшуулан
дэмж. Суралцагчдыг дараагийн хэдэн хичээлд бусдад үйлчилсэн тухай
туршлагаасаа хуваалцах бэлтгэлтэй ирэхэд урих талаар бодож үз.
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Иохан 13:18–30
Есүс Өөрөөс нь урвагчийг илрүүлэв
Есүс төлөөлөгчдөд, хэрвээ тэд бусдад үйлчлэх юм бол аз жаргалтай байх болно
хэмээн заасныхаа дараа, тэдний нэг нь өөрөөс нь урвах болно гэж хэлсэн
гэдгийг тайлбарлан, Иохан 13:18–30-ийг нэгтгэн дүгнэ. Иоханыг Есүсээс хэн
түүнээс урвахыг асуухад Есүс төлөөлөгчдийнх нь нэг (Иудас) Өөрөөс нь урвана
гэдгийг хэлсэн.

Иохан 13:31–38
Есүс шавь нартаа бие биенээ хайрлахыг заав
Тэд Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд учраас
Христэд итгэгч эсвэл Есүс Христийн жинхэнэ дагалдагч биш гэж хэн нэгэн
буруутгаж байсан эсэхийг суралцагчдаас асуу. Хэрвээ суралцагчид гараа өргөж
байгаа бол тэднийг Христэд итгэгч биш гэсэн зэмлэлд хэрхэн хариулсан
тухайгаа ярьж өгөхийг хүс. Хэрэв суралцагчдын дунд ийм туршлагатай хүн
байхгүй бол дараах асуултыг тавь.

• Хэрэв хэн нэгэн та нарыг Христэд итгэгч биш гэвэл та нар юу гэж хариулах
байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 13:34–35-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, төлөөлөгчдийг Есүс Христийн шавь нар мөн гэдгийг
мэдэхэд хүмүүст юу тусална гэж Аврагч хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• 34-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс төлөөлөгчдөдөө ямар зарлиг өгсөн бэ?

• 35-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэрвээ төлөөлөгчид бие биенээ Есүс өөрсдийг нь
хэрхэн хайрласантай адил хайрлах юм бол бусад хүн юу мэдэж авах вэ?

• Бид Аврагчийн төлөөлөгчдөдөө заасан сургаалаас ямар зарчмыг мэдэж авч
чадах вэ? (Суралцагчид Хэрэв бид бие биенээ Есүс биднийг хэрхэн
хайрладагтай адил хайрлах юм бол бусад хүн биднийг Түүний шавь
нар гэдгийг мэдэх болно гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоосон
эсэхийг бататга.)

• Та нар энэ жилийн туршид Есүс Христийн тухай суралцсан зүйл дээрээ
үндэслэвэл, Тэрээр хүмүүст хайртай гэдгээ ямар ямар арга замаар
илэрхийлдэг вэ?

Суралцагчдад тэдний дөнгөж тодорхойлсон зарчмын үнэн ба чухал ач
холбогдлыг мэдрэхэд туслахын тулд нэг суралцагчийг Далын ахлагч Пол
И.Коеликерийн хэлсэн дараах түүхийг чанга уншихад урь.

“Хоёр залуу номлогч захиасыг нь сонсох хэн нэгнийг олно хэмээн найдаж,
нэгэн айлын хаалгыг тогшжээ. Хаалга онгойж, нэлээд том биетэй эр тийм ч
нөхөрсөг бус өнгөөр, ‘Би та нарт хаалгыг маань ахиж битгий тогш гэж
хэлсэн байх аа. Хэрвээ та нар эргэж ирвэл сайхан угтахгүй гэдгийг би
анхааруулсан биз дээ. Одоо намайг тайван орхи’ гээд хаалгаа чанга хаажээ.

Ахлагчдыг тэндээс холдон явах зуур, ахлах буюу илүү туршлагатай номлогч
нь хамтрагчаа тайвшруулан, зоригжуулахын тулд мөрөн дээр нь гараа тавьжээ. Өнөөх
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ууртай эр тэдэнд мэдэгдэлгүй, цонхоороо тэдний хойноос сэм харж байлаа. Өөрийг нь
муухай аашилсан болохоор тэд араас нь дооглон тохуурхах байх гэж тэр бодсон байна.
Гэтэл номлогчдын эелдэг харилцааг хараад, зүрх сэтгэл нь тэр даруй зөөлөрчээ. Тэрээр
хаалгаа дахин нээн, эргэн ирж, захиасаа хуваалцахыг номлогчдоос хүссэн юм.

… Бие биенээ хайрлан, хэрхэн бодож, ярьж мөн үйлдэж байгаагаа Христ дээр төвлөрүүлэх
чадвараа хөгжүүлэх зарчим нь Христийн шавь нар болохын гол үндэс юм” (“Тэр үнэхээр
биднийг хайрладаг,” Ensign эсвэл 2012 оны 4 сарын Ерөнхий чуулган, 17).

• Энэ түүхэнд дурдагдсан номлогчид бие биенээ хайрла гэсэн Их Эзэний
зөвлөгөөг хэрхэн дагасан бэ?

Суралцагчдыг “Love One Another” (Hymns, д. 308) дууг дуулахад урьж мөн
бусдыг хайрладгаа харуулдаг учраас Есүс Христийн шавь гэж амархан
танигддаг хэн нэгний талаар бодохыг хүс. Дууг дуулсны дараа суралцагчдыг
бодсон хүмүүсийнхээ нэрсийг хэлж, тэр хүмүүс бусдыг хайрлах хайраа ямар
онцгой байдлаар харуулдаг гэдгийг тайлбарлахад урь. Ангийнхандаа бас
өөрийнхөө бодсон хүний тухай ярьж өгөх талаар бодож үз.

Суралцагчдыг Аврагч тэднийг хайрласны адил бусдыг илүү их хайрлахын тулд
юу хийнэ гэдгээ хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь.

Петрийг Есүс Христийн төлөө амиа зориулна гэж тунхаглахад Есүс түүнийг
тахиа донгодохоос өмнө Өөрийг нь гурван удаа үгүйсгэх болно хэмээн түүнд
хэлсэн гэдгийг тайлбарлан, Иохан 13:36–38-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Төгс эзэмших судрын давтлага
Суралцагчдыг судар дээрээс хэсгүүдийг хурдан олох дадлага хийхэд туслахын
тулд тайлах түлхүүрийг ашиглан судрын хайлт хийхэд удирдан дагуул. Төгс
эзэмших судрын картуудаас түлхүүр үгс, хам сэдвийн тайлбар, сургаал,
зарчмууд мөн хэрэгжүүлэх санааг тайлах түлхүүр болгон ашиглаж болно. Мөн
та өөрөө тайлах түлхүүр зохиож болно. Хэсгүүдийг уралдан олох судар хайх үйл
ажиллагаанууд нь суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг идэвхтэй
судлахад тусалж чадна. Төгс эзэмших судрыг судлахад туслах судар хайх үйл
ажиллагааг хийхдээ бусдыг эсвэл Сүнсийг гомдоохгүй байх арга замаар
хийгээрэй. Суралцагчдад судартаа хүндэтгэлгүй хандахаас эсвэл хэт улайрч
өрсөлдөхөөс зайлсхийхэд тусал. Суралцагчдыг хоорондоо өрсөлдөхгүйгээр,
оронд нь тодорхой шалгуурыг давахын төлөө уралдахад урих талаар бодож үз.
Жишээлбэл, суралцагчид багшийн эсрэг уралдах эсвэл ангийн хэдэн хувь нь
тогтоосон хугацаанд тодорхой төгс эзэмших судрыг олж чадах зэргийг
мэдэхийн төлөө тэднийг уралдуулж болно.
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Иохан 14
Оршил
Дээгүүр өнгөрөх баярын зоогийн дараа Есүс
төлөөлөгчдөдөө Тэнгэрлэг Эцэгтээ хэрхэн буцаж очих,
Аврагчид хэрхэн хайраа харуулах талаар заажээ. Есүс

дараа нь төлөөлөгчдөдөө өөр нэгэн Тайтгаруулагчийг
илгээнэ хэмээн амлав.

Заах зөвлөмж
Иохан 14:1–14
Аврагч төлөөлөгчдөдөө Тэнгэрлэг Эцэгт хэрхэн буцаж очихыг заав
Хэрвээ боломжтой бол өөрийнхөө хотын газрын зургийг үзүүлж, суралцагчдыг
газрын зураг дээр өөрсдийнхөө байгаа байршлыг олоход урь. Газрын зураг
дээр суралцагчдын сайн мэдэх өөр нэг газрыг олж тогтоо. Тэднээс жижиг
цаасан дээр одоо байгаа газраасаа тэр газар руу яаж очихыг бичихийг хүс.
Нэг, хоёр суралцагчийг юу бичсэнээ хуваалцахад урь.

Самбар дээр Селестиел хаант улс гэж бич. Селестиел хаант улс руу хүрэхийг
хүсч байгаа хэн нэгэн хүнд ямар замаар явахыг зааж өгөх талаараа бодохыг
суралцагчдаас хүс.

Суралцагчдыг Иохан 14-өөс судалж байхдаа Тэнгэрлэг Эцэгт буцаж очиж,
селестиел хаант улсад хэрхэн орохыг мэдэхэд нь туслах үнэнийг олж
мэдэхэд урь.

Суралцагчдад Иохан 14-ийн хам сэдвийг ойлгоход нь туслахын тулд Есүс
төлөөлөгчдийнхөө хамт Дээгүүр өнгөрөх баярыг Иерусалимд дээд давхрын
өрөөнд тэмдэглэсэн гэдгийг сануул. Дээгүүр өнгөрөх баярын зоогийн дараа
Есүс төлөөлөгчдөдөө удахгүй тэднийг орхих тухайгаа хэлсэн (Иохан 13:33-ыг
үзнэ үү).

Хэд хэдэн суралцагчийг Иохан 14:1–5-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Есүс төлөөлөгчдөө тайтгаруулахын тулд
тэдэнд юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс төлөөлөгчдөө тайтгаруулахын тулд тэдэнд юу гэж заасан бэ?

• 2-р шүлэг дэх “Миний Эцэгийн гэрт орон байр олон бий” гэсэн нь юу
гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг бошиглогч Иосеф Смитийн хэлсэн дараах үгсийг чанга
уншихад урь.

“‘Миний Эцэгийн гэрт орон байр олон бий’ … [хэмээх мэдэгдэл] нь— Энэ
бол та нар Бурханы өв залгамжлагчид бас надтай хамт өв залгамжлагчид
байхын тулд ‘Миний Эцэгийн хаант улсад олон хаант улс бий’ гэсэн үг байх
ёстой. … Селестиел хуулийг дуулгавартай дагадаг хүмүүст зориулсан, бас уг
хуулийг дагадаггүй хүмүүст, хүн бүрд өөрсдийнх нь нөхцөлд тохируулсан
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орон байрууд байгаа билээ” (Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит
[2007], 247–248).

Та суралцагчдад хаант улс болон хаант улсууд гэсэн үгсийг судар дээрээ Иохан
14:2 дахь гэрт болон орон байр гэсний дээр бичихийг санал болгож болно.

• Иохан 14:1–4 дэх сургаалуудаас аль нь төлөөлөгчдийг тайтгаруулсан байж
болох вэ?

• 5-р шүлэгт цэдэглэснээр, төлөөлөгчид Тэнгэрлэг Эцэгийн хаант улсад хүрэх
замыг мэддэг хэмээх Аврагчийн сургамжинд Томас хэрхэн хариулсан бэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 14:6-г чанга уншихад урьж, ангийнхнаас Есүс
Томасын асуултад яаж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

Иохан 14:6 бол төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших судруудыг судлах
нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж, тэдгээрийг

бусдад заахад бэлтгэлтэй байхад тусалдаг. Та суралцагчдад төгс эзэмших судруудыг өөр
тэмдэглэгээгээр тэмдэглэх нь тэдгээрийг хялбархан олох боломжтой болгодог гэж зөвлөж
болно. Суралцагчдыг энэ судрын хэсгийг бүрэн судалж, хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд
хичээлийн төгсгөл дэх заах санааг дахин хар.

• Есүс хэрхэн Томасын асуултад хариулсан бэ?

Самбар дээр нэг зам зур. Тэр замын нэг үзүүрт нь Бид, нөгөө үзүүрт нь
Тэнгэрлэг Эцэгийн Хаант улс гэж бич. Тэр замын доор Зам гэж бичээд, энэ үг
нь нэг газраас нөгөө газар руу хүргэх замыг хэлж байгаа юм гэдгийг онцлон
тэмдэглэ.

• Аврагч хэрхэн Зам байдаг вэ? (Суралцагчид Бурхан шиг болохын тулд бид
хэрхэн амьдрах ёстой бөгөөд Тэнгэрлэг Эцэгийн оршихуйд амьдрахын тулд
хэрхэн зохистой байх жишээг Аврагч бидэнд үзүүлдэг гэж хариулж болно.)

Самбар дээр “Зам” гэсний доор Үнэн, Амьдрал гэж бич.

• Есүс Христ ямар учраас Үнэн бэ? (Тэр бол бүх үнэний эх үүсвэр бөгөөд бүх
үнэнээр төгс амьдарсан.)

• Есүс Христ ямар учраас Амьдрал вэ? (Тэр бидэнд махан биеийнхээ үхлийг
даван туулж үхэшгүй бие махбодтойгоор амилах мөн сүнсний үхлийг даван
туулж мөнх амьдралыг хүлээн авахыг боломжтой болгодог. Тэр бол “бүх
зүйлд байдаг, бүх зүйлд амьдралыг өгдөг” гэрэл юм [С ба Г 88:13].)

Самбар дээр зурсан замын доор “Зам” гэсний хажууд Есүс Христ бол гэж бич.

• Дээрх ярилцлагад үндэслэн, Аврагчийн “хэн ч надаар дамжилгүйгээр Эцэгт
хүрэхгүй” хэмээх үгсийг хэрхэн нэгтгэн дүгнэх вэ? (Иохан 14:6).
(Суралцагчид өөр өөр үгс хэлж болох ч Гагцхүү Есүс Христийн
Цагаатгалаар болон Түүний заасан замыг дагавал бид Тэнгэрлэг
Эцэгийн хаант улсад орж чадна гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг
бататга.)
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• Хэрэв бид Аврагчийн замаас өөр замыг дагах юм бол бидэнд юу
тохиолдох вэ?

Нэг суралцагчийг Далын ахлагч Лорэнс И.Корбрижийн хийсэн дараах
мэдэгдлийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас хэрэв бид Аврагчийн заасан
замаас өөр замыг дагавал юу тохиохыг олж сонсохыг хүс.

“Аз жаргал, амжилт ололтод хүрэх цорын ганцхан зам байдаг. Есүс бол
тэрхүү зам мөн. Үүнээс өөр бүх зам нь, ямар ч зам байлаа гэсэн, утга
учиргүй юм. …

… Нэг бол Их Эзэнийг дагаж, Түүний хүчийг хүлээж аваад, амар амгалан,
гэрэл, хүч чадал, мэдлэг, итгэл найдвар, хайр энэрэл, баяр баясгалантай
байж болно. Харин өөр ямар ч замаар явсан ганцаараа, Түүний

дэмжлэггүйгээр, Түүний хүчгүйгээр, удирдамж чиглэлгүйгээр, харанхуй дотуур гай зовлон,
эргэлзээ тээнэгэлзээ, цөхрөл гутралын замаар явна. Аль замаар нь явбал илүү хялбар вэ
гэж би асууя. …

Аз жаргал, амжилт ололтод хүрэх цорын ганцхан зам байдаг. Есүс бол тэрхүү зам мөн”
(“Зам,” Ensign эсвэр 2008 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 42, 44).

• Ахлагч Лоренс И.Корбрижийн хэлсэн уг мэдэгдэлд хэрвээ бид Аврагчийн
замыг дагахгүй бол юу тохиолдоно гэсэн байна вэ?

• Хэрэв бид Аврагчийн замыг дагавал юу болох вэ?

Суралцагчдаас тэд Аврагчийн замыг дагасан учраас адислагдсан туршлагаа
тунгаан бодохыг хүс. Тэдний цөөн хэдийг туршлагаасаа хуваалцахад урь.

Аврагч төлөөлөгчдөд Өөрийнх нь дэлхий дээр ирсэн зорилгуудын нэг бол
Өөрийн хэлж байгаа үг, хийж байгаа үйлдэл бүрээр Тэнгэрлэг Эцэгийн үнэн
чанарыг илчлэхийн тулд байсан юм хэмээн заасан гэдгийг тайлбарлан, Иохан
14:7–14-ийг нэгтгэн дүгнэ. Есүс төлөөлөгчдөдөө тэд агуу ажлуудыг хийх хүч
чадалтай байх болно хэмээн хэлсэн.

Иохан 14:15–31
Есүс төлөөлөгчдөдөө Өөрийг нь хайрлах хайраа хэрхэн харуулахыг заав
Суралцагчдаас өөрсдийн хайрладаг хэн нэгнийг бодохыг хүс.

• Та нар тэр хүнд хайртай гэдгээ хэрхэн харуулдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 14:15-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Есүс
Өөрийг нь хайрладаг гэдгээ харуулахын тулд юу хий гэж төлөөлөгчдөдөө
хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

Иохан 14:15 бол төгс эзэмших судар юм. Төгс эзэмших судрын хэсгийг судлах
нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж мөн

тэдгээрийг бусдад заахад бэлтгэхэд туслах болно. Та суралцагчдад төгс эзэмших судрын
шүлгүүдийг өөр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэхийг зөвлөж болно. Ингэснээр тэд эдгээр судрыг
хялбархан олох боломжтой байх болно. Суралцагчдыг энэ судрын хэсгийг бүрэн судалж,
хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд хичээлийн төгсгөл дэх заах санааг дахин хар.
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• Есүсийн төлөөлөгчдөдөө заасан зүйлс дээр үндэслэвэл, бид Есүс Христийг
хайрладаг гэдгээ харуулахын тулд юу хийж чадах вэ? (Суралцагчид Бид
зарлиг тушаалуудыг нь дагаснаар Есүс Христийг хайрладаг гэдгээ
харуулдаг гэсэн үнэнийг тодорхойлох ёстой.)

Ангидаа дээр нь зарлигуудыг бичсэн нэлээд хэдэн цаас авчир (Мэргэн ухааны
үгсийг дагах, аравны нэгээ төлөх, хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахих гэх
мэт). Хэдэн суралцагчийг ангийн өмнө гарч ирэхэд урь. Хүн болгоныг тус бүр
нэг нэг цаас авч, дээрх зарлигийг чанга уншин, уг зарлигийг дагах нь бидэнд
Есүс Христийг хайрладаг хайраа харуулах боломжийг хэрхэн олгодог талаар
тайлбарлахыг зааварчил. Дараа нь тэднийг суудалдаа буцаж суухад урь.

Суралцагчдыг тэд Аврагчийг хайрладаг хайраа зарлигуудыг нь сахиснаар хэр
сайн харуулж байгаа талаар тунгаан бодоход урь. Тэдэнд хэцүү байж болох нэг
эсвэл хэд хэдэн зарлигийг илүү сайн дагаж, Аврагчийг хайрладаг хайраа
харуулах талаар зорилго тавихыг тэдэнд урамшуул.

Нэг суралцагчийг Иохан 14:16–17, 26-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Аврагчийн төлөөлөгчдөд өгсөн амлалтыг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагч төлөөлөгчдөдөө юу амласан бэ?

16-р шүлэг дэх “өөр Туслагч” гэдэг нь Ариун Сүнс юм гэдгийг тайлбарла.
Аврагч мөнх бус амьдрал дахь тохинууллынхаа туршид төлөөлөгчдийнхөө
тайтгаруулагч нь байсан учраас Ариун Сүнсийг өөр Туслагч гэсэн байна.

• Иохан 14:16–17, 26-д цэдэглэснээр, Ариун Сүнс бидний төлөө юу хийж
чадах вэ? (Суралцагчид өөрсдийн үгээр Ариун Сүнс биднийг
тайтгаруулж, бүх зүйлийн талаар сурган, бүх зүйлийг бидний ой
санамжинд авчирдаг гэсэн үнэнийг тодорхойлох ёстой.)

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ дараах
асуултуудад хариулж бичихэд урь.

• Та Ариун Сүнс таныг хэзээ тайтгаруулж байсныг мэдэрч байсан бэ? Тэр
таныг сургаж байсныг та хэзээ мэдэрч байсан бэ? Тэр танд юм санахад
хэрхэн тусалж байсан бэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчаас бичсэн зүйлээ сайн
дураараа хуваалцахыг хүс.

Хэдэн суралцагчийг Иохан 14:18–23-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.

• 21 болон 23-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэрэв бид зарлигуудыг дуулгавартай
сахивал хэрхэн адислагдах вэ? (Суралцагчид өөр өөр үгс хэлж болох ч
Хэрэв бид зарлигуудыг сахивал, Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүс Христ
бидэнтэй хамт байх болно гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг
бататга.)

• Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүс Христ бидэнтэй хамт байх болно гэдэг нь юу
гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ? (Энэ нь Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс
Христ хоёр биеэрээ залран ирэхийг хэлж байгаа юм [ С ба Г 130:3-ыг үз].)

Ариун Сүнсийг нэгдүгээр Тайтгаруулагч гэдэг байхад Есүс Христийг
хоёрдугаар Тайтгаруулагч гэдэг болохыг бошиглогч Иосеф Смит
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тайлбарласан. Түүнийг хоёрдугаар Тайтгаруулагчаар хүлээн авахын тулд, бид
юун түрүүнд Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, наманчлан, баптисм хүртэж,
Ариун Сүснийг хүлээн авах ба зөв шударга байхыг хичээж, Бурханд үйлчлэх
ёстой. Хэрэв бид эдгээр зүйлийг хийвэл улмаар “Есүс Христ биеэрээ [бидэн
дээр] ирнэ эсвэл [бидэнд] үе үе үзэгдэх болно … мөн тэнгэрийн үзэгдлүүд
[бидэнд] үзэгдэх болно, мөн Их Эзэн [биднийг] нүүр тулан сургах болно”
(History of the Church, 3:380–381). Энэ амлалт Их Эзэний өөрийнх нь цагт,
өөрийнх нь тааллын дагуу биелэгдэх болно (С ба Г 88:68-ыг үзнэ үү).

Суралцагчдыг Иохан 14:27-г дотроо уншиж, Аврагчийн төлөөлөгчдөдөө
хэлсэн захиасыг олж мэдэхэд урь.

• 27-р шүлэг дэх Аврагчийн захиас энэ хичээлээр бидний тодорхойлсон
зарчимтай хэрхэн холбогдож байна вэ?

• Аврагчийн санал болгож байгаа амар амгалан болон дэлхийн санал болгож
байгаа амар амгалан хоорондоо ямар ялгаатай вэ?

Есүс төлөөлөгчдөдөө тун удалгүй тэднийг орхин, Тэнгэрлэг Эцэгтээ очих гэж
байгаад тэд баярлах ёстой хэмээн хэлсэн гэдгийг тайлбарлан, Иохан 14:28–30
болон Иосеф Смитийн Орчуулга, Иохан 14:30 (30-р шүлэг, зүүлт
тайлбар a)-ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр дэлхийг ялсан учраас Сатан Түүнийг
дийлэх хүчгүй хэмээн тэдэнд хэлсэн. Тэд дэлхий дээрх ажлаа гүйцэлдүүлж
дуусаагүй байгаа тул Сатан тэдэнд нөлөөлөх чадвартай хэвээр хэмээн Есүс
төлөөлөгчдөд хэлсэн.

Суралцагчдыг Иохан 14:31-ийг дотроо уншин, Аврагч дэлхийнхэнд юуг
мэдүүлэхийг хүссэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч дэлхийнхэнд юуг мэдүүлэхийг хүссэн бэ?

• Аврагч Тэнгэрлэг Эцэгийг хайрладаг хайраа хэрхэн харуулсан бэ?

Хичээлээ дуусгахдаа суралцагчдыг энэ хичээлээр үзсэн зарчмууд нь тэдэнд
селестиел хаант улс дахь Бурханы оршихуйд буцаж ирэхэд нь хэрхэн тусалж
болох талаар гэрчлэлээ хуваалцахыг хүс.

Төгс эзэмших судар—Иохан 14:6
Суралцагчдыг Иохан 14:6-г чээжлэхэд туслахын тулд энэ гарын авлагын
хавсралт дахь санаануудын нэгийг ашиглахыг бод.

Төгс эзэмших судар—Иохан 14:15
Суралцагчдад Иохан 14:15-ыг чээжлэхэд нь туслахын тулд тэднийг энэ
шүлгийн үгсийг цаасан дээр хуулж бичихэд урь. Уг шүлгийг чээжилтэл давтан
хэлэхийг тэднээс хүс. Дараа нь суралцагчдыг энэ цаасаа тэд Их Эзэний
зарлигуудыг дагаснаар Түүнд хайраа харуулахыг өөрсдөд нь байнга сануулж
болох тийм газар тавихад урь.
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Иохан 15
Оршил
Зуурдын тохинууллынхаа эцсийн үдэш, Сүүлчийн зоогийн
дараа Аврагч төлөөлөгчдөдөө Тэр бол усан үзмийн
жинхэнэ мод мөн Түүний шавь нар бол мөчрүүд юм

хэмээн заав. Тэр шавь нартаа бие биеэ хайрлахыг зарлиг
болгосон бөгөөд Түүнтэй нэр холбогдох учраас өөрсдийг
нь хавчих болно гэдгийг сэрэмжлүүлсэн.

Заах зөвлөмж
Иохан 15:1–11
Есүс Өөрийгөө усан үзмийн жинхэнэ мод хэмээн тайлбарлав
Ангийнхны өмнө самбар дээр амжилттай, аз жаргалгүй, баяр хөөртэй, үхмэл,
үр ашигтай, бүтээмжгүй, үр өгөөжтэй, бүтээмжтэй, элбэг дэлбэг ба
амжилтгүй гэж бич.

Суралцагчдыг өөрсдийгөө одоогоос 60 жилийн тэртээ эргээд амьдралаа харж
байна гэж төсөөлөхөд урь.

• Эдгээр үгийн аль нь амьдралыг тань тодорхойлохыг та нар хүсч байна
вэ? Яагаад?

Самбар дээр усан үзмийн ороонгоны
зураг зур. (Та суралцагчдад энэ
зургийг өөрсдийн хичээлийн дэвтэр
эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
дуурайлган зурахыг санал болгож
болно.) Есүс шавь нартаа яавал үр
ашигтай, бүтээмжтэй, элбэг дэлбэг
амьдралаар амьдарч болохыг
ойлгуулахын тулд усан үзмийн модны
зүйрлэлийг ашигласан гэдгийг
тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Иохан 15:1–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, энэ зүйрлэлийн бүрэлдэхүүн зүйлүүд нь юуг төлөөлж байгааг
олж мэдэхийг хүс.

• Ус үзмийн мод юуг төлөөлдөг вэ? (Усан үзмийн модыг самбар дээр Есүс
Христ гэж нэрлэ.)

• Мөчрүүд нь юуг төлөөлдөг вэ? (Усан үзмийн модны мөчрүүдийг самбар
дээр Есүс Христийн шавь нар гэж нэрлэ.)

• Хэрэв Есүс Христ усан үзмийн мод, бид мөчрүүд нь юм бол жимс нь юуг
төлөөлдөг вэ? (Жимс нь Есүс Христийн дагалдагчдын хийх ёстой сайн үйлс,
үйлдлийг төлөөлж болно. Үр жимсийг нь Зөв шударга хөдөлмөр гэж нэрлэ.)

1-р шүлэг дэх тариалагч гэдэг үгийг онцлон хэл.

• Тариалагч гэж хэн бэ? (Усан үзмийн талбайг арчилдаг хүнийг хэлдэг.)
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• 1–2-р шүлэгт цэдэглэснээр, Тэнгэрлэг Эцэг яагаад тариалагчтай адилхан
бэ? (Бурхан Эцэг усан үзмийн жинхэнэ модыг [Есүс Христийг] тариалсан
бөгөөд бүгд түүнээс тэжээлээ авдаг гэдгийг тайлбарла.)

Ангийнханд модноос тасалж авсан нэг жижиг мөчир эсвэл нарийн салааг
үзүүлээд, энэ мөчрөөс жимс ургах үед түүнийг нь идэхдээ ямар их баяр
хөөртэй байх болно гэдгээ хэлж тайлбарла. Ангийнхнаас энэ мөчрөөс та хэзээ
жимс авч идэж чадна гэж бодож байгааг асуу.

• Энэ мөчир яагаад дахиж жимс ургуулахгүй вэ? (Яагаад гэвэл үүнийг
модноос нь тасалчихсан учраас тэр жимс гаргахад шаардлагатай тэжээлийг
олж авах боломжгүй болсон.)

Нэг суралцагчийг Иохан 15:4–5-ыг чанга уншихад урь. Суралцагчдаас
шүлгийг дагаж уншаад, мөчирнөөс жимс ургахын тулд юу шаардлагатай гэж
Аврагч хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Мөчирт жимс ургахын тулд юу хэрэгтэй гэж Есүс хэлсэн бэ? (Мөчир усан
үзмийн модонд “холбогдох” ёстой.)

• Энэ мөчир Аврагчаас салсан эсвэл ганцаардсан нэгэнтэй юугаар адилхан
байна вэ?

Суралцагчдыг 4–5-р шүлэгт холбогдох эсвэл холбогдсон байх гэсэн үгс гарсан
тохиолдол бүрийг тэмдэглэхэд урь. Энэ шүлгүүдэд хэрэглэсэн холбогдох гэсэн үг
нь Есүс Христ болон Түүний Сүмтэй бат бөх болон байнгын холбоотой үлдэх
гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла. (Жэффри Р.Холланд, “Abide in Me,” Ensign
эсвэл Liahona, 2004 оны 5-р сар, 32).

• 5-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагчтай холбоотой буюу Түүнтэй бат бөх
холбогдсон байвал ямар үр дүн гардаг вэ? (Есүс Христийн шавь нар нь их
жимс авчирна.)

Хэрэв бид зарлигуудыг дуулгавартай сахивал Аврагчийн хайран дотор байх ба …
гэсэн бүрэн бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Зарлигуудыг дуулгавартай сахиж, Түүгээр хайрлуулахад Есүс Христийн бидэнд
тусалдаг нэг арга замыг ойлгоход нь ангийнханд туслахын тулд нэг
суралцагчийг дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

“Хувь хүмүүс Их Эзэний ач ивээлээр болон Есүс Христийн Цагаатгалд итгэх итгэл ба нүглээ
наманчлахаар дамжуулан хүч чадалтай болж, хэрвээ өөрсдийнхөө чадалд найдан үлдсэн
бол хийж чадахааргүй сайн үйлсийг хийхдээ тусламж авдаг. Энэхүү ач ивээл нь чадах
бүхнээ хийсний эцэст мөнх амьдрал, өргөмжлөлийн зам дээр итгэлтэй зогсох боломжийг
эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд олгодог хүч юм” (Bible Dictionary, “Grace” (Ач ивээл)).

• Есүс Христийн зарлигуудыг сахихад маань хүчирхэгжүүлдэг ямар ямар арга
зам байдаг вэ?

Хэрэв хэн нэгэн Өөрийнх нь дотор байхгүй бол хугарсан мөчиртэй адил
хэмээн Аврагч заасан гэдгийг тайлбарлан, Иохан 15:6–8-ыг нэгтгэн дүгнэ.
Мөчир хувхайрч үхдэг, харин Есүс Христ дотор байгаа хүмүүс Бурханыг
алдаршуулах агуу бөгөөд зөв шударга ажлуудыг хийдэг.
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• Бид Аврагчийн дотор байх эсвэл бат бөх холбогдсон байхын тулд юу хийж
болох вэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 15:9–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Есүс шавь нартаа юу хийхийг мөн ямар ямар
адислалыг хүлээн авах талаар заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс шавь нартаа юу хийхийг заасан бэ?

• Зарлиг тушаалуудыг сахих нь бидэнд Аврагчийн хайран дотор байх
боломжийг хэрхэн олгодог вэ? (Бурхан Эцэг болон Түүний Хүү биднийг
төгс болон үүрд үргэлжлэх хайраар хайрладаг бөгөөд Тэдний зарлигуудыг
дагах нь бидэнд Тэдний хайрлан өгөхийг хүсэж байдаг адислалуудын бүрэн
бүтэн байдлыг хүлээн авах боломжийг олгодог гэдгийг тайлбарла [1 Нифай
17:35; С ба Г 95:12; 130:20–21-ийг үзнэ үү].)

• 11-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс шавь нартаа яагаад Түүний дотор байж, зөв
шударга ажлыг авчрахыг заасан бэ?

Суралцагчдаас 11-р шүлгээс уншсан дээрээ үндэслэн, самбар дээр бичсэн
байгаа гүйцэд бус өгүүлбэрийг хэрхэн зарчим болгож гүйцээх талаар асуу.
(Суралцагчдын үгсийг ашиглан, самбар дээр бичсэн байгаа өгүүлбэрийг
Хэрэв бид зарлигуудыг дуулгавартай дагавал Аврагчийн хайран дотор
байх бөгөөд бүрэн дүүрэн баяр баясгаланг хүлээн авах болно гэсэн
зарчмыг агуулсан байхаар дуусга.)

• Аврагчийн дотор байх нь яагаад бидэнд бүрэн дүүрэн баяр баясгаланг
хүлээн авах боломжийг олгодог гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдаас Аврагчийн дотор байгаа учраас баяр баясгалантай байдаг хэн
нэгний талаар бодохыг хүс. Хэдэн суралцагчийг тухайлан бодсон хүнийхээ
талаар хуваалцаж, тэр хүн яагаад энэ зарчмыг дагаж буйн сайн үлгэр жишээ
болохыг тайлбарлахад урь. (Мөн суралцагчдыг Аврагчийн дотор байх нь
тэднийг хэрхэн баяр баясгалантай болгосон талаар хуваалцахад урьж болно.)

Суралцагчдыг илүү их баяр баясгалантай болохын тулд Аврагчтай бат бөх
холбогдож болох арга замуудын талаар бодоход урь.

Иохан 15:12–17
Есүс шавь нартаа нэг нэгнээ хайрлахыг зарлиглав
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоний дараах
мэдэгдлийг самбар дээр бич. (Энэ мэдэгдлийг “The Mission and Ministry of
Jesus Christ,” Ensign, 2013 оны 4-р сар, 38-аас олж уншиж болно.)

“Бид Есүсийг шүтэн биширдгийн хамгийн сайн нотолгоо бол Түүнийг даган
дуурайх явдал мөн” (Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон).

Самбар дээрх шүтэн бишрэх ба дуурайх гэсэн үгсийн доогуур зур.
Суралцагчдыг доогуур нь зурсан үгс ямар утгатай болохыг тайлбарлаж өгөхөд

75-Р ХИЧЭЭЛ

472



урь. (Шүтэн бишрэх гэдэг нь маш их хайр, хүндэтгэл үзүүлнэ гэсэн үг ба
дуурайх гэдэг нь дагаж дуурайх буюу хуулбарлах гэсэн утгатай.)

• Та нар яагаад Есүсийг дуурайх нь Түүнийг хайрладгаа харуулж, хүндэтгэдэг
гэдгээ үзүүлэх хамгийн сайн арга гэж бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 15:12-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагч биднээс Өөрийг нь хэрхэн дуурайхыг хүссэнийг олж
мэдэхийг хүс.

• Есүс бидэнд юу хийхийг тушаасан бэ? (Суралцагчид өөр өөр үгс хэлж болох
ч Аврагч биднийг хайрладаг шиг бие биенээ хайрлахыг бидэнд
тушаасан гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Суралцагчдыг
12-р шүлэг дэх энэ үнэнийг тэмдэглэх талаар бодохыг урамшуулан дэмж.)

• Есүс Христ та нарыг хайрладаг шиг өөр нэгнийг хайрлана гэдэг нь та
нарын бодлоор ямар утгатай вэ?

Суралцагчдыг Иохан 15:13–17-г дотроо уншаад, Есүс биднийг хэрхэн
хайрладгийг олж мэдэхийг хүс. Хангалттай хугацаа өгсний дараа тэднийг хос
болгон хуваарилан, хамтрагчтайгаа олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Тэгээд
дараах асуултуудыг тавь.

• 13-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч хайрын агуу их илрэл гэж юуг хэлсэн бэ?

• Тэрээр ийм хайрыг хэрхэн харуулсан бэ?

Хэн нэгний төлөө амиа зориулах нь ямар утгатай болохыг илүү сайн ойлгоход
нь суралцагчдад туслахын тулд нэг суралцагчийг Далын ахлагч Клаудио
Р.М.Костагийн хэлсэн дараах үгсийг чанга уншихад урь.

“[Есүс Христ] бидэнд агуу хайрын үлгэр жишээг ‘Нөхдийнхөө төлөө амиа
зориулахаас өөр агуу хайр байхгүй’ [Иохан 15:13] хэмээн тунхаглахдаа
үзүүлсэн. Тэр дараа нь бидний бүх гэм нүглийн өмнөөс Цагаатгал хийн,
эцэст нь бидний төлөө Өөрийн амийг өгсөн.

Бид хэн нэгний төлөө үхсэнээр биш, харин тэдний төлөө амьдарснаар амиа
зориулж болно. Өөрөөр хэлбэл өөрсдийн цаг завыг зориулан; тэдний

амьдралд үргэлж бэлэн байж; тэдэнд үйлчилж; эелдэг найрсаг, халамжтай байж, өөрсдийн
гэр бүл, бусад бүх хүнд Аврагчийн заасанчлан чин сэтгэлийн үнэнч хайраа харуулж байх
явдал юм” (“Don’t Leave for Tomorrow What You Can Do Today,” Ensign эсвэл Liahona, 2007
оны 11-р сар, 74).

• Ахлагч Костагийн хэлснээр, бид бусдын төлөө амиа зориулж болох ямар
ямар арга зам байдаг вэ?

• Эдгээр арга замын аль нэгээр хэн, хэзээ таны төлөө амиа зориулж
байсан бэ?

Суралцагчдад сургаал, зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд нь тусал
Суралцагчид судрууд дахь сургаал, зарчмуудын үнэн бөгөөд чухал ач холбогдолтой
болохыг Сүнсээр мэдэрч, амьдралынхаа нэгэн хэсэг болгох шаардлагатай байгааг мэдрэх
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үедээ тэдгээрийг хэрэгжүүлэх магадлалтай. Суралцагчдад сургаал, зарчмуудын үнэн
бөгөөд чухал ач холбогдлыг мэдрэхэд туслах нэг үр дүнтэй арга зам бол тэднийг суралцсан
үнэнийг хэрэгжүүлэх буюу амьдралдаа дагах талаар эргэцүүлэн бодоход эсвэл бичихэд
урамшуулах явдал юм.

Тэр биднийг хайрладаг шиг бид бусдыг хайрлах ёстой хэмээн Аврагч бидэнд
тушаасныг тунгаан бодоход суралцагчдыг урь. Суралцагчдад хичээлийн дэвтэр
эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ Аврагч хайраа үзүүлэхийг тэднээс хүсэж байгаа
хэн нэгний талаар бодож, тэд хэрхэн түүнд хайраа үзүүлж болох талаар
төлөвлөгөө гаргаж, бичих хугацаа өг.

Иохан 15:18–27
Түүний талаар гэрчилсэн учраас тэд хавчигдах болно хэмээн Есүс шавь нартаа
сэрэмжлүүлэв
Аврагчийг шавь нартаа Өөрийнх нь дотор байх мөн бие биенээ хайрлах тухай
сургасны дараа тэд Аврагчийн талаар тусгай гэрчлэлтэй, гэрчлэлээ хуваалцах
үүрэгтэй болсон учраас тэдэнд юу тохиолдож болох талаар сургасан гэдгийг
тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Иохан 15:18–20-ийг чанга уншихад урьж, ангийнхныг
ертөнцийнхөн шавь нарт нь хэрхэн хандана гэж заасан болохыг олж мэдэхийг
хүс. (Эдгээр шүлэгт “ертөнц” гэдэг нь Бурханыг эсэргүүцдэг, нүгэлтэй
хүмүүсийг хэлж байгаа юм гэдгийг тайлбарла.)

• Ертөнц Түүний шавь нарт хэрхэн хандах талаар Есүс юу гэж заасан бэ?

Аврагчийн шавь нарыг “ертөнц үзэн яддаг” учраас суралцагчид Мормоны
эсрэг үзэл, үзэн ядалтаар дүүрсэн хэвлэл мэдээлэл болон вэбсайттай учрах
болно гэдгийг суралцагчдад онцлон хэл. Зарим суралцагчид гадуурхагдах,
доромжлол болон уур хилэнцэт зан байдлаар айлган сүрдүүлэх, интернэтээр
дээрэлхэх гэх мэт хавчлага тохиолдох болно.

Хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл суралцагчдад Сүмийн эсрэг хийгддэг үзэн
ядалтаар дүүрэн зэмлэл буруутгалд өгөх хариуг хаанаас, хэрхэн олж болох
талаар зааварчилгаа өгч болно. Зарим итгэл найдвартай насанд хүрсэн хүнээс
тусламж эрэлхийлэхээс гадна суралцагчид онлайн эх үүсвэрийг
mormonnewsroom.org, lds.org/topics, seektruth.lds.org гэсэн сайтуудаас
олж болно.

Өөрийг нь үзэн яддаг хүн Эцэгийг бас үзэн яддаг мөн тийм сонголт хийсэн
хүмүүс хариуцлага хүлээх болно хэмээн Есүс Христ хэлсэн гэдгийг тайлбарлан,
Иохан 15:21–25-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Аврагчийн дагалдагчдад бусдаас үзэн ядалт, хавчлага ирэх ч гэсэн Есүс Христ
ертөнц Өөрийнх нь талаарх гэрчлэлийг хүлээн авч болох арга замаар хангасан
гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг Иохан 5:26–27-г дотроо уншиж, Есүс
Христийн талаар дэлхийнхэнд гэрчлэх гэрчүүдийг олж мэдэхэд урь.

• Өөрийнх нь тэнгэрлэг байдлын талаар хэн гэрчилнэ гэж Аврагч хэлсэн бэ?
(Ариун Сүнс ба Аврагчийн дагалдагчид.)
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Суралцагчдыг энэ хичээлийн хүрээнд үзсэн зарчим, үнэний талаар тунгаан
бодоход урь. Тэднийг юу хийх хэрэгтэй гэж санагдсанаа эргэж бодон мөн
Ариун Сүнснээс хүлээн авсан өдөөлтүүдийг дагахад урамшуулан дэмж.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Иохан 11–15 (15-р бүлэг)
Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Иохан 11–15(15-р бүлэг)-ийг судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Иохан 11)
Суралцагчид Есүс Лазарыг үхлээс босгосон тухай уншиж байхдаа дараах зарчмын талаар суралцсан. Үүнд: Бид
сорилтыг туулах үедээ Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж болно. Есүс Христ бол Амилалт ба Амь мөн. Хэрэв
бид Есүс Христэд итгэлтэй байвал мөнх амьдралыг хүлээн авч чадна. Бид сорилтыг туулах үедээ Есүс Христэд
итгэх итгэлээ хөгжүүлэх сонголт хийх юм бол Түүнд итгэх бидний итгэл батлагдаж, гүнзгийрэх болно.

2 дахь өдөр (Иохан 12)
Энэ хичээлийн хүрээнд суралцагчид Марта, Лазар хоёрын дүү Мариа Есүсийн хөлийг тосолсон тухай мөн Есүс
Иерусалимд ялгуусан байдалтай орж ирсэн тухай судалсан. Тэд мөн Аврагчийн Иерусалимд заасан зүйлсийн
тухай суралцсан. Аврагчийн сургаалаас суралцагчид дараах үнэнийг мэдэж авсан. Үүнд: Гайхамшиг
тохиолдсоноор л бид Есүс Христэд итгэхэд хүрдэг юм биш. Бурханд таалагдахаас илүү бусдад таалагдахыг хүсэх
нь Есүс Христ болон Түүний сайн мэдээнд итгэх итгэлээ илэн далангүй хүлээн зөвшөөрөхөд саад болдог. Хэрэв
бид Есүс Христэд итгэдэг бол сүнслэг харанхуйд амьдрах хэрэггүй.

3 дахь өдөр (Иохан 13)
Аврагч төлөөлөгчдийнхөө хөлийг угаасан тухай түүхийг уншиж байхдаа суралцагчид дараах үнэнийг олж мэдсэн.
Үүнд: Бид бусдад үйлчилж, Аврагчийн үлгэр жишээг дагаснаар илүү аз жаргалтай байх болно. Хэрэв бид бие
биенээ Есүс Христ биднийг хайрладгийн адил хайрлах юм бол бусад хүн биднийг Түүний шавь мөн гэдгийг
мэдэх болно.

4 дэх өдөр (Иохан 14–15)
Суралцагчид энэ хичээлээр Аврагч цагаатгалын золиослолоо эхлэхийн өмнө төлөөлөгчдөдөө заасан сургаалын
тухай мэдсэн. Бид зөвхөн Есүс Христийн Цагаатгал болон Түүний замыг дагаснаар Тэнгэрлэг Эцэгийн хаант улсад
орж чадна гэдгийг тэд мэдэж авсан. Мөн бид Түүний зарлигуудыг сахиснаар Есүс Христийг хайрладгаа үзүүлдэг
бөгөөд Ариун Сүнс биднийг тайтгаруулж, бүх зүйлд сургадаг мөн бүх зүйлийг сануулдаг гэдгийг сурсан.
Суралцагчид усан үзэмний мод ба түүний мөчрүүдийн тухай судлахдаа, хэрэв бид зарлигуудыг дуулгавартай
сахивал Аврагчийн хайран дотор байх бөгөөд бүрэн дүүрэн баяр баясгаланг хүлээн авах болно гэдгийг мэдэж
авсан.

Оршил
Уг хичээл нь суралцагчдад Тэнгэрлэг Эцэгтээ эргэж очихын тулд юу хийх
ёстойг ойлгоход тусална. Түүнчлэн суралцагчид Иохан 14-т цэдэглэсэн
Аврагчийн зөвлөгөөг давтан судлахдаа, Аврагчийн заасан замаар хэрхэн илүү
сайн дагаж болох талаар тунгаан бодож болно.
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Заах зөвлөмж
Иохан 14:1–14
Аврагч төлөөлөгчдөдөө Тэнгэрлэг Эцэгт хэрхэн буцаж очихыг заав
Хэрвээ боломжтой бол хотынхоо газрын зургийг үзүүлж, суралцагчдыг газрын
зураг дээр өөрсдийн байршлыг олоход урь. Газрын зураг дээр суралцагчдын
сайн мэдэх газрыг олж тогтоо. Жижиг цаасан дээр одоо байгаа газраасаа тэр
газар руу яаж очихыг бичихийг хүс. Нэг эсвэл хоёр суралцагчийг юу бичсэнээ
хуваалцахад урь.

Самбар дээр Селестиел хаант улс гэж бич. Селестиел хаант улс руу хүрэхийг
хүсэж байгаа хэн нэгэн хүнд ямар чиглэлд явахыг нь зааж өгөх талаар бодохыг
суралцагчдаас хүс.

Суралцагчдад өдөр тутмын хичээлээр Иохан 14-өөс судалж байхдаа Тэнгэрлэг
Эцэг рүү хэрхэн эргэн очиж, селестиел хаант улсад орж болохыг мэдэхэд туслах
үнэнийг мэдэж авсан тухай сануул. Энэ хичээлээр тэд энэ үнэний талаар илүү
ихийг мэдэж авах болно гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдад Иохан 14-ийн агуулгыг зөв ойлгоход туслахын тулд Есүс
төлөөлөгчидтэйгөө Дээгүүр өнгөрөх баярыг Иерусалимд дээд давхрын өрөөнд
тэмдэглэсэн гэдгийг сануул. Дээгүүр өнгөрөх баярын зоогийн дараа Есүс
төлөөлөгчдөдөө удахгүй тэднийг орхин явах болно гэдгээ хэлсэн (Иохан
13:33-ыг үзнэ үү).

Хэд хэдэн суралцагчийг Иохан 14:1–5-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Есүс төлөөлөгчдөд тайтгарахад нь туслах
юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

Иохан 14:3-ын Иосеф Смитийн Орчуулга нь “Би явахдаа, та нарт газар
бэлдэнэ, мөн дахин ирж, та нарыг Өөртөө авна; тэгснээр миний байгаа газар
та нар ч байж болох буюу” гэсэн байдгийг тайлбарла.

• Есүс төлөөлөгчдөө тайтгарахад нь туслахын тулд юу заасан бэ?

• “Миний Эцэгийн гэрт орон байр олон бий” (Иохан 14:2) гэж хэлсэн нь
ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг бошиглогч Иосеф Смитийн хэлсэн дараах үгсийг чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, энэ үгийг ямар утгатай гэж
хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

“‘Миний Эцэгийн гэрт орон байр олон бий’ … [гэсэн мэдэгдэл] бол та нар
Бурханы өв залгамжлагчид бас надтай хамт өв залгамжлагчид байхын тулд
‘Миний Эцэгийн хаант улсад олон хаант улс бий’ гэсэн үг байх ёстой. …
Селестиел хуулийг дуулгавартай дагадаг хүмүүст зориулсан, бас уг хуулийг
дагадаггүй хүмүүст, хүн бүрд өөрийнх нь нөхцөлд тохируулсан орон байр
байгаа билээ” (Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит

[2007], 247–248).

Та суралцагчдад хаант улс болон хаант улсууд гэсэн үгсийг судар дээрээ Иохан
14:2 дахь гэр болон орон байр гэсний дээр бичихийг санал болгож болно.
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• Иохан 14:1–4 дэх сургаалуудаас аль нь төлөөлөгчдийг тайтгаруулсан байж
болох вэ?

• 5-р шүлэгт цэдэглэснээр, төлөөлөгчид Тэнгэрлэг Эцэгийн хаант улсад хүрэх
замыг мэддэг хэмээх Аврагчийн заасан зүйлсэд Томас хэрхэн хариулсан бэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 14:6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс Томасын асуултад яаж хариулсныг олж мэдэхийг хүс. Энэ
нь төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг тэдэнд сануул.

• Есүс Томасын асуултад хэрхэн хариулсан бэ?

Самбар дээр зам зур. Замын нэг үзүүрт Бид, нөгөө үзүүрт Тэнгэрлэг Эцэгийн
Хаант улс гэж бич. Замын доор Зам гэж бичээд, энэ үг нь нэг газраас нөгөө
газар руу хүргэх замыг хэлж байгаа юм гэдгийг онцлон хэл .

• Аврагч хэрхэн Зам байдаг вэ? (Бурхантай илүү адилхан болохын тулд яаж
амьдрахыг мөн Тэнгэрлэг Эцэгийн оршихуйд амьдрахын тулд хэрхэн
зохистой байхыг Аврагч бидэнд үзүүлдэг гэж суралцагчид хариулж болно.)

Самбар дээр “Зам” гэсний доор Үнэн, Амьдрал гэж бич.

• Есүс Христ ямар учраас Үнэн бэ? (Тэр бол бүх үнэний эх үүсвэр бөгөөд бүх
үнэнээр төгс амьдарсан.)

• Есүс Христ ямар учраас Амь бэ? (Тэр бидэнд махан биеийнхээ үхлийг даван
туулж, үхэшгүй бие махбодтойгоор амилах мөн сүнсний үхлийг даван
туулж, мөнх амьдрал хүлээн авах боломж олгодог. Тэр бол “бүх зүйлд
байдаг, бүх зүйлд амьдралыг өгдөг” гэрэл юм [С ба Г 88:13].)

Самбар дээр зурсан замын доор буй “Зам” гэсний хажууд Есүс Христ бол
гэж бич.

• Дээрх ярилцлага дээр үндэслэн, Аврагчийн хэлсэн “хэн ч Надаар
дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй” хэмээх үгсийг та нар хэрхэн нэгтгэн дүгнэх
вэ? (Иохан 14:6). (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид гагцхүү Есүс
Христийн Цагаатгалаар болон Түүний заасан замаар явбал
Тэнгэрлэг Эцэгийн хаант улсад орж чадна гэсэнтэй төстэй үнэнийг
тодорхойлох ёстой.)

• Хэрэв бид Аврагчийнхаас өөр замыг дагах юм бол бидэнд юу тохиолдох вэ?

Нэг суралцагчийг Далын ахлагч Лорэнс И.Корбрижийн дараах мэдэгдлийг
чанга уншихад урь. Хэрэв бид Аврагчийн зааснаас өөр замыг дагавал юу
болохыг олж сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“Есүс Христ бол зам мөн. Тэр бол Гэрэл ба Амь, Талх ба Ус, Эхлэл ба
Төгсгөл, Амилалт ба Амь, дэлхийн Аврагч, Үнэн бөгөөд Зам мөн.

Аз жаргал, амжилт ололтод хүрэх цорын ганц зам байдаг. Есүс бол тэр Зам
мөн. Үүнээс өөр бүх зам нь ямар ч зам байлаа гэсэн утга учиргүй юм. …

Их Эзэний зам хэцүү биш. Сайн мэдээ ч хэцүү биш, харин амьдрал хэцүү.
Хаа сайгүй, хүн бүрийн хувьд ‘Бүх зүйлд үргэлж сөрөг тал’ [2 Нифай 2:11]

байх нь зайлшгүй. Бидний хувьд амьдрал хүнд хэцүү ч эгэл жирийн юм. Бидэнд ердөө
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хоёрхон сонголт байдаг. … Нэг бол Их Эзэнийг дагаж, Түүний хүчийг хүлээж аван, амар
амгалан, гэрэл, хүч чадал, мэдлэг, итгэл найдвар, удирдамж, хайр энэрэл, баяр
баясгалантай байж болно. Харин өөр ямар ч замаар явсан, ганцаараа, Түүний дэмжлэг,
хүч, удирдамж чиглэлгүйгээр харанхуй дотор гай зовлон, эргэлзээ тээнэгэлзээ, цөхрөл
гутралын замаар явна. Аль замаар нь явбал илүү хялбар вэ гэж би асууя. …

Аз жаргал, амжилт ололтод хүрэх цорын ганц зам байдаг. Есүс Христ бол тэр зам мөн”
(“Зам,” Ensign эсвэл 2008 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 42, 44).

• Ахлагч Лорэнс И.Корбрижийн хэлсэн уг мэдэгдэлд хэрвээ бид Аврагчийн
замыг дагахгүй бол юу тохиолдоно гэсэн байна вэ?

• Хэрэв бид Аврагчийн замыг дагавал юу болох вэ?

• Аврагчийн зам гэж юуг хэлдэг вэ? (Хэрэв шаардлагатай бол суралцагчдад
Аврагчийн зам гэдэгт Түүнд болон Тэнгэрлэг Эцэгт итгэх итгэлээ
хөгжүүлэх; наманчлах; баптисм, ариун сүмийн ёслолууд гэх зэрэг авралын
ёслолуудаас хүртэх; итгэл ба дуулгавартай байдалд эцсээ хүртэл тэвчих гэх
зэрэг зүйл хамрагддаг гэдгийг сануул.)

Суралцагчдаас тэд Аврагчийн замыг дагаснаар адислагдсан туршлагаасаа
тунгаан бодохыг хүс. Тэдний цөөн хэдээс туршлагаасаа хуваалцахыг хүс.

Суралцагчдыг тэд Аврагчийн замыг хэр сайн дагаж байгаа талаар бодоход урь.
Аврагчийг илүү сайн дагах нэг арга замын талаар бодохыг мөн түүнийг
хэрэгжүүлэх зорилго тавихыг суралцагчдаас хүс.

Аврагч төлөөлөгчдөд Өөрийнх нь дэлхий дээр ирсэн зорилгуудын нэг бол хэлж
байгаа үг, хийж байгаа үйлдэл бүрээрээ Тэнгэрлэг Эцэгийн үнэн чанарыг
илчлэхийн тулд байсан юм хэмээн заасан гэдгийг тайлбарлан, Иохан
14:7–14-ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэр төлөөлөгчдөдөө тэд агуу ажлууд хийх хүч
чадалтай байх болно хэмээн хэлсэн.

Дараагийн бүлэг (Иохан 16–21)
Суралцагчдыг Иоханы сайн мэдээг судалж дуусах үедээ дараах асуултуудад
хариулахад урь. Үүнд: Есүс загалмай дээр цовдлуулсан байхдаа эхдээ юу гэж
хэлсэн бэ? Есүс Христ амилсныхаа дараа хамгийн түрүүнд хэнд үзэгдсэн бэ?
Хэн Есүсийн амилсныг гэрчилсэн бусдынхаа гэрчлэлд итгэхийг хүсээгүй вэ?
Аврагч Өөрийг нь болон Өөрийнх нь Амилалтыг гэрчилсэн боловч сайн
мэдээг номлохын оронд хуучин ажилдаа эргэж орохоор явсан шавь нартаа юу
гэж хэлэх байсныг төсөөлөхөд суралцагчдыг урь. Аврагч тэдгээр шавьдаа юу
гэж хэлснийг дараагийн бүлгээс олж мэдэхийг тэднээс хүс.
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76-Р ХИЧЭЭЛ

Иохан 16
Оршил
Есүс Христ Дээгүүр өнгөрөх баярын зоогийн дараа шавь
нартаа үргэлжлүүлэн заав. Тэр удахгүй Өөрийнхөө Эцэг
рүү явах тул Ариун Сүнс буюу Тайтгаруулагч ирж, тэднийг

бүх үнэн рүү удирдах болно хэмээн хэлсэн. Есүс
Өөрийнхөө үхэл, Амилалтын тухай бошиглож, дэлхийг
ялсан гэдгээ тунхагласан.

Заах зөвлөмж
Иохан 16:1–15
Есүс Ариун Сүнсний үүргийг дэлгэрэнгүй тайлбарлав.
Нэг суралцагчийг ангийн өмнө гарч ирэхэд урь. Суралцагчийн толгойг
алчуураар ороож, нүдийг нь юм харахгүй байхаар боо. Суралцагчийн нүдийг
дарж боосны дараа бусад суралцагчийг судруудаа өрөөний хаа нэгтээ тавихад
урь. Дараа нь нүдээ боолгосон суралцагчаас тэр өрөөнд байгаа тодорхой нэг
судрын номыг олж, тодорхой хуудсыг нээх нь ямар хэцүү болохыг асуу. Хэрэв
хэн нэгэн өөрийг нь тухайн номыг олоход удирдан чиглүүлбэл тус нэмэртэй
байх эсэхийг уг суралцагчаас асуу.

Нүдээ боолгосон суралцагчийг ангид байгаа өөр нэг суралцагчийг хөтчөөр
сонгож авахад урь. Уг сонгогдсон суралцагч нүдээ боолгосон суралцагчийг
тодорхой судрын номд хүргэж, судрын тодорхой хуудсыг нээхэд удирдан
чиглүүлнэ. Энэ даалгаврыг хийж гүйцэтгэсний дараа Есүс Христ дэлхий дээр
байхдаа Өөрийн дагалдагчдыг сургаж, заасан гэдгийг тайлбарла. Тэр
Өөрийнхөө заасан үнэнийг ойлгоход тэднийг удирдан чиглүүлсэн.

Есүс шавь нарынхаа хамт Дээгүүр өнгөрөх баярын зоог хүртсэний дараа
хүмүүс тэднийг үзэн ядах цаг ирэх болно мөн хүмүүс тэднийг алахдаа
өөрсдийгөө Бурханд үйлчилж байна гэж бодох болно гэж хэлснийг
тайлбарлан, Иохан 16:1–4-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Иохан 16:5–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс шавь нартаа юу гэж хэлснийг мөн тэдэнд ямар санагдсан
тухай олж мэдэхийг хүс.

• Есүс явах болно мөн өөрсдийг нь хавчих болно гэсэн мэдээг сонсоод, шавь
нарт нь ямар мэдрэмж төрсөн бэ?

Нүдээ боолгосон суралцагчид хөтөч болж үйлчилсэн суралцагчийг суудалдаа
суухад урь. Нүдээ боолгосон суралцагчаас асуу.

• Өөрт нь туслах найзгүй болж, эргээд ганцаараа үлдэхэд ямар санагдаж
байна вэ?

Нүдээ боолгосон суралцагчид сандал өгч, суухад урь (харин нүдийг нь
боолттой хэвээр үлдээ).

Нэг суралцагчийг Иохан 16:7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс явсныхаа дараа хэнийг илгээнэ гэж амласныг олж
мэдэхийг хүс.
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• Есүс Өөрийг нь явсны дараа хэнийг илгээнэ гэж амласан бэ? (Есүс
Тайтгаруулагч буюу Ариун Сүнсийг илгээх байв.)

Тэдэнд 7-р шүлэгт гарч байгаа хэрэгтэй гэдэг үг нь ашигтай, ач тустай гэсэн
утгыг илэрхийлж байгааг тайлбарла. “Есүсийн мөнх бус үйлчлэлийн жилүүдэд
Ариун Сүнс бүрэн дүүрэн үйлчлээгүй (Иохан 7:39; 16:7)” (Bible Dictionary,
“Holy Ghost” ) гэдгийг онцлон хэл. Ариун Сүнс яагаад бүрэн дүүрэн
үйлчлээгүйг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн
Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконкигийн дараах үгсийг чанга унш.

“Есүс Өөрийн биеэр шавь нарынхаа дунд байх үед тэдэнд Есүсийг явсны
дараа Ариун Сүнстэй байнга хамт байх шаардлага хэрэгцээ гардаг шиг тийм
хэрэгцээ байгаагүй юм” (Doctrinal New Testament Commentary, 3-р боть
[1965–1973], 753).

Ариун Сүнсний гол үүрэг хариуцлага бол нүгэлт дэлхийг шүүн зэмлэх явдал
юм гэдгийг тайлбарлан, Иохан 16:8–12-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Иохан 16:13-ыг чанга уншихад урьж, Есүсийг явсны дараа
шавь нарын амьдралд гүйцэтгэх Тайтгаруулагчийн өөр өөр үүрэг хариуцлагыг
олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

• Их Эзэнийг явсны дараа Түүний шавь нарын амьдралд Ариун Сүнс ямар
үүрэг гүйцэтгэх вэ? Ариун Сүнсний өгөх тусламж, удирдамжаас шавь нар
ямар ач тусыг хүлээн авч болох вэ?

• 13-р шүлэгт үндэслэвэл, Ариун Сүнс өнөөгийн өдрүүдэд бидний төлөө өөр
юуг хийж чадах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Ариун Сүнс
биднийг бүх үнэн рүү удирдан, ирэх зүйлүүдийг мэдүүлж чадна
гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

• Ариун Сүнс биднийг үнэн рүү ямар ямар арга замаар удирддаг вэ?

• Ариун Сүнс ирэх зүйлсийн талаар ямар арга замаар бидэнд үзүүлж болох
вэ? (Хэрэв шаардлагатай бол, Ариун Сүнсээр дамжуулан Бурхан бидэнд
баталгаа, найдвар, үзэгдэл, сэрэмжлүүлэг мөн бидний ирээдүйн талаар
удирдамж өгч чадна гэдгийг тайлбарла.)

Нэг зүйлийг (шагналыг) тавиур, сандал эсвэл өрөөнд ямар нэг газар тавь.
Нүдээ боолгосон суралцагчийг тэр зүйлийг олоход урь. Өөр нэг суралцагчийг
нүдээ боолгосон суралцагчид туслан, шагналыг олоход удирдаж, хаашаа
чиглэхийг нь зааж өгч шивнэхэд урь. Уг суралцагч шагналыг олж авсны дараа
түүнийг боолтоо авахад урь. Хоёр суралцагчийг суудалд нь эргэн суулга.
Ангийнхнаас асуу.

• Ариун Сүнс үнэн рүү удирдахыг та нар хэзээ мэдэрч байсан бэ? Та нар
Ариун Сүнс хөтлөн удирдаж байгаа гэдгийг хэрхэн таньж мэдсэн бэ?

Та өөрийнхөө амьдрал дахь Ариун Сүнсээр удирдуулж байсан туршлагаасаа
хуваалцахыг хүсэж болно. Мэдэж авсан үнэнээ амьдралд хэрэгжүүлэхэд
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суралцагчдад туслахын тулд Ариун Сүнсний удирдамжийг урьдаг арга замаар
амьдрахыг урамшуулан дэмж.

Холбогдох туршлагуудаас хуваалцах
Багш, суралцагчид бүгд сургаал, зарчимтай холбоотой хувийн туршлага, мэдлэг,
ойлголтоосоо хуваалцах боломжтой байх ёстой. Тэд мөн бусдын амьдралаас харж, гэрч нь
болсон туршлагаасаа хуваалцаж болно. Гэхдээ зарим туршлага нь ангид хуваалцахад хэт
хувийн шинжтэй, ариун нандин байдаг гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад туслах хэрэгтэй
байж болох юм (Aлма 12:9; С ба Г 63:64-ийг үзнэ үү).

Иохан 16:13-т Эцэг болон Хүүг гэрчлэх үүрэгтэй Ариун Сүнс нь “Өөрийн
санаагаар биш харин алив сонссон юмаа ярина” гэснийг онцлон тэмдэглэ. Нэг
суралцагчийг Иохан 6:14–15-ыг чанга уншихад урьж, ангийнхныг шүлгийг
дагаж уншаад, Ариун Сүнс бидэнд хэний захиасыг ярина гэснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Ариун Сүнс хэний захиасыг бидэнд авчрах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны
дараа Ариун Сүнс Тэнгэрлэг Эцэг ба Есүс Христээс ирдэг үнэн болон
зааварчилгааг бидэнд мэдүүлдэг гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

• Ариун Сүнс бидэнтэй ярихдаа Тэнгэрлэг Эцэг, Eсүс Христ хоёрын өмнөөс
ярьдаг гэдгийг мэдэх нь бидэнд яагаад ач тустай вэ?

Ариун Сүнсний “таны сүнсэнд шивнэх харилцаа нь таны төрөлх
мэдрэхүйгээрээ дамжуулан хүлээн авч чадах ямар ч харилцаанаас илүү гүн
гүнзгий бөгөөд тодорхой байдаг” гэдгийг суралцагчдад тайлбарла (Итгэлдээ
үнэнч байх нь [2004], 32). Энэ нь Ариун Сүнс биднийг үнэнд суралцуулах
хамгаас үнэ цэнтэй хөтөч гэсэн үг юм. Түүний үр нөлөө нь бодит нотолгоо,
бусдын үзэл эсвэл энэ дэлхийнхний шалтгаанаас илүү үнэ цэнтэй, чухал гэсэн
үг. Бидэнтэй адил Их Эзэний эзгүйд шавь нар нь Ариун Сүнсийг хөтчөө
болгон тулгуурлахад суралцах хэрэгтэй байв.

Иохан 16:16–33
Аврагч мөнх бус байдлаас явж байгаагаа хэлж, дэлхийг ялсан тухай тунхаглав
Суралцагчдыг гэр бүлийн гишүүн эсвэл найздаа тодорхой хугацаагаар явахад
нь баяртай гэж хэлж байснаа санахад урь.

• Та баяртай хэмээн хэлж, салахдаа бие биенээ тайтгаруулахын тулд юу гэж
хэлж байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 16:16-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Өөрийнх нь явах гэж байгааг бодох үед нь Есүс шавь нараа
тайвшруулах өөр юу хэлснийг олж мэдэхийг хүс. Ангийнхнаас олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Иохан 16:17–19 дээр Есүс Өөрийгөө удахгүй явна, бас тэд Өөрийг нь харах
болно гэж хэлсэн нь ямар учиртай байсныг зарим шавь нь ойлгоогүй хэмээн
уншдаг гэдгийг тайлбарла.
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Нэг суралцагчийг Иохан 16:20–22-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Их Эзэнийг явсны дараа шавь нарт нь ямар байх мөн
Түүнийг дахин харахдаа юу мэдрэх талаар хэлсэн зүйлийг нь олж мэдэхийг хүс.
Эмэгтэй хүн төрөхдөө гунигладаг гэсэн нь жирэмсэн эмэгтэй хүүхдээ
төрүүлэхээр өвдөлтийг даван туулж байгааг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарлаж
болно.

• Есүсийг явсны дараа шавь нар нь юу мэдрэх вэ? Тэгсний дараа юу тохионо
гэж Тэр амласан бэ?

Есүсийг амилсны дараа шавь нар нь Түүнийг дахин харна гэдгийг тайлбарла.
Түүний үхлээс болж тэд асар их гашуудах боловч амилах үед нь мэдрэх баяр
баясгалан удаан үргэлжилнэ.

Есүс шавь нартаа Тэнгэрлэг Эцэгт хандан Өөрийнх нь (Христийн) нэрээр шууд
залбирч байхыг заасан бөгөөд Бурхан Эцэг тэднийг болон Өөрийг нь
хайрладаг гэж баталсан болохыг тайлбарлан, Иохан 16:23–32-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Иохан 16:33-ыг чанга уншихад урьж, Аврагчийн шавь нараа
тайтгаруулахын тулд хэрэглэсэн үг, хэллэгийг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

• Их Эзэн шавь нараа тайтгаруулахын тулд ямар үг, хэллэг хэрэглэсэн бэ?

• 33-р шүлэгт цэдэглэснээр, зовлон зүдгүүр, үхэл гачигдлаар дүүрсэн энэ
дэлхийд бид ямар учраас амар амгалан, аз жаргалтай байж чадах вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа Есүс Христ дэлхий ертөнцийг ялсан
учраас бид зоригтой, амар амгалан байж чадна гэсэн зарчмыг самбар
дээр бич.)

• Есүс Христ ертөнцийг ялсан гэдэг нь ямар утгатай гэж та нар бодож
байна вэ?

Есүс Христ Эцэгийн Төрсөн Ганц Хүүгийн хувьд нүгэлгүй амьдралаар
амьдарсан бөгөөд дэлхийн бүх сорилт, уруу таталтыг давж ялсан гэдгийг
тайлбарла. Тэр бас хамаг өвчин зовлон, шаналлыг амсаж туулсан бөгөөд
бидний нүглийг цагаатгасан. Тэр Өөрийн амьдрал, зовлон зүдгүүр, шаналал,
үхэл, Амилалтаар дамжуулан бидэнд цэвэр болж, амар амгаланг олон,
Тэнгэрлэг Эцэгтэй болон хайртай хүмүүстэйгээ дахин хамт амьдрахад саад
болж байсан бүх саад тотгорыг ялсан юм.

• Есүс ертөнцийг ялсан гэдгийг мэдэж авах нь бидэнд зоригтой, амар
амгалан байхад ямар арга замаар тусалж болох вэ?

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны дараах мэдэгдлийг хувилан, суралцагчдад
тарааж өг. Нэг суралцагчийг уг мэдэгдлийг чанга уншихад урьж, ангийнхнаас
бид энэ дэлхийд сорилт, бэрхшээлтэй байгаа ч гэсэн яагаад баяр хөөртэй байж
болох тайлбарыг олж мэдэхийг хүс.
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“Амьдралдаа өөдрөг, баяр хөөртэй байцгаая. Бид хэдийгээр аюул
заналхийлэл байнга өсөн нэмэгдэж байгаа үед аж төрж байгаа ч Их Эзэн
биднийг хайрлаж, бидэнд анхаарал халамж тавьсаар байгаа билээ. Хэрэв
бид зөв зүйл хийх аваас Тэр үргэлж бидний дэргэд байж, хэрэгтэй үед
бидэнд туслах болно. … Хэрэв бид Есүс Христийн сайн мэдээний
сургаалуудыг дагавал бидний амьдрал баяр баясгалангаар бялхах болно.

“Зоригтой байгтун, Би ертөнцийг ялсан” (Иoхан 16:33) хэмээн Их Эзэн биднийг
зоригжуулсан билээ. Энэ мэдлэг бидэнд ямар агуу их аз жаргалыг авчрах ёстой гээч. Тэр
бидний төлөө амьдарч, бидний төлөө амиа өгсөн. Тэр бидний нүглийн төлөөсийг төлсөн.
Түүний үлгэр жишээг дагацгаая. Түүний золиослолыг хүлээн авч, нэгэн цагт Түүнд эргэн
очиж хамт амьдрахад тэнцэхүйц байхаар зохистой амьдарч, агуу баяр талархлаа Түүнд
үзүүлцгээе” (“Биднийг дахин уулзтал Бурхан та нартай хамт байх болтугай,” Ensign эсвэл
2012 оны 10 дугаар сарын Ерөнхий чуулган, 135).

• Есүс ертөнцийг ялсан гэдгийг мэдэх нь хэзээ та нарт баяр хөөртэй, амар
амгалан байхад тусалж байсан бэ?

Суралцагчдыг баяр хөөртэй байж, Есүс Христийн сайн мэдээний дагуу
амьдрахад урь. Хэрэв тэгэх юм бол тэд Их Эзэний цагаатгагч золиослол болон
Амилалтаар дамжуулан амар амгалан, найдварыг мэдрэх болно
гэдгийг гэрчил.
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77-Р ХИЧЭЭЛ

Иохан 17
Оршил
Аврагч Гетсеманид зовж шаналахаасаа өмнө агуу
өмгөөллийн залбирал хэлсэн. Тэрээр шавь нар нь мөн
Өөрийг нь дагаж буй бүх хүн Тэнгэрлэг Эцэгийг мэдэж,

мөнх амьдралыг хүлээн авахын төлөө бас тэд Өөртэй нь
болон Өөрийнх нь Эцэгтэй нэг байж болохын төлөө
залбирчээ.

Заах зөвлөмж
Иохан 17:1–8
Есүс Христ залбирч, Тэнгэрлэг Эцэгт ханджээ
Суралцагчдыг ямар нэг зүйлийг нь мэддэг алдартай хүмүүсийг нэрлэхэд урь.
Дараа нь суралцагчдаас өөрсдийн амьдрал дахь маш сайн мэддэг хүмүүсээ
нэрлэхийг хүс.

• Хэн нэгний талаар мэдэх мөн тэр хүнийг мэдэх хоёр юугаараа ялгаатай вэ?

• Хэн нэгнийг сайн мэдэхэд юу шаардлагатай вэ?

• Та нарт илүү сайн мэдэх хэрэгтэй гэж мэдэрч байгаа ямар хүмүүс байдаг
вэ? Яагаад?

Аврагч Тэнгэрлэг Эцэгийг болон Өөрийг нь мэдэхийн ач холбогдлын талаар
заасан гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг Иохан 17-г судалж байхдаа Тэнгэрлэг
Эцэг, Есүс Христ хоёрыг мэддэг болоход туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдад Иохан 17-ийн хам сэдвийг ойлгоход нь туслахын тулд Аврагч
шавь нартайгаа хамт Сүүлчийн зоог хүртсэнээс Гетсеманий цэцэрлэг рүү
явсан тэр цаг үеийн хооронд Өмгөөллийн залбирал хэмээн нэрлэгдэж ирсэн
залбирлыг хэлсэн гэдгийг онцлон хэл. Өмгөөлөх гэдэг үгийн нэг утга нь хэн
нэгний өмнөөс өөр хэн нэгэнтэй ярих гэсэн утга юм. Энэ тохиолдолд Есүс
Христ шавь нар нь мөнх амьдралыг хүлээн авч болохын тулд гуйхаар тэдний
өмнөөс Тэнгэрлэг Эцэгтэй ярьжээ.

Нэг суралцагчийг Иохан 17:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншаад, Аврагч мөнх амьдралыг хэрхэн дүрсэлснийг олж мэдэхийг хүс.

Иохан 17:3 бол төгс эзэмших судар юм. Төгс эзэмших судрын хэсгийг судлах
нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж мөн

тэдгээрийг бусдад заахад бэлтгэхэд туслах болно. Та суралцагчдад эдгээр шүлгийг
тусгайлан тэмдэглэхийг зөвлөж болно. Ингэснээр тэд эдгээр судрыг амархан олох
боломжтой байх болно. Суралцагчдыг энэ судрын хэсгийг гарамгай эзэмшихэд нь
туслахын тулд хичээлийн төгсгөл дэх заах санааг үз.

Бусад төгс эзэмших судрын тайлбар болон суралцагчдад төгс эзэмшихэд нь туслах нэмэлт
үйл ажиллагаануудыг энэ гарын авлагын төгсгөлд байгаа хавсралтаас үзнэ үү.

• Аврагч мөнх амьдралыг хэрхэн дүрсэлсэн бэ?
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• 3-р шүлэгт үндэслэн, бид мөнх амьдралыг хүлээн авахын тулд хийх ёстой
гэж зааж буй зарчмыг та нар хэрхэн гаргах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр
хэлж болох ч бид мөнх амьдралыг хүлээн авахын тулд Тэнгэрлэг Эцэг,
Түүний Хүү Есүс Христ хоёрыг мэдэх ёстой гэдэг нь тодорхой байгаа
эсэхийг бататга.)

Суралцагчдад Бурханыг мэдэх гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг илүү сайн ойлгоход
туслахын тулд нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс
Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Бурханы тухай мэдэх, Бурханыг мэдэх хоёр ялгаатай юм. Бид түүнийг бие
даасан хүн бөгөөд түүний дүр төрхөөр хүмүүс бүтээгдсэн гэдгийг; Хүү
Эцэгийнхээ дүр төрхийг илэрхийлдэг гэдгийг; Эцэг, Хүү хоёулаа тодорхой
зан чанар, хүч чадал эзэмшдэг гэдгийг олж мэдсэнээр түүний тухай мэдэж
авдаг. Гэхдээ бид мөнх амьдралыг хүлээн авах талаас нь яривал тэдний
баярладаг зүйлст баярлаж, туулдаг зүйлсийг туулснаар тэднийг мэддэг.

Бурханыг мэдэх гэдэг нь түүний бодож байгаа зүйлийг бодож, мэдэрч байгаа зүйлийг
мэдэрч, эзэмшиж байгаа хүчийг эзэмшиж мөн ойлгож байгаа үнэнийг нь ойлгож, хийж
байгаа зүйлийг нь хийнэ гэсэн үг юм. Бурханыг мэддэг хүмүүс түүнтэй адил болж, мөнх
амьдрал хэмээх түүний амьдралыг авдаг” (Doctrinal New Testament Commentary, 3-р боть,
[1965–1973], 1:762).

• Эцэг, Хүү хоёрын тухай зүгээр л нэг мэдэх эсвэл Тэднийг таньж мэдэх
хоёрын хооронд ямар ялгаа байдаг вэ?

• Хүн яагаад Бурхан Эцэг, Есүс Христ хоёрыг мэдэхгүй тохиолдолд мөнх
амьдралыг хүлээн авч чадахгүй вэ?

• Эцэг, Хүү хоёрыг мэдэж болох ямар ямар арга зам байдаг вэ?

Аврагч Эцэгийнхээ өгсөн ажлыг гүйцэлдүүлсэн гэдгээ Эцэгтээ тайлагнасан
бөгөөд Эцэгээсээ мөнх бус амьдралын өмнөх оршихуйд Өөрт байсан алдар
суугаар Өөрийг нь алдаршуулахыг хүссэн гэдгийг тайлбарлан, Иохан
17:4–5-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Иохан 17:6–8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, шавь нар Аврагчийг мэдэхийн тулд юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Шавь нар Аврагчийг мэдэхийн тулд юу хийсэн бэ? (Та суралцагчдыг 8-р
шүлэгт буй “хүлээн авч,” “үнэхээр ойлгоод,” “итгэсэн” гэдэг үгсийг
тэмдэглэж авахад урамшуулан дэмжиж болно.)

Иохан 17:9–19
Аврагч шавь нарынхаа төлөө залбирав
Нэг суралцагчийг Иохан 17:9-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аврагч яг хэний төлөө залбирсныг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч Цагаатгалыг гүйцэлдүүлж эхлэхээсээ өмнө хэний төлөө
залбирсан бэ?
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• Шавь нар Аврагчийг өөрсдийнх нь өмнөөс гуйж байгааг сонсоод, тэдэнд
тус дэм болсон гэж яагаад та нар бодож байна вэ?

Иохан 17:11–18-ыг самбар дээр бич. Суралцагчдыг хос болгон хуваарил.
Тэднийг эдгээр шүлгийг хамтрагчтайгаа судлаад, Есүс шавь нарынхаа өмнөөс
юуны төлөө залбирсныг олж мэдэхэд урь. Та суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ
тэмдэглэхэд урьж болно. Хангалттай хугацаа өгсний дараа хэдэн суралцагчаас
юу олж мэдсэнээ ангийнхантай хуваалцахыг хүс.

Шавь нар нь хилэнцэт мөн өөрсдийг нь үзэн яддаг дэлхийд үргэлжлүүлэн
амьдрах болно гэдгийг Аврагч дурдсан гэдгийг онцол.

• Бид Есүс Христийн шавь нарын хувьд дэлхийд амьдрах талаар 14–16-р
шүлгээс ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа
Бид Есүс Христийн шавь нарын хувьд дэлхий дээр байхдаа
дэлхийнхнээс өөр байх хэрэгтэй гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

• Дэлхий дээр байх боловч дэлхийнхнээс өөр байх гэдэг нь юу гэсэн үг гэж та
нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч М.Рассэлл
Баллардын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Бид Сүм дээр ихэнхдээ ‘Дэлхийд байвч, дэлхийнх биш бай’ гэсэн хоёр
мөртийг эш татдаг. …

“Үнэндээ бид энэ хоёр мөртийг хоёр тусдаа сэрэмжлүүлэг болгон эш татах
хэрэгтэй байж магадгүй. Нэгдүгээрт, ‘Дэлхийд бай.’ Идэвхтэй оролцож бай.
Мэдээлэлтэй бай. Ялгаатай талуудыг ойлгож, тэдгээрт тэвчээртэй хандаж,
талархалтай бай. Үйлчлэл, оролцоогоор дамжуулан нийгэмд үнэтэй хувь

нэмэр оруул. Хоёрдугаарт, ‘Дэлхийнх биш бай.’ Буруу замуудаар явж эсвэл зөв биш
зүйлийг хүлээн зөвшөөрч, дасан зохицохын тулд бүү өөрчлөгд. …

Сүмийн гишүүд өөрсөд дээрээ нөлөөлүүлэхээс илүү бусдад нөлөөлөх хэрэгтэй. Бид
нүглийг зүгээр шүүрдээд орхичих биш, харин бүр иш үндсээр нь сугалж хаяхын төлөө
ажиллах ёстой. Бид асуудлаас зайлсхийх эсвэл үл тоомсорлохын оронд шийдвэрлэхэд
туслах хэрэгтэй” (“The Effects of Television,” Ensign, 1989 оны 5-р сар, 80).

• Их Эзэн яагаад биднийг дэлхийд үлдэвч дэлхийнх биш байгаасай хэмээн
хүсдэг вэ?

Суралцагчдыг хамтрагчтайгаа хамт дараах нөхцөл байдал бүрд хүн хэрхэн
дэлхийд байвч, дэлхийнх биш байж болохыг бодож үзэхэд урь.

1. Сургууль дээр

2. Найзуудтайгаа

3. Онлайнаар

Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчийг ангийнханд бодож үзсэн
жишээнүүдээ хуваалцахад урь. Цөөн суралцагчийг тэд өөрсдөө эсвэл тэдний
таньдаг хэн нэгэн дэлхийд байвч дэлхийнх биш байхыг зөв зүйтэй харуулсан
туршлагуудаас хуваалцахад урь.
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Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ дэлхийд байвч
дэлхийнх биш байснаараа Аврагчийг илүү сайн дагахыг эрэлхийлэх нэг
тодорхой арга замыг бичихэд урь.

Иохан 17:20–26
Аврагч сайн мэдээг хүлээн авах бүх хүний төлөө залбирав
Нэг суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирээд, гарыг нь бохирдуулах нэг үүрэг
даалгаврыг гүйцэтгэхэд урь (самбар арчих эсвэл шороотой сав руу юм авахаар
гараа хийх зэрэг). Суралцагчийг үүрэг гүйцэтгэж байхдаа гараа аль болох
цэвэрхэн байлгахад урамшуулан дэмж.

Суралцагчийг үүргээ гүйцэтгэсний дараа гараа ангийнханд үзүүлэхийг хүс.

• Энэ үйл ажиллагаа нь дэлхийд байвч, дэлхийнх биш байх бидний хичээл
зүтгэлтэй хэрхэн адил байж болох вэ? (Бид хамгийн сайнаараа хичээж
зүтгэсэн ч дэлхийн нүгэл, хилэнцээс бүрэн дүүрэн цэвэр үлддэггүй.)

• Хэрэв бид нүглээсээ цэвэршихгүй бол эцэст нь ямар үр дагаврыг амсах вэ?
Яагаад? (Ямар ч цэвэр бус зүйл Бурханы оршихуйд байж чадахгүй учраас
бид Бурханы оршихуйгаас үүрд мөнх тусгаарлагдах болно [1 Нифай
15:33–34-ийг үзнэ үү].)

Уг суралцагчид талархаад, суудалдаа суухыг хүс.

Нэг суралцагчийг 17:20–23-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс Христ юуны төлөө залбирсныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Христ юуны төлөө залбирсан бэ? (Та суралцагчдад 20–23-р шүлэгт буй
нэг гэдэг үгийг давтагдах бүрд тэмдэглэхийг зөвлөж болно.)

• Юу бидэнд Эцэг, Хүү хоёртой нэг байх боломжийг өгдөг вэ? (Есүс
Христийн зарлигуудыг сахиснаараа бидний хүлээн авдаг Есүс Христийн
Цагаатгалын адислал ба Ариун Сүнсний бэлэг.)

Бид Есүс Христэд ирж, Түүний Цагаатгалын адислалыг хүлээн
авснаараа Эцэг, Хүү хоёртой нэг болж чадна гэсэн үнэнийг самбар дээр
бич.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Цагаатгал гэдэг англи хэл дээрх утга нь илт ойлгомжтой байдаг.
Тухайлбал: at-one-ment, тусгаарлагдсан, салсан зүйлсийг нийлүүлж, нэг
болгох” (“The Atonement of Jesus Christ,” Ensign, 2008 оны 5-р сар, 34–35).

• Та нар Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрын талаар мэдсэн зүйлс дээрээ
үндэслэвэл, яагаад тэдэнтэй нэг болохыг хүсдэг вэ?
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Нэг суралцагчаас Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жэймс Э.Фаустын хэлсэн
дараах үгсийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ
хоёртой нэг болохыг эрэлхийлдэг хүмүүст ирдэг адислалыг олж мэдэхийг хүс.

“Бид зөвхөн Эзэний талаар мэдэх биш, харин Түүний урьснаар Түүнтэй нэг
байхыг хичээх хэрэгтэй (Иохан 17:21-ийг үзнэ үү). …

Ирж буй өдрүүд зовлон шаналал, хүнд бэрхшээлээр дүүрэн байх болно.
Харин Бурхантай харилцах хувийн харилцаанаас ирдэг амлагдсан тайтгарал
байхад бидэнд тайвшруулах зориг ирэх болно” (“That We Might Know Thee,”
Ensign, 1999 оны 1-р сар, 2, 5).

Есүс Христ, Тэнгэрлэг Эцэг хоёрыг мэдэж, Тэдэнтэй нэг байхыг эрэлхийлэхийн
ач холбогдлыг гэрчил.

Суралцагчдыг Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрыг илүү сайн мэдэхийн тулд
мөн Тэдэнтэй харилцаагаа хүчирхэгжүүлэхийн тулд юу хийж болохоо тунгаан
бодоход урь.

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бодол санаагаа
бичихэд урь. Хангалттай хугацаа өгсний дараа хэрэв хүсвэл бодол санаа,
мэдрэмжээ ангийнхантайгаа хуваалцахад цөөн суралцагчийг урь.

Төгс эзэмших судар—Иохан 17:3
Суралцагчдад Иохан 17:3-ыг чээжлэхэд туслахын тулд ирэх долоо хоногт энэ
хэсгийг агуулдаг төгс эзэмших судрын картаа өөртэйгөө авч явахад урь.
Тэднийг уг хэсгийг дахин давтаад, боломж гарах бүрд давтаж хэлэхэд
урамшуулан дэмж. Та тэдэнд гэр бүлийн гишүүндээ чээжээр хэлж өгч, утгыг нь
тайлбарлахыг зөвлөж болно. Дараагийн цөөн өдөр хичээл эхлэх бүрд
суралцагчдыг энэ хэсгийг хэр сайн чээжилснээ хуваалцахад урь.
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Иохан 18–19
Оршил
Иудейчүүдийн удирдагчид Есүсийг баривчилж,
байцаасны дараа Түүнийг шүүлгэн, яллуулахын тулд
Пилатад хүргэж өгчээ. Пилат Есүсийг гэмгүй гэдэгт итгэж
үнэмшсэн боловч цовдлохыг зөвшөөрөв. Аврагч загалмай

дээр байхдаа эхийгээ төлөөлөгч Иоханы халамжинд
үлдээв. Есүсийг цовдолсны дараа биеийг нь булшинд
тавьжээ.

Заах зөвлөмж
Иохан 18:1–32
Иудейчүүдийн удирдагчид Есүсийг баривчилж, байцаан, Пилат руу хүргүүлэв.
Дараах асуултыг самбар дээр бич.

Ямар үед бусдын сайн сайханд санаа тавих хамгийн хэцүү байдаг вэ?

Цөөн суралцагчийг самбар дээрх асуултад хэрхэн хариулахаа тайлбарлахад урь.

Иохан 18–19 дээр дүрсэлсэн үйл явдлуудын үеэр Есүс Христ, Ромын захирагч
Пилат хоёр өөр өөр зүйлийг эн тэргүүнд тавьж, үнэлж цэгнэхийг сонгосон
гэдгийг тайлбарла. Самбарын хоёр талд Есүс Христийн санаа зовнил, Пилатын
санаа зовнил гэж бич. Суралцагчдыг Иохан 18–19-ийг судалж байхдаа
амьдралдаа ямар зүйлсэд илүү их санаа тавих хэрэгтэйгээ мэдэхэд туслах
үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Есүсийг Гетсеманий цэцэрлэгт зовж шаналсны дараа Искариотын Иудас
Есүсийг баривчлахын тулд ахлах тахилчдыг болон фарисайчуудын цэргийн
багаас харуулуудыг нь дагаж ирсэн гэдгийг тайлбарлан, Иохан 18:1–3-ыг
нэгтгэн дүгнэ.

• Хэрэв зэвсэгтэй цэргүүд та нарыг баривчилж, эцэст нь үхэлд хүргэхээр та
нар руу ирвэл ямар хариу үйлдэл үзүүлэх байсан бэ?

Цөөн суралцагчийг Иохан 18:4–11 болон Лук 22:50–51-ийг ээлжлэн чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, энэ хүмүүсийг ирэхэд Есүс
ямар хариу үйлдэл үзүүлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Өөрийг нь баривчлахаар ирсэн хүмүүст юу гэж хэлсэн бэ? (Та Иохан
18:8 дахь энэ хүмүүсийг, Иохан 18:9 дэх хүмүүсээс гэдэг үгс нь Есүстэй хамт
байсан төлөөлөгчдийг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарлаж болно.)

• Эдгээр шүлэгт өгүүлснээр Есүс Христ юунд санаа зовж байсан бэ?
(Суралцагчдыг хариулах хооронд самбар дээр “Есүс Христийн санаа
зовнил” гарчгийн доор төлөөлөгчдөө хамгаалах; боолын чихийг эдгээх;
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг биелүүлэх гэсэн үгсийг жагсааж бич.)
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Нэг суралцагчаас Иохан 18:12–32-ын дараах товч дүгнэлтийг чанга
уншихыг хүс.

Есүс харуулуудад Өөрийг нь баривчлахыг зөвшөөрсөн. Тэд Түүнийг иудейчүүдийн удирдагч
Аннас руу, дараа нь Есүсийг үхэлд хүргэхийг хүссэн тэргүүн тахилч Каиаф руу авч явжээ.
Петр болон бусад шавь нар Есүсийг дагаж явав. Гурван өөр хүн Петрээс Аврагчийн шавь
нарын нэг мөн эсэхийг асуухад тэр Түүнийг мэддэг гэдгээ гурван удаа үгүйсгэжээ. Каиаф
Есүсийг байцаасны дараа Иудейн удирдагчид Түүнийг шүүн байцааж, яллуулахаар Иудейн
дээрх Ромын амбан захирагч Пилатын өмнө аваачжээ. Зөвхөн ромчууд Иерусалимд үхэх
ял оноох эрхтэй байжээ.

Энэ шүүх хурал нь ариун сүмийн ойролцоох Антониа цайзад болсон байх
магадлалтай гэдгийг тайлбарла. (Та суралцагчдыг гурамсан судрын хавсралт
дахь Библийн газрын зураг 12 “Есүсийн үеийн Иерусалим”-ыг гаргаад,
Антониа цайзыг олоход урьж болно [газрын зураг дээрх 3 дахь зураг].)

Иохан 18:33–19:16
Есүсийг Пилатын өмнө шүүжээ
Хоёр суралцагчийг Иохан 18:33–37-д цэдэглэсэн Аврагч, Пилат хоёрын үгийг
тус бүрчлэн чанга уншихад урь. (Та хичээл эхлэхээс өмнө эдгээр суралцагчийг
унших хэсгээ олсон байхад урьж болно.) Өгүүлэгчийн дүрд тоглохыг эсвэл өөр
нэг суралцагчийг өгүүлэгч болоход урих талаар бодож үз. Эдгээр суралцагчийг
өөрсдийнхөө хэсгийг унших хооронд ангийнхнаас дагаж уншаад, Пилат
Есүсийн талаар юу мэдэхийг хүссэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Иохан 18:33-т цэдэглэснээр, Пилат Есүсийн талаар юу мэдэхийг хүссэн бэ?

Хэрэв Есүс Өөрийгөө хаан хэмээн тунхагласан бол Ромын засаглалын эсрэг
үймээн самуун дэгдээж, урвасан хэмээх ялыг хүлээн авч болох байсан учраас
иудейчүүдийн удирдагчид Есүсийг иудейчүүдийн хаан гэж өөрийгөө
тунхагласан хэмээн үхэлд хүрэх ялтай гэмт хэрэгт буруутгасан гэдгийг
тайлбарла (Иохан 19:12-ыг үзнэ үү).

• Есүс Пилатад юу гэж тайлбарласан бэ? (Түүний хаанчлал бол “энэ
ертөнцийнх биш” [Иохан 18:36] бөгөөд Тэрээр “үнэний тухай гэрчлэхээр”
[Иохан 18:37] ирсэн.)

Суралцагчдаас Иохан 18:38–40-ийг дотроо уншаад, Пилат Есүсийн талаар
ямар дүгнэлтэд хүрснийг олж мэдэхийг хүс.

• Пилат Есүсийн талаар ямар дүгнэлтэд хүрсэн бэ? (Тэрээр “Түүнээс ямар ч
гэм бурууг олсонгүй” [38-р шүлэг] гэж хэлжээ.)

• 39-р шүлэгт цэдэглэснээр, Пилат Есүсийг суллуулахаар юу хийхийг
оролдсон бэ?

Ромын цэргүүд Есүсийг ташуурдаж, доог тохуу хийсэн гэдгийг тайлбарлан,
Иохан 19:1–5-ыг нэгтгэн дүгнэ. Дараа нь Пилат Есүсийг хүмүүсийн
өмнө авчрав.
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Суралцагчдыг Иохан 19:4, 6-г дотроо уншаад, Пилат иудейчүүдэд юу гэж
давтаж хэлснийг олж мэдэхэд урь (“Түүнээс ямар ч буруу олсонгүй”).

• Пилатын Есүсээс бурууг олоогүй гэдгийг шаргуу цөхрөлтгүй хэлснээс
харахад Пилат юуг хийх нь зүйтэй гэж бодсон байж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 19:7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, иудейчүүдийн удирдагчид Пилатад Есүсийн тухай юу гэж
хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

Пилат, Есүс хоёрын болон өгүүлэгчийн үгийг уншиж буй суралцагчдыг дүрдээ
буцаж ороод, Иохан 19:8–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс Өөрийгөө Бурханы Хүү хэмээн хэлснийг сонсоод Пилат
хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Иудейчүүдийн удирдагч Есүсийг Өөрийгөө Бурханы Хүү хэмээн хэлсэн гэж
хэлэхэд Пилат ямар арга хэмжээ авсан бэ?

• Хэрвээ та Пилатын оронд байсан бол захирагчийн хувьд хүч чадлын тань
талаар Есүсийн хэлснийг сонсоод ямар санагдах байсан бэ? Яагаад?

11-р шүлэгт буй иудейчүүдийн удирдагчдыг “илүү нүгэлтэй” хэмээсэн Есүсийн
хэлсэн үгс хэрэв Пилат хурсан олны хүсэлтийг дагаж, Есүсийг цовдлуулахаар
болбол Пилат нүгэлд буруутгагдах боловч Есүсийн үхлийг эрэлхийлсэн
хүмүүсээс бага нүгэлтэй байх болно гэсэн санааг илэрхийлсэн гэдгийг
тайлбарла.

Суралцагчдыг Матай 27:19-ийг дотроо уншаад, Пилатын эхнэр түүнд юу гэж
зөвлөснийг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

Нэг суралцагчийг Иохан 19:12–15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Пилат Есүсийн талаар юу хийхийг хүссэнийг мөн
иудейчүүд үүнд хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс.

• 12-р шүлэгт өгүүлснээр, Пилат юу хийхийг эрэлхийлсэн бэ?

• Иудейн удирдагчид Пилат Есүсийг суллахыг хүсэж байгааг мэдээд юу гэж
хэлсэн бэ?

Цезарь бол Иудейн захирагч болохыг Пилатад даалгасан Ромын эзэн хаан
байсан гэдгийг суралцагчдад сануул. Пилат өмнө нь цөөн тохиолдолд ромын
цэргүүдэд иудейчүүдийг алахыг тушааж байсан ба тэдний зарим нь шашны
ариун нандин уламжлалыг гутааж байжээ. Пилатын үйлдлийг Цезарьт
мэдэгдэж байсан бөгөөд Цезарь Пилатыг зэмлэж байжээ (Бүлэг 34, note 7,
Жэймс Э.Талмэйж, Jesus the Christ, 3 дахь хэвлэл, [1916], 648–6492-ийг үзнэ үү).

• Хэрэв иудейчүүд Пилатыг Цезарийн “найз” биш гэж мэдээлсэн бол түүнд
юу тохиолдох байсан бэ (12-р шүлэг)? (Хэрэв Цезарь Пилатыг өөрт нь
үнэнч бус байсан гэдгийг сэжиглэсэн бол Пилатыг захирагчийн албан
тушаал, эрх мэдлээс буулгаж болох байсан.)

Пилат өөрийнхөө хүсэл сонирхлыг хамгаалж үлдэх эсвэл гэмгүй гэдгийг нь
мэдэж байсан Аврагчийг суллах сонголтоос аль нэгийг нь сонгох ёстой болсон
гэдгийг онцол.
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Нэг суралцагчийг Иохан 19:16-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Пилат юу хийхээр сонгосныг олж мэдэхийг хүс.

• Пилат юу хийхээр сонгосон бэ?

• Энэ сонголт Пилатын юунд хамгийн их санаа зовсон талаар юуг харуулж
байна вэ? (Суралцагчдыг хариулах хооронд өөрийн талаар; өөрийнхөө албан
тушаал, хүч чадал гэсэн үгсийг “Пилатын санаа зовнил” гарчгийн
доор бич.)

• Гэмгүй гэдгийг нь мэдэж байсан Аврагчийг суллахын оронд өөрийнхөө
хүсэл сонирхлыг сонгохоор шийдсэн Пилатын шийдвэрээс бид ямар
зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Зөв зүйл
хийхийн оронд хүсэл сонирхлоо сонгон дагах нь биднийг нүгэл
үйлдэхэд хөтөлдөг гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

• Зөвийг хийхийн оронд өөрсдийн хүсэл сонирхлыг сонгоход уруу татагдах
ямар ямар нөхцөл байдал байдаг вэ?

• Бид зөвийг хийхийн оронд өөрсдийн сонирхлыг дагах уруу таталтыг ялан
дийлэхийн тулд юу хийж болох вэ?

Харьцуулан жиших
Сургаал, хүмүүс, үйл явдлуудын адил төстэй зүйл эсвэл ялгааг онцлох нь судрын сургаал,
зарчим, хэсгийг тодруулж өгдөг ба сайн мэдээний үнэний илүү агуу ойлголтыг авчирдаг.

Суралцагчдыг Есүс Христийн мөнх бус амьдралын хамгийн сүүлчийн цаг
мөчийг судлахдаа Пилатын зан чанартай харьцуулахад Христийн зан чанараас
ямар сургамж авч болохоо олж мэдэхэд урь.

Иохан 19:17–42
Есүсийг цовдолж, биеийг нь булшинд тавив
Есүс загалмайгаа үүрэн Голгота руу явсан ба тэнд цовдлуулсан гэдгийг
тайлбарлан, Иохан 19:17–24-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Иохан 19:25–27-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүсийг цовдлуулж байх үед хэн тэнд байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүсийг цовдлуулж байх үед хэн загалмайн ойролцоо зогсож байсан бэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа “хайртай байсан шавиа” [26-р шүлэг] гэдэг
нь хайрт Иохан хэмээн нэрлэдэг төлөөлөгч Иоханыг хэлж байгаа гэдгийг
тайлбарла.)

• 26–27-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс загалмайд өргөгдөж байхдаа хэний
төлөө санаа зовж байсан бэ? Тэр Иоханд юу хийхийг зааварласан бэ?
(Ээжийг нь өөрийнхөө ээж шиг халамжлахыг. Самбар дээрх “Есүс
Христийн санаа зовнил” гарчгийн доор Ээжийнхээ сайн сайхны төлөө
гэж бич.)
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Хэрэв боломжтой бол, суралцагчдад Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Дэвид А.Бэднарийн дараах хэлсэн үгийн хуулбарыг өг. Нэг суралцагчаас
хэлсэн үгийг чанга уншихыг хүс.

“Өөрсдөө зовж байхдаа бусад хүний зовлон шаналлыг олж харах хүчээр,
өлсөж байхдаа бусдын өлсөж байгааг мэдэх чадвараар, өөрсдийн сүнслэг
харанхуйн дунд бусдын сүнслэг зовлонд тусалж, өрөвч энэрэнгүй байх хүч
чадлаар бидний жинхэнэ мөн чанар харагддаг. Бидний эгэл чанар
өөрсдийнхөө асуудал, бэрхшээлд санаа тавьдаг бол бусдыг халамжилж,
туслах үед бидний жинхэнэ мөн чанар харагддаг. Хэрэв энэ чадвар нь ёс

суртахууны жишгийн эцсийн туйл бол дэлхийн Аврагч иймэрхүү тууштай, энэрэнгүй зан
чанарын төгс үлгэр жишээ юм” (“The Character of Christ” [Brigham Young University–Idaho
Religion Symposium, 2003 оны 1-р сарын 25], 2–3).

• Аврагчийн зан чанарын талаар Иохан 18–19-өөс мэдэж авсан зүйлс дээрээ
үндэслэвэл, Түүний үлгэр жишээг дагахын тулд бид юу хийж болох вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа Бид өөрсдөө тусламж хэрэгтэй нөхцөл
байдалд байсан ч гэсэн бусдад туслахыг сонгосноор Аврагчийн
үлгэр жишээг дагаж чадна гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

• Бид өөрсдөдөө л голчлон санаа тавьдаг хүсэл эрмэлзлээ даван туулж,
өөрсдөө тусламж хэрэгтэй нөхцөл байдалд байсан ч гэсэн бусдад туслахыг
хэрхэн сонгож болох вэ?

• Хэзээ хэн нэгэн өөрсдөд нь тусламж хэрэгтэй байсан ч бусдад туслахыг
сонгосноор Аврагчийн үлгэр жишээг дагаж байгааг та нар харсан бэ?

Та Есүс Христийн тухай мөн Өөрийнхөө хэрэгцээнээс илүү бусдын хэрэгцээг
анхаарч үзсэн Түүний төгс үлгэр жишээний талаар гэрчлэлээ хуваалцаж болно.
Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ Аврагчийн
үлгэр жишээг дагахын тулд юу хийхээ бичихэд урь.

Есүсийг амиа өргөсний дараа Ариматын Иосеф Пилатаас Есүсийн биеийг
өгөхийг хүссэн гэдгийг тайлбарлан, Иохан 19:28–42-ыг нэгтгэн дүгнэ.
Иосефын өгсөн энэ булшинд Иосеф, Никодем хоёр Аврагчийн биеийг бэлдэж,
булшинд тавьжээ.
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Иохан 20
Оршил
Цовдлуулсны дараах ням гарагт Магдалын Мариа хоосон
булшийг олж, Иохан, Петр хоёрт энэ тухай хэлэхэд тэд

хоосон булш руу гүйлдэв. Амилсан Есүс Магдалын
Мариад, хожим нь Өөрийн шавь нарт үзэгдэв.

Заах зөвлөмж
Иохан 20:1–10
Магдалын Мариа хоосон булшийг олж, Иохан, Петр хоёрт энэ тухай хэлэхэд тэд
хоосон булш руу гүйлдэв
Суралцагчдыг Иохан 20-ийг судлахад бэлтгэхийн тулд хайртай хэн нэгэн нь
эсвэл таньдаг хүнийх нь хайртай хүн нас барж байсан үеийн тухай бодоход урь.

• Хайртай хүн маань нас барах үед бидэнд ямар мэдрэмж төрж болох вэ?

Суралцагчдад Иохан 20-ийн хам сэдвийг ойлгоход туслахын тулд Есүс баасан
гарагт 15:00 цагийн орчимд нас барсан ба Түүний биеийг тэр орой нь
булшинд тавьж, булшны хаалгыг том чулуугаар даруулсан гэдгийг сануул. Нар
жаргахад Хүндэтгэлийн өдөр эхлэв. (Та Есүс Христийг амилахаас өмнө Их
Эзэний гэрээт хүмүүс баасан гаргийн орой нар жаргахаас эхлээд бямба
гаргийн орой нар жаргах хүртэл хүндэтгэлийн өдрийг сахидаг байсан гэдгийг
тайлбарлаж болно.)

Суралцагчдад судруудын хам сэдвийг ойлгоход тусал
Судруудын хам сэдэв судрын хэсэгт цэдэглэсэн үйл явдалтай холбоотой нөхцөл байдлуудыг
багтаадаг. Хам сэдвийг ойлгох нь суралцагчдыг судрууд дахь сүнслэгээр өдөөгдсөн
зохиогчдын захиасыг таньж мэдэхэд тусалдаг. Энэ нь мөн суралцагчдад оюун санааны
хувьд аль болох зохиогч бүрийн ертөнц рүү орж, зохиогчийн нүдээр үйл явдлуудыг харахад
тусалдаг.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жозеф
Б.Вөртлиний хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас Есүсийн
шавь нар тэрхүү эмгэнэлт баасан гарагт юу мэдэрснийг төсөөлөхийг хүс.

“Христийн загалмай дээр цовдлогдсон тэр баасан гараг ямар аймшигтай
байсан бол гэж би боддог.

Тэр аймшигт баасан гарагт газар доргиж, харанхуй бүх газрыг нөмөрч,
Хүчит шуурга дэлхийг бүхэлд нь эзэгнэж байсан.

Түүний амийг авахаар эрэлхийлж байсан нүгэлт хүмүүс баясаж, Есүс гэж
үгүй хэмээн, Түүнийг дагадаг байсан хүмүүс сарних болно хэмээн ялалт

байгуулсан мэт зогсож байв.

Тэр баасан гарагт сүмийн хөшиг хоёр тийш ярагдсан.
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Магдалын Мариа, Есүсийн эх Мариа хоёр уй гашуу, цөхрөлд автагдсан юм. Тэдний
хайрлаж, хүндэтгэж явдаг гайхалтай хүн загалмай дээр амьдралаа золиослон цовдлуулав.

Тэр баасан гарагт төлөөлөгчид гашуудаж байлаа. Есүс буюу тэдний Аврагч, усны мандал
дээгүүр алхалж, үхэгсдийг амилуулсан Тэрээр ёсон бус хүмүүсийн нигүүлсэлд байсан. Тэд
Түүнийг дайснууддаа ялагдаж байгааг яаж ч чадахгүй харж зогссон юм.

Уг баасан гарагт хүн төрөлхтний Аврагчийг доромжлон, харааж, зүхэж, занчиж байв.

Бурханы Хүүг хайрлан хүндэтгэж байсан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг тэрхүү баасан гараг
шархлуулж, уйтгар гунигаар дүүргэсэн юм.

Дэлхийн түүхийн үүслээс өнөөг хүртэлх бүхий л өдрүүдийн дотроос хамгийн аймшигтай нь
тэр баасан гараг байсан гэж би боддог” (“Sunday Will Come,” Ensign эсвэл 2006 оны 10-р
сарын Ерөнхий чуулган).

• Хэрэв та тэр баасан гарагт тэнд байсан шавь нарын нэг байсан бол танд
ямар бодол, мэдрэмж төрөх байсан бэ?

Суралцагчдыг хариулсны дараа ахлагч Вөртлиний хэлсэн дараах нэмэлт үгсийг
чанга уншиж өг.

“Гэвч тэр гунигт өдөр цааш давтагдаагүй” (“Sunday Will Come,” 30).

Суралцагчдыг Иохан 20-ийг судалж байхдаа хэрхэн “тэр гунигт өдөр цааш
давтагдаагүйг” олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчаас Иохан 20:1–2-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Магдалын Мариа долоо хоногийн эхний өдөр буюу ням
гаргийн өглөө эрт Есүсийн булшин дээр ирэхдээ юу мэдсэнийг олж
мэдэхэд урь.

• Мариа юу олж мэдсэн бэ?

• Мариа булшны хаалганаас чулууг зайлуулсныг мэдээд, юу хийсэн бэ? Тэр
юу гэж таамагласан бэ?

Цөөн суралцагчийг Иохан 20:3–10-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Петр болон “өөр шавь” (3-р шүлэг)
хэмээн хэлэгдсэн Иохан хоёр Мариагийн хэлэхийг сонсоод, юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Петр, Иохан хоёр Мариагийн хэлэхийг сонсоод, юу хийсэн бэ?

• 8-р шүлэгт цэдэглэснээр, Иохан хоосон булшийг хараад, ямар үйлдэл
хийсэн бэ? Тэр юунд итгэсэн бэ?

Иохан хоосон булшийг харах хүртлээ Аврагчийн гурав дахь өдөр амилах болно
хэмээх тунхаглалыг бүрэн дүүрэн ойлгоогүй байсан гэдгийг та тайлбарлаж
болно. Иохан хоосон булшийг хараад, уг тунхаглалыг санаж, итгэсэн (Иохан
20:8–9-ийг үзнэ үү).
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Иохан 20:11–31
Амилсан Есүс Магдалын Мариад мөн хожим нь Өөрийн шавь нарт үзэгдэв
Нэг суралцагчийг Иохан 20:11–15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Петр, Иохан хоёрыг булшийг орхисны дараа хэн
Мариатай ярьсныг олж мэдэхийг хүс.

• 12–13-р шүлэгт хэн Мариатай ярьсан бэ?

• 15-р шүлэгт хэн Мариатай ярьсан бэ? Мариа Есүсийг хэн гэж бодсон бэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 20:16–18-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Есүс Мариад Өөрийг нь таньсны дараа юу хийхийг
зааварласныг олж мэдэхийг хүс.

Суралцагчдад “Надад гар бүү хүр” (17-р шүлэг) хэмээх үгсийн утгыг ойлгоход
туслахын тулд нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс
Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Библийн Хаан Жэймсийн хувилбар Есүсийг ‘Надад гар бүү хүр’ хэмээн
хэлж байгааг эш татсан байдаг. Иосеф Смитийн Орчуулгад ‘Намайг бүү
тэвэр’ гэж орчуулсан. Грек хэлнээс орчуулсан хэд хэдэн хэлбэр нь уг хэсгийг
‘Надаас бүү зуур’ эсвэл ‘Намайг бүү тэвэр’ гэж орчуулсан байдаг. Зарим нь
‘Надаас цаашид бүү зуур’ эсвэл ‘Намайг цаашид бүү тэвэр’ гэсэн утгыг
илэрхийлдэг. Зарим нь Мариаг аль хэдийн түүнийг тэвэрсэн байсан гэдэг

утгыг илэрхийлэн, намайг тэврэхээ боль эсвэл надаас зуурахаа боль гэж хэлдэг. Амилсан
Их Эзэний Мариад: ‘Би Эцэг рүүгээ дээшлэх учраас намайг тэвэрч болохгүй’ хэмээн хэлсэн
гэдэгт итгэх хангалттай шалтгаан бий” (The Mortal Messiah, 4 боть, [1979–1981], 4:264).

• 17-р шүлэгт цэдэглэснээр, Их Эзэн Мариад юу хийхийг зааварласан бэ?

Суралцагчдыг өөрсдийгөө Мариагийн гэрчлэлийг сонссон шавь нарын нэг
байсан гэж төсөөлөхөд урь. Суралцагчдаас дараах асуултуудад хичээлийн
дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ хариулж бичихийг хүс.

• Та нар Мариаг сонсоод, юу мэдрэх байсан гэж бодож байна вэ?

• Та нар түүнд итгэх байсан уу? Яагаад тийм эсвэл яагаад үгүй гэж?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчаас бичсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс. Зарим шавьд нь Мариагийн гэрчлэлд итгэхэд хэцүү байсан
гэдгийг тэдэнд сануул (Марк 16:11-ийг үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Иохан 20:19–20-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас тэр
орой юу болсныг олж мэдэхийг хүс.

• Тэр орой шавь нарыг цугларсан байх үед юу тохиосон бэ?

• Мариа болон шавь нар ямар чухал сургаалаас суралцсан бэ? (Суралцагчид
өөр өөрөөр хэлж болох ч Есүс Христ амилснаар үхлийг ялсан гэсэн
сургаалыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• 20-р шүлэгт цэдэглэснээр, шавь нар амилсан Их Эзэнийг хараад юу
мэдэрсэн бэ?
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Нэг суралцагчийг ахлагч Жозеф Б.Вөртлиний хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Агшин зуур өвчин зовлон, уй гашуугийн улмаас урссан нулимс хатсан. Уй
гашуу, зовлон шаналлын улмаас залбирч байсан уруул гайхамшигт
магтаалын үгсийг уухайлав. Учир нь Есүс Христ, амьд Бурханы Хүү тэдний
өмнө Амилуулалтын анхны үр жимс болон зогссон бөгөөд үхэл бол шинэ
бөгөөд гайхамшигт амьдралын эхлэл гэдгийг баталсан билээ” (“Sunday Will
Come,” 30).

• Биднийг хайртай хүн маань нас барснаас болж уй гашууд автаж байгаа үед
Есүс Христ амилсан гэдгийг мэдэх нь бидэнд хэрхэн туслах вэ? (Есүс Христ
амилсан учраас энэ дэлхий дээр амьдарч байсан бүх хүн амилуулагдах
болно [1 Коринт 15:20–22-ыг үзнэ үү].)

Есүс гар, хавирган дээрх сорвио шавь нартаа үзүүлснийхээ дараа тэдэнд
Өөрийнх нь ажлыг гүйцэлдүүлэх үүргийг даалгаж, “Ариун Сүнсийг хүлээн
авагтун” (22-р шүлэг) хэмээн хэлсэн гэдгийг тайлбарлан, Иохан 20:21–23-ыг
нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчаас Иохан 20:24–25-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, тэрхүү ариун нандин үйл явдал болоход тэнд байгаагүй
төлөөлөгчийг олж мэдэхийг хүс.

• Бусад шавь нь амилсан Их Эзэнийг харж байхад ямар төлөөлөгч тэнд
байгаагүй вэ?

• 25-р шүлэгт цэдэглэснээр, Томас итгэхийн тулд юу хэрэгтэй гэж хэлсэн бэ?

• Энэ шүлэгт цэдэглэсэн Томасын хариулт Иохан 20:8-д цэдэглэсэн Иоханы
хоосон булшийг хараад үзүүлсэн хариу үйлдлээс хэрхэн өөр байна вэ?

• Яагаад Томаст итгэхэд хэцүү байсан гэж та нар бодож байна вэ?

Хэд хэдэн суралцагчийг Иохан 20:26–29-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь. Томас
Есүсийг амилсанд итгэхгүй байна гэж хэлснээс хойш найман өдрийн дараа
түүнд юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

Та суралцагчдаар уншуулахын оронд эдгээр шүлэгт цэдэглэсэн, Томаст
тохиолдсон зүйлийг төсөөлөхөд суралцагчдад туслахын тулд Есүс

Христийн амьдрал Библийн видео бичлэгүүд-ээс “Хараагүй атлаа итгэсэн хүмүүс
ерөөтэй еэ” (2:29) видео бичлэгийг үзүүлж болно. Энэ видео бичлэгийг
LDS.org вэбсайтаас үзэх боломжтой.

• Есүс Өөрийнхөө гар, хавирганд хүрч үзэхийг Томаст зөвшөөрсний дараа
Томасыг ямар сонголт хийхэд урьсан бэ? (Итгэлтэй байх.)

• 29-р шүлэгт цэдэглэснээр Есүс Томасыг юуг ойлгоосой гэж хүссэн бэ?

• Бид Аврагчийн сургаалаас ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа Хэрэв бид Есүс Христийг харж чадахгүй ч гэсэн
Түүнд итгэхийг сонговол адислагдах болно гэсэн зарчмыг самбар
дээр бич.)
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Суралцагчдыг хоёр эсвэл гурваар нь бүлэг болгон хуваарилаад, бүлэг
бүрд дараах асуултууд бүхий тараах материалыг өг.

Хэрэв бид Есүс Христийг харж чадахгүй ч гэсэн
Түүнд итгэхийг сонговол адислагдах болно.

1. Та нар Есүс Христийг мөнх бус нүдээрээ харж чадаагүй ч гэсэн яагаад Түүнд итгэхийг
сонгосон бэ?

2. Бид Есүс Христэд итгэхийг сонгосон гэдгээ харуулахын тулд юу хийж болох вэ?
3. Та нар Есүс Христэд итгэхийг сонгосноор хэрхэн адислагдаж байсан бэ?

Бүлэг бүрийг эдгээр асуултыг хамтдаа ярилцаад, хариултаа тараах материал
дээр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Хангалттай хугацаа өгсний
дараа цөөн суралцагчийг хариултаа ангийнхантай хуваалцахад урь.

Хэдийгээр Есүс Өөрийг нь нүдээрээ харж чадахгүй байсан ч Өөрт нь итгэхийг
сонговол биднийг адислагдах болно хэмээн хэлсэн ч бидний итгэлийн үндэс
болгон гэрчүүдийг өгсөн гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Иохан 20:30–31-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Иохан яагаад эдгээр үйл явдлыг цэдэглэснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Иохан яагаад эдгээр үйл явдлыг цэдэглэсэн бэ? (Та амь [31-р шүлэг] гэдэг үг
нь мөнх амьдралыг хэлж байгааг тайлбарлаж болно.)

• Бид бошиглогч, төлөөлөгчдийн тухай ямар үнэнийг 31-р шүлгээс мэдэж
авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бошиглогч,
төлөөлөгчид биднийг Есүс Христ бол Бурханы Хүү гэдэгт итгүүлж
болохын тулд Түүний тухай гэрчилдэг гэсэнтэй төстэй үнэнийг
тодорхойлох ёстой. Бид бошиглогч, төлөөлөгчдийн өгсөн Есүс
Христийн гэрчлэлд итгэхийг сонгосноор мөнх амьдралыг хүлээн авч
чадна. Уг итгэл нь биднийг Түүнийг зарлигуудыг сахихаар чармайж,
тэрхүү гэрчлэлийн дагуу амьдрах болно гэдгийг харуулдаг.)

• Бошиглогч, төлөөлөгчдийн гэрчлэл Есүс Христэд итгэх та нарын итгэлийг
хэрхэн хүчирхэгжүүлж байсан бэ?

Есүс Христийн тухай гэрчлэлээ хуваалцан, хичээлээ дуусга. Суралцагчдыг Есүс
Христэд итгэх итгэлээ хэрхэн нотлон харуулахаа тодорхойлон, Иохан 20-оос
олж мэдсэн үнэнээ хэрэгжүүлэхэд урамшуулан дэмж.
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Иохан 21
Оршил
Амилсан Их Эзэн шавь нартаа загасчилж байхад нь
үзэгджээ. Есүс эрэг дээр шавь нартайгаа хамт идэж уун,
Петрийг Их Эзэний хоньдыг тэжээснээр Түүнд хайраа

харуулахад урьжээ. Есүс Петрийн үхэл болон Иоханы
хувиралтын талаар зөгнөн хэлжээ.

Заах зөвлөмж
Иохан 21:1–17
Амилсан Их Эзэн Тибер тэнгист (Галилын тэнгис) шавь нартаа үзэгдэв
Самбар дээр том зүрх зур.

Суралцагчдыг самбарын өмнө гарч
ирээд, зүрхний дотор талд өөрсдийн
дуртай хоёр юм уу гурван зүйлээ
бичихэд урь. Эдгээр нь хүмүүс, эд
баялаг, үйл ажиллагааг багтааж
болно гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдыг бичиж дууссаны дараа
та мөн дуртай хэдэн зүйлээ
бичиж болно.

Петр болон бусад зарим шавь нь
Есүсийг хоёр өөр тохиолдолд
харсныхаа дараа Галилын тэнгисийн
эрэг (Тибер тэнгис гэж мөн нэрлэдэг)
дээр ирсэн гэдгийг тайлбарлан, Иохан 21:1–2-ыг нэгтгэн дүгнэ. Нэг
суралцагчийг Иохан 21:3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж
уншаад, Петр юу хийхээр шийдсэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Петр самбар дээрх бидний жагсаалт дээр ямар үйл ажиллагааг нэмэх байх
гэж та нар бодож байна вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээрх
зүрхний дотор загасчлах гэж бич.)

• Петр болон бусад шавь нь хэр удаан загасчилсан бэ? Тэд хэр олон загас
барьсан бэ?

Петр болон бусад шавь нь ямар ч үр дүнгүй шөнөжин загасчилсны дараа ямар
мэдрэмжтэй байсныг бодож үзэхийг суралцагчдаас хүс.

Нэг суралцагчийг Иохан 21:4–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, маргааш өглөө нь юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Хэн эрэг дээр байсан бэ?

• Шавь нар Есүсийг эхэндээ таньсан уу?

• Есүс тэдэнд юу хийхийг зааварласан бэ?

500



• Тэднийг Есүсийн зааврыг дагасны дараа юу тохиолдсон бэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Гуравхан жилийн өмнө энэ эрчүүд мөн энэ тэнгистээ загасчилж байв. Тэр
үед тэд мөн л ‘шөнөжингөө зүдрэн загасчлаад юу ч барьсангүйг’ [Лук 5:5]
судрууд өгүүлдэг. Гэтэл эрэг дээр байсан Галилын нэгэн хүний хэлснээр
тороо тавьтал тор нь урагдаж эхлэн, ‘маш их хэмжээний загас’ [Лук 5:6]
баригдан, бүр хоёр завийг дүүргэхэд тэд живж эхэлсэн байна.

Тэрхүү үйл явдал давтагдах нь тэр” (“Эхний агуу зарлиг,” Ensign эсвэл 2012
оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 101).

• Энэхүү хоёр дахь гайхамшигт загасчлал эрэг дээр байсан хүнийг танихад
шавь нарт хэрхэн тусалсан бэ?

• Хэрэв та нар шавь нартай хамт завин дээр байсан бол ямар бодол,
мэдрэмжтэй байх байсан бэ?

Шавь нар загас дүүрэн торыг завь руу татахаар хичээж байх үед Иохан эрэг
дээр байсан хүнийг Их Эзэн гэж тунхагласан гэдгийг тайлбарлан, Иохан
21:7–14-ийг нэгтгэн дүгнэ. Петр тэнгис рүү үсрэн орж, Есүсийг чиглэн сэлсэн
ба бусад шавь нь завь руугаа явжээ. Шавь нарыг эрэг дээр хүрч ирэхэд Есүс
тэдэнд зориулан хоол бэлдэж байлаа.

Петр болон бусад шавийг Аврагчтай хамт хооллосны дараа Есүс “хуучирч
элэгдсэн завь, урагдаж сэмэрсэн тор, завин дээрээ овоолсон 153 загасыг
[харсан]” (“Эхний агуу зарлиг,” 101) ба тэгээд Петртэй ярьсан гэдгийг заагаад,
ахлагч Жэффри Р.Холланд энэ түүхийг нарийвчлан тайлбарласан болохыг
тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Иохан 21:15–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүсийн Петрт дахин тавьсан асуултыг олж мэдэхийг хүс. Та
суралцагчдад олж мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхийг санал болгож болно.

• Есүс Петрт ямар асуултыг гурван удаа тавьсан бэ?

• Есүс “Чи намайг тэднээс илүү хайрладаг уу?” (15-р шүлэг) хэмээн асуусан
бөгөөд та нар тэднээс гэдэг нь юуг хэлж байна гэж бодож байна вэ? (Есүс
овоолсон загасыг эсвэл загасчны амьдралтай холбоотой өөр зүйлсийг
хэлсэн байж болно. Чи намайг тэднээс илүү хайрладаг уу? гэсэн асуултыг
самбар дээрх зүрхний ойролцоо бич.)

• Петр юу гэж хариулсан бэ?

• Хэрэв та нар Петрийн оронд байсан бол мөн Есүс та нараас Өөрийг нь
хайрладаг эсэхийг гурван удаа асуусан бол та нарт ямар санагдаж болох
байсан бэ?

Есүс энэ асуултыг яагаад гурван удаа тавьсныг ойлгоход нь суралцагчдад
туслахын тулд нэг суралцагчийг ахлагч Холландын хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.
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“Есүс түүний энэ хариултад иймэрхүү янзаар хариулсан болов уу (Миний
энэхүү зохиомол түүх судруудад байхгүй гэдгийг дахин хэлье). ‘Петр ээ,
тэгвэл чи яагаад энд байгаа юм бэ? Яагаад бид нөгөөх л эрэг дээрээ, нөгөөх
л нэгэн загасны торныхоо дэргэд мөн нөгөө л зүйлээ ярьцгааж байгаа
билээ? Тэр үед ч гэсэн, одоо ч гэсэн, хэрвээ надад загас хэрэгтэй байсан бол
загасаа барьж чадна гэдэг нь тодорхой байгаа бус уу? Надад шавь нар

хэрэгтэй. Мөнхөд надтай хамт байх шавь нар хэрэгтэй. Хоньдыг минь тэжээж, хургануудыг
минь аврах хүмүүс надад хэрэгтэй. Сайн мэдээг минь номлож, итгэлийг минь хамгаалах
хүмүүс надад хэрэгтэй. Намайг хайрладаг, бүр чин сэтгэлээсээ хайрладаг хүмүүс хэрэгтэй.
Мөн Тэнгэр дэх бидний Эцэг надад итгэл хүлээлгэн өгсөн ажлыг хийх дуртай хүмүүс надад
хэрэгтэй. … Тиймээс хоёр дахь буюу магадгүй хамгийн сүүлийн удаа Петр чамаас
загасчлах ажлаа орхиж, Миний амийг егүүтгэсэн шиг чиний амийг хөнөөх тэр өдрийг
хүртэл хүмүүст зааж, гэрчлэн, хөдөлмөрлөөч хэмээн хүсэж байна’” (“Эхний агуу зарлиг,”
101–102).

• Бид Петрийн туршлагаас ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа Хэрэв бид Аврагч, Тэнгэрлэг Эцэг хоёрыг бүхнээс
илүү хайрладаг бол Тэдний хоньдыг тэжээх болно гэсэн зарчмыг
самбар дээр бич.)

• Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрын хоньд гэж хэн бэ? Бид хэрхэн тэднийг
тэжээдэг вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Робэрт
Д.Хэйлсийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Энэ бол өнөөдрийн Христийн шашинтан бүрд өгсөн Христийн дуудлага.
‘Миний хургануудыг тэжээ. … Миний хоньдыг тэжээ’—хөгшин залуу
харгалзалгүй бүгдийг өөдрөгөөр дэмжиж, адисалж, тайвшруулан,
урамшуулан зоригжуулж мөн бусдыг хүчирхэгжүүлэн төлөвшүүлж ялангуяа
биднээс өөр ойлголт, өөр итгэлтэй тэдгээр хүнтэй Миний сайн мэдээг
хуваалц” (“Христтэй илүү адил Христийн шашинтан байх нь,” Ensign эсвэл

2012 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 110).

Тэдний дөнгөж тодорхойлсон зарчим хэрхэн тэдэнтэй холбогдож байгааг
ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд гурван суралцагчийг дараах
жишээнүүдийг ээлжлэн чанга уншихад урь. (Та эдгээр жишээг
суралцагчдынхаа хэрэгцээ, сонирхолд нийцүүлэн өөрчилж болно.) Жишээ
бүрийг уншсаны дараа дагалдах асуултуудыг тавь.

1. Хэсэг хөвгүүн нэгэн залуу эрэгтэйгээс үдийн хоолны үеэр өөрсөдтэйгөө
хамт суухыг хүсэхэд тэр тэдэнтэй найз болно гэж найджээ. Тэднийг
ярилцаж байх хооронд хамт сууж байсан хөвгүүдийн нэг нь өөр нэгэн
хөвгүүнийг олны өмнө шоолж эхлэв.

2. Нэгэн залуу эмэгтэй хөл бөмбөг тоглох дуртай байжээ. Тэр долоо хоногт
олон цагийг хөл бөмбөг тоглоход зарцуулдаг бөгөөд гэр бүлийн үдэш,
хувиараа судар судлах зэрэг бусад зүйлд зарцуулах цаг багатай байв.
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3. Нэгэн залуу эрэгтэй хичээлийн болон хичээлээс гадуурх үйл
ажиллагаануудаас болж маш их завгүй байдаг байв. Тэр долоо хоногийн
турш баасан гаргийн орой найзуудтайгаа багахан цагийг зугаатай
өнгөрүүлэхийг тэсэн ядан хүлээж байв. Түүнийг найзуудынхаа нэг рүү
залгахаас өмнө гэрийн багшийн хамтрагч нь хуваарилагдсан гэр бүлдээ
яаралтай тусламж үзүүлэх хэрэгтэй болсон тул хамт явж чадах эсэхийг
мэдэхээр түүн рүү залгажээ.

• Энэ хүн ямар ямар сонголтыг хийх боломжтой вэ?

• Энэ хүн Их Эзэнийг хайрладгаа харуулахын тулд юу хийж болох вэ? Энэ
үйлдэл Их Эзэнийг хайрлах хайрыг хэрхэн харуулах вэ?

Ахлагч Холландын хэлсэн дараах үгийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс.

“Хайрт ах эгч нар аа, Шүүлтийн өдөр бидэнд юу тохиолдох бол гэдгийг би
мэдэхгүй байна. Гэхдээ тэрхүү ярилцлагын үеэр Христийн Петрт тавьсан ‘Та
нар намайг хайрласан уу?’ гэх асуултыг Бурхан асуухгүй бол би маш их
гайхах болно” (“Эхний агуу зарлиг,” 102).

Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрыг бүх зүйлээс илүү хайрлахыг сонгохын мөн
Тэдний хоньдыг тэжээснээр хайраа харуулахын ач холбогдлын тухай гэрчлэлээ
хуваалц.

Самбар дээрх зүрхэн дотор жагсаасан зүйлсийг болон тэдгээрийн дэргэд
бичсэн “Чи намайг тэднээс илүү хайрладаг уу” гэсэн асуултыг дахин дурд.
Тэднээс гэдэг үгийн доогуур зураад, суралцагчдыг дараах асуултуудад
хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ хариулж бичихэд урь.

Бичих дасгал
Заримдаа суралцагчдыг бодол төрүүлсэн асуултуудад хариулж бичихэд урих нь
тэднийг илүү гүнзгий, тодорхой эргэцүүлэн бодоход тусалдаг. Бичих дасгал нь
суралцагчдыг бие даан оролцож, сурсан зүйлээ амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар
сүнслэг өдөөлт хүлээн авах боломжуудаар хангадаг.

• Хэрэв Есүс та нарт адилхан асуулт тавьсан бол “тэднээс” гэдэг үгийг та
нарын амьдрал дахь ямар зүйлсэд хамааруулж хэлэх байсан бэ?

• Та нар Түүний асуултад хэрхэн хариулах байсан бэ?

• Та нар Их Эзэнийг хайрладгаа хэрхэн харуулах вэ?

Иохан 21:18–25
Есүс Петрийн үхэл, Иоханы хувиралтыг зөгнөн хэлэв
Есүс Петрийг өтлөхдөө “гараа сунган,” (18-р шүлэг) явахыг хүсээгүй газар
руугаа аваачигдах болно гэж бошиглосон гэдгийг тайлбарлан, Иохан
21:18–21-ийг нэгтгэн дүгнэ. Петрийг цовдлуулж үхсэн гэдэгт хүмүүс итгэдэг.
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Петр өөрийгөө Аврагчтай адил үхэхэд зохисгүй гэж үзсэн учраас доошоо харж
цовдлуулахыг хүссэн гэж ярьдаг (Жозеф Фийлдинг Смит, Doctrines of Salvation,
comp. Bruce R. McConkie, 3 боть, [1954–1956], 3:151–152).

Петр энэ бошиглолыг сонссоныхоо дараа хайрт Иохан гэгдэх төлөөлөгч
Иоханд юу тохиолдохыг асуужээ. Нэг суралцагчийг Иохан 21:22–23-ыг чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Аврагч Петрт юу гэж
хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Петр Иоханы талаар юу олж мэдсэн бэ?

22-р шүлэгт буй байлгая гэдэг үг нь дэлхий дээр амьд үлдэх гэсэн утгатай
гэдгийг тайлбарла. Иймээс Иохан Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлт хүртэл
хувирсан биет болон дэлхий дээр үлдэх болно. Хувирсан хүмүүн бие
“өөрчлөгдсөнөөр үхэшгүй байдалд амилуулагдах хүртлээ өвчин, үхлийг
амсахгүй болдог” (Судруудын удирдамж, “Хувиргагдсан хүмүүн биес,”
scriptures.lds.org).

• 22-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Петрийг Иоханд тохиолдох зүйлд санаа
зовохын оронд юунд анхаарлаа төвлөрүүлэхийг хүссэн бэ?

Нэг суралцагчийг Иохан 21:24–25-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Иохан цэдгээ дуусгахдаа хүн бүрийг юуг мэдээсэй гэж
хүссэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Иохан цэдгээ дуусгахдаа хүн бүрийг юуг мэдээсэй гэж хүссэн бэ?

Дараах асуултуудыг самбар дээр бич.

Матай, Марк, Лук, Иоханы цэдгүүд дээр бичигдсэн зүйлс дундаас
Аврагчийн мөнх бус амьдрал дахь тохинууллын ямар түүх, үйл явдал
эсвэл сургаал та нарт хамгийн их нөлөөлсөн бэ? Яагаад?

Суралцагчдыг эдгээр асуултын хариултыг тунгаан бодоход урь. Та “Come,
Follow Me” (Hymns, д. 116) гэх мэт дууллыг тавьж, суралцагчдад мэдэж авсан
үнэнээ эргэн санахын тулд хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэлээ харах
боломжийг өгч болно. Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчийг
самбарын өмнө гарч ирээд, асуултуудын хариултаа хуваалцахад урь.

Та Матай, Марк, Лук, Иоханы бичсэн Есүс Христийн мөнх бус амьдрал дахь
тохинууллын түүхүүдийн үнэний талаар мөн Цагаатгалын үнэний талаар
гэрчлэлээ хуваалцан, хичээлээ дуусгаж болно.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Иохан 16–21 (16-р бүлэг)
Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Иохан 16–21-ийг (16-р бүлэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Иохан 16)
Есүсийн төлөөлөгчдөдөө Сүүлчийн зоогийн дараа заасан зүйлсээс суралцагчид Ариун Сүнс тэднийг бүх үнэнд
удирдан чиглүүлэх ба ирэх зүйлсийг үзүүлж чадна гэдгийг сурч авсан. Суралцагчид мөн Ариун Сүнс нь Тэнгэрлэг
Эцэг, Есүс Христээс ирдэг үнэн хийгээд зааварчилгааг бидэнд илчилдэг гэдгийг мэдэж авсан. Есүс ертөнцийг
ялсан учраас бид үргэлж баяр хөөртэй, амар амгалан байж чадна.

2 дахь өдөр (Иохан 17)
Суралцагчид Есүс Христийн өмгөөллийн залбирлын тухай судалж байхдаа бид мөнх амьдралыг хүлээн авахын
тулд Тэнгэрлэг Эцэг болон Түүний Хүү Есүс Христийг мэддэг болох ёстой гэдгийг ойлгосон. Бид Есүс Христийн
дагалдагчдын хувьд дэлхийд байх боловч дэлхийнх байх ёсгүй гэдгийг тэд мэдэж авсан. Суралцагчид Есүсийг
шавь нараа Өөртэй нь болон Бурхан Эцэгтэй нэгдэж болохын төлөө хэрхэн залбирсныг уншихдаа, хэрэв бид Есүс
Христ дээр ирж Түүний Цагаатгалын адислалаас хүртвэл Эцэг болон Хүүтэй нэг болно гэдгийг мэдэж авна.

3 дахь өдөр (Иохан 18–19)
Хувиа хичээсэн Пилатын жишээнээс суралцагчид хэрэв бид өөрсдийнхөө хувийн ашиг сонирхлыг зөв зүйлийг
хийхээс дээгүүрт тавих юм бол нүгэл рүү хөтлөгдөх болно гэдэгт суралцсан. Суралцагчид цовдлолтын тухай
Иоханы түүхийг судалж байхдаа бид өөрсдөд маань хэрэгцээ шаардлага байсан ч Аврагчийн үлгэр жишээг даган,
бусдад туслахыг сонгож болно гэдгийг мэдэж авсан.

4 дэх өдөр (Иохан 20–21)
Энэ хичээлээр суралцагчид Есүс Христийн Амилалтын тухай Иоханы түүхийг судалсан. Тэд Есүс Христ Өөрийн
Амилалтаар үхлийг даван ялсан тухай мэдэж авсан. Хэрэв бид Түүнийг харж чадахгүй ч Есүс Христэд итгэхийг
сонгох юм бол адислагдах болно гэдгийг тэд Томасын туршлагаас мэдэж авсан.

Оршил
Амилсан Их Эзэн шавь нартаа тэднийг загас барьж байхад үзэгджээ. Эрэг дээр
Есүс шавь нарынхаа хамт хооллосон бөгөөд Петрийг Өөрт нь хайртай гэдгээ
Өөрийнх нь хоньдыг тэжээснээр харуулахад урьсан.

Заах зөвлөмж
Иохан 21:1–17
Амилсан Их Эзэн зарим шавь нартаа Тибер тэнгист (Галилын тэнгис) үзэгдсэн.
Самбар дээр том зүрх зур.
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Суралцагчдыг самбарын өмнө гарч
ирээд, зүрхний дотор дуртай хоёр юм
уу гурван зүйлээ бичихэд урь. Эдгээр
нь хүмүүс, эд баялаг эсвэл үйл
ажиллагааг багтааж болно гэдгийг
тайлбарла.

Суралцагчдыг бичиж дууссаны дараа
та өөрийн дуртай цөөн зүйлийг
бичиж болно.

Петр болон бусад зарим шавь нь
Есүсийг хоёр өөр тохиолдолд
харсныхаа дараа Галилын тэнгисийн
эрэг (Тибер тэнгис гэж мөн нэрлэдэг)
дээр ирсэн гэдгийг тайлбарлан, Иохан 21:1–2-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Иохан 21:3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петр юу хийхээр шийдсэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Петр самбар дээрх бидний жагсаалт дээр ямар үйл ажиллагааг нэмэх байх
гэж та нар бодож байна вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа загасчлах гэсэн
үгийг зүрхэн дотор самбар дээр бич.)

• Петр болон бусад шавь хэр удаан загасчилсан бэ? Тэд хэр их загас
барьсан бэ?

Петр болон бусад шавь ямар ч үр дүнгүй шөнөжин загасчилсны дараа юу
мэдэрч байсныг бодож үзэхийг суралцагчдаас хүс.

Нэг суралцагчийг Иохан 21:4–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, маргааш өглөө нь юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Шавь нар шөнөжин амжилтгүй загасчилсны дараа юу болсон бэ?

Шавь нар загас дүүрэн торыг завь руу татахаар хичээж байх үед Иохан эрэг
дээр байсан хүнийг Их Эзэн болохыг тунхагласан гэдгийг тайлбарлан, Иохан
21:7–14-ийг нэгтгэн дүгнэ. Петр тэнгис рүү үсрэн орж, бусдыг завинд суун
ирэх зуур Есүс рүү сэлж хүрэв. Шавь нарыг эрэг дээр хүрч ирэхэд Есүс тэдэнд
зориулан хоол хийж байжээ.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.

“Петр амилсан Есүстэй баяртайгаар эргэн уулзсаны дараа Аврагчтай
ярилцсан бөгөөд уг яриа нь нийт төлөөлөгчдийн үйлчлэлийн хувьд, тэр
тусмаа халшрахыг үл мэдэгч, хатан зоригт Петрийн хувьд агуу үйлчлэгч,
удирдагч болоход шийдвэрлэх эргэлтийн үе байсан гэж би боддог. Есүс
ачаагаа дааж ядсан тэдний завь, урагдаж сэмэрсэн тор, завин дээр овоолсон
153 загасыг харснаа ахлах төлөөлөгчид хандан [ярьсан]” (“Эхний агуу

зарлиг,” Ensign эсвэл 2012 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 101).
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Нэг суралцагчаас Иохан 21:15–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүсийн Петрт давтан тавьсан асуултыг олж мэдэхийг хүс. Та
суралцагчдад олж мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхийг санал болгож болно.

• Есүс Петрт ямар асуултыг гурван удаа тавьсан бэ?

• Есүс “Чи Намайг тэднээс илүү хайрладаг уу?” гэж асуухдаа (15-р шүлэг),
тэднээс гэж юуг хэлсэн гэж та нар бодож байгаа вэ? (Есүс овоолсон загасыг
эсвэл загасчны амьдралтай холбоотой өөр зүйлсийг хэлсэн байж болно. Чи
Намайг тэднээс илүү хайрладаг уу? гэсэн асуултыг самбар дээрх зүрхний
ойролцоо бич.)

• Петр юу гэж хариулсан бэ?

• Хэрэв та нар Петрийн оронд байсан бол мөн Есүс та нараас Өөрийг нь
хайрладаг эсэхийг гурван удаа асуусан бол та нарт ямар санагдах
байсан бэ?

Есүс энэ асуултыг яагаад гурван удаа тавьсныг ойлгоход суралцагчдад туслахын
тулд нэг суралцагчийг ахлагч Холландын хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Есүс Түүний энэ хариултад иймэрхүү янзаар хариулсан болов уу (Миний
энэхүү зохиомол түүх судруудад байхгүй гэдгийг дахин хэлье). ‘Петр ээ,
тэгвэл чи яагаад энд байгаа юм бэ? Яагаад бид нөгөөх л эрэг дээрээ, нөгөөх
загасны торныхоо дэргэд нөгөө л зүйлээ ярьцгааж байгаа билээ? Тэр үед ч
гэсэн, одоо ч гэсэн, хэрвээ надад загас хэрэгтэй байсан бол загасаа барьж
чадна гэдэг нь тодорхой байгаа бус уу? Надад шавь нар хэрэгтэй байна,

мөнхөд надтай хамт байх шавь нар хэрэгтэй. Хоньдыг маань тэжээж, хургануудыг маань
аврах хүмүүс надад хэрэгтэй байна. Сайн мэдээг маань номлож, итгэлийг маань
хамгаалах хүмүүс надад хэрэгтэй байна. Намайг хайрладаг, бүр чин сэтгэлээсээ хайрладаг
хүмүүс хэрэгтэй. Мөн Тэнгэр дэх бидний Эцэг надад итгэл хүлээлгэн өгсөн ажлыг хийх
дуртай хүмүүс надад хэрэгтэй. … Тиймээс хоёр дахь буюу магадгүй хамгийн сүүлийн удаа
Петр чамаас загасчлах ажлаа орхиж, Миний амийг егүүтгэсэн шиг чиний амийг хөнөөх тэр
өдрийг хүртэл хүмүүст зааж, гэрчлэн, хөдөлмөрлөөч хэмээн хүсэж байна’” (“Эхний агуу
зарлиг,” 101–102).

• Бид Их Эзэний Петртэй ярилцсан энэ зүйлээс ямар зарчимд суралцаж
болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Хэрэв бид Аврагч, Тэнгэрлэг
Эцэг хоёрыг бүхнээс илүү хайрладаг бол Тэдний хоньдыг тэжээх
болно гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

• Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христийн хоньд гэж хэн бэ? Бид хэрхэн тэднийг
тэжээдэг вэ?

Бид Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христийн хоньдыг хэрхэн тэжээж болохыг ойлгоход
нь суралцагчдад туслахын тулд нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн
Чуулгын ахлагч Робэрт Д.Хэйлсийн дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь.
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“Энэ бол өнөөдрийн Христийн шашинтан бүрд өгсөн Христийн дуудлага.
‘Миний хургануудыг тэжээ. … Миний хоньдыг тэжээ’—хөгшин, залууг
харгалзалгүй бүгдийг өөдрөгөөр дэмжиж, адисалж, тайвшруулж,
урамшуулан зоригжуулж мөн бусдыг хүчирхэгжүүлэн төлөвшүүлж ялангуяа
биднээс өөр ойлголт, өөр итгэлтэй хүмүүстэй Миний сайн мэдээг хуваалц”
(“Христтай илүү адил Христийн шашинтан байх нь,” Ensign эсвэл 2012 оны

10-р сарын Ерөнхий чуулган, 110).

Тэдний дөнгөж тодорхойлсон зарчим хэрхэн тэдэнтэй холбогдож байгааг
ойлгоход ангийнханд туслахын тулд гурван суралцагчийг дараах
жишээнүүдийг ээлжлэн чанга уншихад урь. Жишээ бүрийг уншсаны дараа,
дагалдах асуултуудыг тавь.

1. Хэсэг хөвгүүн нэгэн залуу эрэгтэйгээс үдийн хоолны үеэр өөрсөдтэй нь
хамт суухыг хүсэхэд тэр тэдэнтэй найз болно гэж найджээ. Тэднийг
ярилцаж байх хооронд хамт сууж байсан хөвгүүдийн нэг нь өөр нэгэн
хөвгүүнийг олны өмнө шоолж эхлэв.

2. Нэгэн залуу эмэгтэй хөл бөмбөг тоглох дуртай байжээ. Тэр долоо хоногт
олон цагийг хөл бөмбөг тоглоход зарцуулдаг ба гэр бүлийн үдэш, хувиараа
судар судлах зэрэг бусад зүйлд зарцуулах цаг багатай байв.

3. Нэгэн залуу эрэгтэй хичээлийн болон хичээлээс гадуурх үйл
ажиллагаануудаас болж маш их завгүй байдаг байв. Тэр долоо хоногийн
турш баасан гаргийн орой найзуудтайгаа багахан цагийг зугаатай
өнгөрүүлэхийг тэсэн ядан хүлээдэг байв. Түүнийг найзуудынхаа нэг рүү
залгахаас өмнө гэрийн багшийн хамтрагч нь хуваарилагдсан гэр бүлд нь
яаралтай тусламж үзүүлэх хэрэгтэй болсон тул хамт явж чадах эсэхийг нь
мэдэхээр түүн рүү залгажээ.

• Энэ хүн ямар ямар сонголтыг хийх боломжтой вэ?

• Энэ хүн Их Эзэнийг хайрладгаа харуулахын тулд юу хийж болох вэ? Энэ
үйлдэл нь Их Эзэнийг хайрлах хайрыг хэрхэн харуулах вэ?

Нэг суралцагчийг ахлагч Холландын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Хайрт ах, эгч нар аа, Шүүлтийн өдөр бидэнд ямар туршлага ирэх талаар би
сайн мэдэхгүй байна, гэвч тэр өдөр нэгэн мөчид Бурхан бидэнд Христийн
Петрээс асуусан “Чи Намайг хайрласан уу?” гэх асуултыг тавивал би нэг их
гайхахгүй байх болно.” (“Эхний агуу зарлиг,” 101).

Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрыг бүх зүйлээс илүү хайрлахыг сонгохын мөн
Тэдний хоньдыг тэжээснээр хайраа харуулахын ач холбогдлын тухай гэрчлэлээ
хуваалц.

Самбар дээрх зүрхэн дотор жагсаан бичсэн зүйлсийг болон тэдгээрийн хажууд
бичсэн “Чи намайг тэднээс илүү хайрладаг уу?” гэсэн асуултыг дахин дурд.
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Тэднээс гэдэг үгийн доогуур зураад, суралцагчдыг дараах асуултуудад
хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ хариулж бичихэд урь.

• Хэрэв Есүс та нарт адилхан асуулт тавьсан бол “тэднээс” гэдэг үгийг та
нарын амьдрал дахь ямар зүйлсэд хамааруулж хэлэх байсан бэ?

• Та нар Түүний асуултад хэрхэн хариулах байсан бэ?

Сайн мэдээний судруудын хичээлийг дуусгахдаа хэд хэдэн суралцагчийг 4 дэх
өдрийн хичээлийн даалгаврын хүрээнд судрын тэмдэглэл дээрээ Есүс Христ
бол Бурханы Хүү мөн гэдэгт итгэх итгэлийг нь бэхжүүлсэн эсвэл итгэхэд
хүргэсэн Аврагчийн мөнх бус амьдрал дахь тохинууллын хүрээнд болсон ямар
түүх, үйл явдал, сургаалын талаар бичиж авснаа хуваалцахад урь.

Дараагийн бүлэг (Үйлс 1–5)
Суралцагчдыг Үйлс 1–5-ыг судалж байхдаа дараах асуултуудын хариултыг олж
мэдэхэд урь. Үүнд: Аврагчийг үхээд амилсны дараа Сүмийг хэн тэргүүлэх ёстой
байсан бэ? Бусад төлөөлөгчийг хэрхэн сонгосон бэ? Пентекостын өдөр ямар
гайхамшиг тохиосон бэ? Ариун Сүнс тэр өдрийн гайхамшигт хэрхэн
нөлөөлсөн бэ? Петр сүмд ямар гайхамшиг үйлдсэн болон үүнээс болж Петрт
юу тохиолдсон бэ? Санваарын удирдагчдад худал хэлснээс болж Ананиа,
Сапфира хоёрт юу тохиолдсон бэ?
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Төлөөлөгчдийн үйлсийн
удиртгал
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Төлөөлөгчдийн үйлс нь Есүс Христийн амьдралын цэдэг хийгээд дөрвөн сайн
мэдээний сургаалуудыг болон Түүний төлөөлөгчдийн бичээс ба ажлуудыг
холбосон гүүр болдог. Үйлс ном нь Аврагч санваарын түлхүүрүүдийг атгадаг
хүмүүсийг Ариун Сүнсээр өдөөж, хэрхэн Өөрийн сүмийг үргэлжлүүлэн
удирдсаар байсныг үзүүлдэг. Ариун Сүнс төлөөлөгчдөд үнэнийг илчилж,
тэгснээр тэд Сүмийг удирдаж, зааж байв. Төлөөлөгчид мөн Есүс Христийн
нэрээр гайхамшгуудыг үзүүлжээ. Суралцагчид энэ номыг судалснаар Есүс
Христийн сүм хэрхэн Иерусалимаас “дэлхийн хязгаар хүртэл” (Үйлс 1:8)
тархаж эхэлснийг мэдэж авна. Энэ номоос суралцсанаар орчин үеийн
бошиглогч, төлөөлөгчдийг дагах нь ухаалаг зүйл болохыг ойлгоход нь
суралцагчдад тусалж, тэднийг Есүс Христийн гэрчээр зоригтой зогсоход
урамшуулж чадна.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ?
Лук Төлөөлөгчдийн үйлсийг “хоёр хэсэг ажлын хоёр дахь хэсэг нь болгож
бичсэн юм. … Эхний хэсгийг нь Лукийн сайн мэдээ гэдэг” (Судруудын
удирдамж, “Төлөөлөгчдийн үйлс,” scriptures.lds.org; мөн Лук 1:1–4; Үйлс
1:1-ийг үзнэ үү) гэжээ.

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Үйлс нь МЭ эхний зууны хоёр дахь хагаст бичигдсэн байх магадлалтай Лукийн
сайн мэдээний (Үйлс 1:1-ийг үзнэ үү) дараа бичигдсэн. Бид энэ ном хаана
бичигдсэнийг мэддэггүй.

Үүнийг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Лук Үйлс номыг Теофил гэдэг хүнд хандан бичсэн (Үйлс 1:1-ийг үзнэ үү).

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Үйлсийн ном Христосын шашин нь Иудейн нийслэл Иерусалимаас эзэнт
улсын агуу нийслэл болох Ром хүртэл дэгжиж, тархсаныг өгүүлсэн байдаг. Үйлс
номд дүрслэн бичигдсэн үйл явдал ойролцоогоор гучин жилийн туршид (М.Э
30–62 оны орчимд) тохиосон бөгөөд Петр (Үйлс 1–12-ыг үзнэ үү), Паул
(Үйлс 13–28-ыг үзнэ үү) хоёрын үйлчлэл дээр ихэнхдээ төвлөрсөн. Үйлсийн
номгүйгээр Сүмийн эртний түүхийн мэдлэг маань Шинэ Гэрээний
захидлуудаас өгөгдсөн жижиг хэсгээр хязгаарлагдах байсан. Үүнээс гадна Үйлс
нь Паулын захидлуудын үнэ цэн бүхий түүхэн хам сэдвийг өгдөг.

Эртний Сүмийн хөгжил дэвшилд маш чухал байсан зүйлс нь Паулын хөрвөлт
(Үйлс 9) болон түүний удаа дараагийн номлолууд; Иудейн шашинд түрүүлэн
хөрвөгдөөгүй харийнхныг Сүмд хүлээн авах тухай Петрийн үзсэн үзэгдэл (Үйлс
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10:9–16, 34–35); мөн Иерусалимын чуулган дээр заагдсан сургаалууд (Үйлс
15) юм.

Лук 24:49-т цэдэглэснээр, Аврагч төлөөлөгчдөд “дээрээс ирэх хүчийг өмстлөө“
үйлчлэлээ үл эхлэхийг зааварлажээ. Үйлс номд энэ хүчний Ариун Сүнсээр
ирсэн хишгийг мөн Пентекостын өдөр хөрвөгдсөн мянга мянган хүнээс эхтэй
эрс шийдэмгий үр дүнг дүрслэн цэдэглэжээ (Үйлс 2-ыг үзнэ үү). Үйлсийн
туршид Лук хувь хүмүүс болон цугларалт дахь Ариун Сүнсний нөлөөллүүдийг
цохон тэмдэглэсэн. “Дээрээс ирэх хүчийг өмстлөө” гэсэн үгс нь төлөөлөгчид
“тодорхой мэдлэг, хүч болон зөвхөн Их Эзэний ариун сүмд ерөнхийдөө
өгөгддөг онцгой адислалыг хүлээн авдаг” гэсэн утгатай байж болох юм (Брүс
Р.Макконки, Doctrinal New Testament Commentary, 3-р боть [1965–1973
он], 1:859).

Тойм
Үйлс 1–2 Есүс Христ амилсныхаа дараа 40 хоногийн турш шавь нартаа
үйлчлээд, тэнгэр өөд өргөгджээ. Төлөөлөгчид сүнслэг удирдамжаар Арванхоёр
Төлөөлөгчийн Чуулгын орон тоог бүрдүүлэхээр Маттиаг дуудав. Пентекостын
өдөр Ариун Сүнс дээрээс цутгав. Петр амилсан Аврагчийн тухай зоригтой
гэрчилж, гурван мянга орчим хүн хөрвөгджээ.

Үйлс 3–8 Петр, Иохан хоёр төрөлхийн хазгар хүнийг эдгээсэн. Петр, Иохан
хоёр номлож, Есүс Христийн нэрээр эдгээснийхээ төлөө баривчлагдаж мөн
шоронгоос суллагдав. Төлөөлөгчид долоон хүнийг үйлчлэлдээ туслуулахаар
дуудаж, тухайн эрчүүдийн нэг болох Стефан Иудейн зөвлөлийн өмнө
гэрчилсэн бөгөөд зөвлөлийн гишүүд түүнд үхэх ял оноов. Филип Самарийн
нутаг даяар номлов.

Үйлс 9–12 Саул хөрвөгдөж, үйлчлэлээ эхэлсэн. Петр үзэгдлээр дамжуулан сайн
мэдээг харийнханд номлох ёстойг мэдэж авчээ. Херод Агрийп хаан төлөөлөгч
Иаковыг (Иоханы ах) алуулж, Петрийг шоронд хорив.

Үйлс 13–15 Саул, Барнаб хоёр номлогч байхаар дуудагдав. Тэд иудейчүүдийн
эсэргүүцэлтэй тулгарч, зарим харийнхан тэднийг хүлээн авчээ. Сүмийн
удирдагчид Иерусалимд цуглаад, харийнхан сүмд нэгдэхдээ хөвч хөндүүлэх
(буюу Мосегийн хуулийг үргэлжлүүлэн сахих) шаардлагагүйг тогтоов. Паул
(одоо Саул гэж нэрлэгддэг болов) Силастай хамт хоёр дахь номлолдоо гарав.

Үйлс 16–20 Паул, Силас хоёр урьд өмнө нь байгуулагдсан байсан өөр өөр
сүмийг хүчирхэгжүүлсэн. Паул Афин дахь Марс уулан дээр “бид Бурханы үр
удам” хэмээн номлов (Үйлс 17:29). Паул хоёр дахь номлолоо дуусгаад, Бага Ази
даяарх гурав дахь номлолдоо явжээ. Паул Иерусалимд эргэж ирэхээр шийдэв.

Үйлс 21–28 Паул Иерусалимд баривчлагдаад, Есүс Христийн тухай
үргэлжлүүлэн гэрчилжээ. Их Эзэн Паулд дахин үзэгдэв. Олон иудей хүн
Паулыг алахаар хуйвалджээ. Тэр Цезарьт Фелик, Фест болон Агрийпийн өмнө
гэрчилсэн. Паулыг Ром руу явж байхад усан онгоц нь сүйрчээ. Паул Ромд
баривчлагдаад, хоригдож байхдаа ч сайн мэдээг номлодог байсан.

ҮЙЛС
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Үйлс 1:1–8
Оршил
Есүс Христ амилсныхаа дараа төлөөлөгчдөдөө 40 хоног
тохинуулав. Тэрээр тэднийг дэлхий даяар Өөрийнхөө гэрч

байхад бэлтгэсэн.

Заах зөвлөмж
Үйлс 1:1–8
Есүс шавь нартаа 40 хоногийн турш тохинуулав
Өөр сүсэг бишрэлтэй нэг найз нь манай Сүмийн тухай илүү ихийг мэдэхийг
хүсэж, “Танай сүмийг хэн удирддаг вэ?” гэж асуусан хэмээн төсөөлөн бодохыг
суралцагчдаас хүс.

Суралцагчдаас энэ асуултад хэрхэн хариулахаа хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичихийг хүс.

Сүмийг хэн удирддаг тухай асуултад хариулахад тусалж чадах үнэнийг Үйлс
1:1–8-ыг судалж байхдаа олж мэдэхэд суралцагчдыг урь.

Суралцагчдыг Үйлс номыг дэлгээд, энэ номын бүтэн нэрийг олж тогтооход
урь. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Бүтэн нэрэн дээр нь үндэслэвэл, энэ номоос бид юуны тухай мэдэж авч
чадна гэж та нар бодож байна вэ?

Үйлс ном Шинэ Гэрээнд маш чухал шилжилтийг тэмдэглэдэг гэдгийг
тайлбарла. Матай, Марк, Лук, Иоханы номнууд Аврагчийн Цагаатгал,
Амилалт зэрэг Түүний мөнх бус амьдрал дахь тохинууллын түүхийг өгүүлдэг.
Харин Үйлсийн ном Аврагчийн тэнгэрт дээш одсоны дараах төлөөлөгчдийн
үйлчлэлийг хүүрнэдэг.

Нэг суралцагчийг Үйлс 1:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг шүлгийг
дагаж уншаад, энэ номыг хэнд зориулан бичсэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Үйлсийн номыг хэнд зориулан бичсэн бэ?

Үйлсийн номын бичигч нь Лук бөгөөд 1-р шүлэгт буй “эхнийхээ номд” гэдэг
нь мөн л Теофилд хандан бичсэн Лукийн номыг хэлж байгаа гэдгийг
тайлбарла. Лукийн үүнийг бичсэн зорилго нь Теофилд Есүс Христийн тухай
гэрчлэлтэй болоход туслах явдал байжээ (Лук 1:1–4-ийг үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Үйлс 1:2–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг шүлгүүдийг
дагаж уншаад, Есүс Христ амилсныхаа дараа төлөөлөгчдөдөө хэр удаан
Өөрийн биеэр тохинуулсныг олж мэдэхийг хүс. (Та 3-р шүлэгт буй “зовлон
эдэлсэн” гэдэг нь Аврагчийн цагаатгагч золиослолыг, “маргашгүй олон
нотолгоо” гэдэг нь Есүс амилснаа батлах эргэлзээгүй нотлох баримтыг Өөрөө
гаргаж өгснийг илэрхийлж байгаа гэдгийг тайлбарлахыг хүсэж болно.)

• Есүс Христ амилсныхаа дараа төлөөлөгчидтэйгөө хэр удаан хамт байсан бэ?
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• Эдгээр 40 хоногийн турш Есүс тэдэнд юу заасан бэ? (Бурханы хаант улсын
талаарх зүйлсийг)

Самбар дээр байшингийн энгийн зураасан зургийг зурж эхэл. (Эсвэл та
дөрвөлжин хэлбэртэй тоглоомын хэсгүүдээр юм уу баримлын шавраар
байшингийн жижиг загварыг барь.)

Та талд нь хүртэл зурсныхаа дараа,
нэг суралцагчийг самбарт гарч ирээд
зургийг өөрийнхөө өмнөөс дуусгахад
урь. Суралцагчид байшинг хэрхэн
дуусгах талаар маш тодорхой заавар
өг. Та түүнээс дээвэр, хэд хэдэн цонх
болон гадна талд нь мод, зүлэг нэмж
зурахыг хүсэж болно. Богино
хугацаанд хамт ажилласныхаа дараа
ангийн нөгөө талд гарч, уг
суралцагчид үргэлжлүүлэн зааварла.
Байшин дуусахад суралцагчид
талархаад, суухыг хүс.

Суралцагчдаас байшингийн зургийг Есүс Христийн Сүмийг буюу газар дээрх
Бурханы хаант улсыг төлөөлж байна хэмээн төсөөлөхийг хүс.

• Энэ байшинг зурах аргачлал нь Есүс Христ мөнх бус амьдрал дахь
тохинууллынхаа дараа болон амилсныхаа дараа Сүмээ хэрхэн зохион
байгуулсныг хэрхэн үзүүлж байж болох вэ? (Мөнх бус амьдрал дахь
тохинууллынхаа үеэр Аврагч Сүмээ зохион байгуулж эхэлсэн. Тэрээр
үүнийг зохион байгуулахад туслуулахаар бусдыг дуудаж, хэдийгээр
амилсныхаа дараа тэдэнтэй биеэрээ хамт байгаагүй ч хичээл зүтгэлийг нь
удирдаж байлаа.)

• 2-р шүлэгт өгүүлснээр, Есүс Христ Сүмээ хэрхэн удирддаг вэ?
(Суралцагчдын хэлсэн үгсийг ашиглан Есүс Христ Ариун Сүнсээр
дамжуулан Өөрийн хүслийг төлөөлөгчдөдөө илэрхийлснээр Сүмээ
удирддаг гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Жэффри Р.Холландын дараах мэдэгдлийг уншихыг хүс.

“[Үйлсийн номын] нэгдүгээр шүлгээс Сүм мөнх бус тэднээр бус, харин
бурханлагаар удирдагдсаар байх болно гэдгийг тунхагладаг. … Үнэхээр,
Үйлс номын бүтэн нэр нь ‘Өөрийн томилсон төлөөлөгчдийн амьдрал,
тохинуулалд Ариун Сүнсээр дамжуулан ажиллаж байгаа Амилсан Христийн
Үйлс’ гэсэн бол илүү зохистой байх юм. …

Сүмийн чиг бодлого ч мөн хэвээр байна. Аврагчийн байгаа газар солигдсон
ч Сүмийн чиг бодлого, удирдлага хэвээр байгаа” (“Therefore, What?” [Church Educational
System conference on the New Testament, 2000 оны 8-р сарын 8], 6, si.lds.org).
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• Есүс Христ өнөөдөр Сүмээ илэрхийлэлтээр үргэлжлүүлэн удирдсаар
байгааг мэдэх нь яагаад чухал вэ?

Есүс Христ Сүмээ өнөөдөр илэрхийлэлтээр дамжуулан удирддаг гэсэн
гэрчлэлийг нь хүчирхэгжүүлсэн туршлагаа тунгаан бодоход суралцагчдыг урь.
Цөөн суралцагчийг туршлагаа хуваалцахад урь. Та мөн хувийн туршлагаасаа
хуваалцаж болно.

Цөөн суралцагчаас Үйлс 1:4–8-ыг ээлжлэн чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг
шүлгийг дагаж уншаад, Есүс төлөөлөгчдөд юу хий хэмээн тушаасныг олж
мэдэхийг хүс.

• 4-р шүлэгт өгүүлснээр, Есүс төлөөлөгчдийг юу хий хэмээн тушаасан бэ?

• 5-р шүлэгт өгүүлснээр, төлөөлөгчид Иерусалимд үлдвэл юуг хүлээн авна
гэж Аврагч амласан бэ?

• 8-р шүлэгт өгүүлснээр, Ариун Сүнс төлөөлөгчдөд юу хийх хүчийг өгөх
байсан бэ?

• Бид 8-р шүлэгт Аврагчийн заасан зүйлээс төлөөлөгчдийн тухай юу мэдэж
авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Төлөөлөгчид Есүс
Христийн гэрчүүд бөгөөд дэлхий даяар Түүний тухай гэрчилдэг
гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Суралцагчдад энэхүү үнэнийг ойлгоход туслахын тулд ерөнхийлөгч Гордон
Б.Хинклигийн хэлсэн дараах мэдэгдлийг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс.

“Бидний үед Их Эзэн 15 онцгой гэрчийг бүх дэлхийн өмнө Өөрийн
тэнгэрлэг байдлыг гэрчлүүлэхээр дуудсан билээ. Тэдний дуудлага бол ер
бусын дуудлага юм. Тэд бол Их Эзэн Есүс Христийн төлөөлөгчид бөгөөд
Түүгээр сонгогдож, эрх мэдэл хүлээн авсан. Тэд даалгасан ариун
төлөөлөгчийн албаны хүч, эрх мэдлээр Түүний амьд байгааг гэрчлэхээр
зарлиглуулсан (“Special Witnesses of Christ,” Ensign, 2001 оны 4-р сар, 4).

Өнөө үеийн төлөөлөгчид Есүс Христ бол … гэж гэрчилдэг гэсэн гүйцэд биш
өгүүлбэрийг самбар дээр бич.
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Боломжтой бол “Амьд Христ:
Төлөөлөгчдийн гэрчлэл-ийн (Ensign,
2000 оны 4-р сар, 2) хувийг ангийн
суралцагч бүрд өг. Та мөн нэг хувийг
аваад, жижиг хэсгүүдэд хувааж
хайчлан, суралцагчдад уг жижиг
хэсгүүдийг тараан өгч болно.
Суралцагчдаас баримт юм уу хэсгийг
дотроо чимээгүй уншаад, самбар
дээрх мэдэгдлийг хэрхэн дуусгахаа
олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг
уншиж дууссаны дараа нэг
суралцагчаас самбар дээр бичих
бичээч болохыг хүс. Суралцагчдыг
олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урин,
самбарт гарч ирсэн суралцагчаас
тэдний хариултыг самбарт жагсаан
бичихийг хүс.

• Эдгээр тунхгийн аль нь та нарын хувьд чухал вэ?

• Орчин цагийн төлөөлөгчдийн гэрч та нарын Есүс Христийн талаарх гэрч,
гэрчлэлд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Хэдийгээр Үйлс 1:8 Аврагчийн онцгой гэрчүүд болох төлөөлөгчдийн үүргийг
онцгойлон илэрхийлдэг ч энэ нь бидэнд Есүс Христийн дэлхий даяарх гэрч
байхад юу туслахыг заадаг гэдгийг тайлбарла.

• Үйлс 1:8 дээрх Их Эзэний төлөөлөгчдөд өгсөн амлалтад үндэслэвэл, юу
биднийг Есүс Христийн гэрч байхыг боломжтой болгодог вэ? (Суралцагчид
өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Ариун Сүнсний хүчээр дамжуулан Есүс
Христийн гэрч болж чадна гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг
бататга.)

• Ариун Сүнс биднийг Аврагчийн гэрч болоход ямар ямар арга замаар
тусалдаг вэ?

Бусдыг Есүс Христийн тухай гэрчлэлээ хуваалцаж байхад Ариун Сүнс мэдэрсэн
туршлагаа тунгаан бодоход суралцагчдыг урь. Хэсэг хугацаа өгсний дараа
суралцагчдыг туршлагаасаа хуваалцахад урь. Хэт нандин, хувийн шинжтэй
туршлагаасаа хуваалцах хэрэггүйг суралцагчдад сануул.

• Есүс Христийн тухай бусдад гэрчлэхэд Ариун Сүнс өөрсдөд тань тусалж
байхыг та нар хэзээ мэдэрсэн бэ?

Суралцагчдыг бусадтай гэрчлэлээ хуваалцах боломжийг эрэлхийлж, тэдний
гэрчилсэн зүйлийн үнэнийг Ариун Сүнс баттай болгоно гэдэгт найдахад
урамшуул.
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Үйлс–Илчлэлт
Шинэ Гэрээний хоёр дахь хэсгийн тойм
Үйлс 1:8 нь зөвхөн үнэнийг заагаад зогсохгүй мөн Шинэ Гэрээний сүүлийн
хагасын тоймыг өгдөг гэдгийг тайлбарла.

• Үйлс 1:8-д цэдэглэснээр, Аврагч шавь нараа Өөрийнх нь тухай хаана
гэрчилнэ гэж бошиглосон бэ?

Үйлс 1–5 = Иерусалим; Үйлс 6–9 = Иудей болон Самари; Үйлс 10–28 = энэ
дэлхийн хязгаар гэж самбар дээр бич (Bible Dictionary, “Acts of the Apostles”-ыг
үзнэ үү).

Шавь нар нь зааварласны дагуу Есүс Христийн тухай гэрчилж эхэлсэн гэдгийг
тайлбарла. Шавь нар эхлээд Иерусалимд, дараа нь Иудейд болон Самарид,
тэгээд дэлхийн хязгаар хүртэл номложээ.

Суралцагчдаас Библийн гарчгийг нээхийг хүс. Суралцагчдыг Үйлс номын
дараа байдаг Шинэ Гэрээний номнуудыг олж харахад урь. Ромоос Еврей
хүртэлх номнууд төлөөлөгч Паулын бичсэн захидлууд (захианууд) гэдгийг
тайлбарла. Суралцагчид Үйлс 9, 13–28-аас судалж байхдаа Паулын хөрвөлт,
тохинууллын талаар мэдэж авах болно.

Суралцагчдаас 1 Тесалоникийг олохыг хүс. Тесалоникчууд бол Тесалоникт
амьдарч байсан хүмүүс гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг Библийн газрын
зураг 13-аас “Төлөөлөгч Паулын номлолын аяллууд”-ыг дэлгэж, газрын зургаас
Тесалоникийг олохыг хүс. Шинэ Гэрээн дэх ихэнх захидлыг өөр өөр хотын
Сүмийн гишүүдийн онцгой хэрэгцээнд зориулан бичсэн болохыг тайлбарла.
Та мөн эдгээр захидал Шинэ Гэрээнд цаг хугацааны дэс дарааллаар ороогүй
гэдгийг тайлбарлаж болно. 1 Тесалоник номыг Паулын бичсэн анхны захидал
гэж үздэг.

Суралцагчдыг гарчгийг дахин нээгээд, гэгээнтнүүдийн цуглаанд захидал
болгон бичсэн зарим номыг тодорхойлохыг хүс.

Паул гэгээнтнүүдийн цуглаанд бичихээсээ гадна Тимот, Тит, Филемон зэрэг
хувь хүмүүст хандан бичсэн гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдаас Еврей номын дараа ямар ямар ном байгааг гарчигнаас олж
харахыг хүс.

Паулаас гадна бусад төлөөлөгч болон Сүмийн удирдагчид Сүмийн гишүүдэд
хандан бичсэн гэдгийг мөн тайлбарла. Бидэнд одоо эдгээр захидлын зарим нь
буюу Иаковын номоос Иудагийн ном хүртэлх номнууд бий. Илчлэлтийн ном
нь төлөөлөгч Иоханы үзэгдлийг бичсэн байдаг.

Суралцагчдыг хичээлийн хөтөлбөрт зориулсан унших материалуудыг
уншихад урамшуул.
Шинэ Гэрээг дуустал уншихад суралцагчдыг урамшуулан дэмж. Арванхоёр Төлөөлөгчийн
Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднар “Судрын номнуудыг эхнээс нь дуустал унших нь бидэнд
чухал түүх, сайн мэдээний сургаал, мөнхийн зарчмуудыг [танилцуулж] [мөн] биднийг гол
хүмүүс … мөн эрэмбэ дараалал, цаг хугацааны тохироо, үйл явдлын нөхцөл болон
сургаалуудаас суралцах явдлыг боломжтой болгодог” гэж хэлжээ (“A Reservoir of Living

81-Р ХИЧЭЭЛ

516



Water” [Залуу насанд хүрэгчдэд зориулсан Сүмийн Боловсролын Системийн галын
дэргэдэх цугларалт, 2007 оны 2-р сарын 4], 2, lds.org/broadcasts).

Суралцагчдыг Шинэ Гэрээний хоёр дахь хагасыг өөрсдөө үргэлжлүүлэн
уншихад урь. Шинэ Гэрээний төлөөлөгчдийн сургаалыг судлах явцад гэгээрч,
илүү агуу ойлголт хүлээн авахад Ариун Сүнсээр туслуулж болохын тулд судалж
байхдаа залбирч байхыг тэдэнд урамшуул.
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82-Р ХИЧЭЭЛ

Үйлс 1:9–26
Оршил
Есүс Христ шавь нартаа 40 хоногийн турш
зааварласныхаа дараа тэнгэр өөд өргөгджээ. Төлөөлөгчид
болон бусад хүн залбирал, айлтгалд нэгдэв. Урваж мөн

үхсэнээр Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгыг орхисон
Искариотын Иудасын оронд Маттиа сүнслэг удирдамжаар
дуудагдав.

Заах зөвлөмж

Хайр, хүндэтгэл, зорилго бүхий орчинг бүрдүүлэх нь
Хайр, хүндэтгэл, зорилго бүхий суралцах орчинг бүрдүүлэх арга замыг тогтмол эрж хай.
Суралцагчдыг нэг нэгнийхээ сонирхол, авьяас, бэрхшээл, чадварыг мэдэж авахад
урамшуулснаар бие биетэйгээ дотно харьцаатай байхад тусал. Ийм төрлийн орчинг
бүрдүүлэх нэг арга зам бол суралцагчдыг бие даан судраас суралцаж байхдаа туршлага,
санаа бодлоо бие биетэйгээ хуваалцахад урих явдал юм.

Үйлс 1:9–12
Аврагч тэнгэр өөд өргөгдөв
Үнэн үү? Худал уу? гэсэн асуултыг самбар дээр бич.

Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийн тухай дараах мэдэгдлийг чанга унш.
Суралцагчдыг дараах мэдэгдэл үнэн эсвэл худал эсэхийг хэлэхэд урь.
(Тэмдэглэл: Хичээлийн энэ үед суралцагчид асуулт бүрийн хариултыг мэдэж
авах юм уу хариултуудаа ярилцахад их цаг зарцуулах хэрэггүй.)

1. Есүс Христ хожмын өдрүүдэд дэлхий дээр эргэж ирэх болно.

2. Есүс Христ хоёр дахь удаа ирэхдээ зөвхөн зөв шударга хүмүүст үзэгдэнэ.

3. Есүс Христ дахин ирэхдээ гадаад төрхөө өөрчилсөн байх учраас ихэнх хүн
Хоёр дахь ирэлт тохиосныг мэдэхгүй.

Та мэдэгдэл бүрийн хариултуудыг товчхон давтаж болно. (1) Үнэн (Moсе
7:60-ыг үзнэ үү); (2) Худал (Иосеф Смит—Mатай 1:26; C ба Г 101:23-ыг үзнэ үү);
(3) Худал (C ба Г 49:22–23-ыг үзнэ үү).

Есүс Христ мөнх бус амьдрал дахь тохинууллынхаа турш зарим хүн хожмын
өдрүүдэд Өөрийнх нь Хоёр дахь ирэлтийн тухай хуурамч сургаалыг сурталчлах
болно хэмээн бошиглосон гэдгийг тайлбарла (Иосеф Смит—Mатай 1:22–25-ыг
үзнэ үү).

• Бид Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийн талаарх тодорхой сургаалууд үнэн
эсвэл худал эсэхийг хэрхэн мэдэж болох вэ? (Хэрэв бид Аврагчийн болон
Түүний бошиглогчдын үгсэд анхаарал хандуулбал хууртагдахаас зайлсхийж
чадна [Иосеф Смит—Mатай 1:37-г үзнэ үү].)

Суралцагчдыг Үйлс 1-ийг үргэлжлүүлэн судалж байхдаа Есүс Христийн Хоёр
дахь ирэлтийн талаарх чухал үнэнийг олж мэдэхэд урь.
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Аврагч амилсныхаа дараа 40 хоногийн турш шавь нартаа зааварласан гэдгийг
суралцагчдад сануул (Үйлс 1:3-ыг үзнэ үү). Есүс тэнгэрт өргөгдсөн нь зургийг
үзүүл (Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга [2009 он], дугаар 62; мөн
LDS.org-оос үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Үйлс 1:9–12-ыг
чанга уншихад урь. Ангийнхныг
шүлгийг дагаж уншаад, Аврагчийг
төлөөлөгчдөдөө зааварлаж дууссаны
дараа тохиолдсон зүйлийг олж
мэдэхийг хүс.

• Аврагчийг төлөөлөгчдөдөө
зааварлаж дууссаны дараа юу
тохиолдсон бэ?

• Хэрэв та нар Аврагчийг тэнгэрт
өргөгдөж байгааг харвал ямар бодол, сэтгэгдэл төрөх байх гэж бодож
байна вэ?

Эртний Израильд заримдаа үүл нь Бурханы оршихуй хийгээд алдар суугийн
харагдахуйц төлөөлөл болдог байсныг тайлбарла (Египетээс гарсан нь
40:34-ийг үзнэ үү). Үйлс 1:9-д дурдсан үүл бол алдар суугийн үүл (Bible
Dictionary, “Cloud”-ийг үзнэ үү), мөн 10-р шүлэгт дурдсан хоёр хүн тэнгэр
элч байжээ.

• Тэнгэр элчүүд төлөөлөгчдөд юу гэж хэлсэн бэ?

• Есүс дээш өргөгдсөн “лугаа адил” (Үйлс 1:11) дахин ирэх болно гэдэг нь юу
гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа
Аврагч хоёр дахь удаа ирэхдээ тэнгэрээс алдар суундаа бууж ирнэ
гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

Аврагчийн тэнгэрт өргөгдсөн үйл явдал Чидуны уулан дээр тохиосон гэдгийг
онцол (12-р шүлгийг үзнэ үү). Аврагч дахин ирэхдээ Чидуны уулан дээр
чухамдаа зогсож харагдах болно гэдгийг тайлбарла (Зехариа 14:4; C ба Г
45:47–53; C ба Г 133:19–20-ийг үзнэ үү). Энэ бол Түүний дэлхийд харагдах агуу
хийгээд сүрлэг байдал болох юм (Исаиа 40:5-ыг үзнэ үү).

• Аврагчийн эргэж ирэх арга замыг мэдэх нь биднийг Хоёр дахь ирэлтийг
хүлээж байхдаа хууртагдахаас зайлсхийхэд хэрхэн туслах вэ?

Үйлс 1:13–26
Маттиа Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын хоосон орон тоонд сонгогдов
Төлөөлөгчид Иерусалимд эргэж ирснийхээ дараа залбирч мөн бишрэхээр
Есүсийн эх Мариаг оролцуулан зарим итгэлтэй эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдтэй
нэгдэн цуглажээ. Суралцагчдыг Үйлс 1:13-ыг дотроо уншаад, жагсаан бичсэн
төлөөлөгчдийн тоог гаргахад урь. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

• Тухайн үед яагаад арван нэгэн төлөөлөгч байсан бэ? (Искариотын Иудас
Есүс Христээс урваад, дараа нь өөрийнхөө амийг авчээ [Mатай 27:3–5-ыг
үзнэ үү].)
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Петр 120 шавийнхаа өмнө зогсоод, Искариотын Иудасын үхлийн тухай
хүүрнэснийг тайлбарлан, Үйлс 1:15–20-ийг нэгтгэн дүгнэ. Иудас арван хоёр
төлөөлөгчийн нэг байсан учраас шавь нар шинэ төлөөлөгч сонгохоор
цуглажээ.

Багийн ахлах, засгийн газрын орон нутгийн удирдагч, хаан эсвэл хатан,
компанийн ерөнхийлөгч зэрэг удирдагчийг сонгодог өөр өөр арга замыг
дүрслэн хэлэхэд суралцагчдыг урь.

• Эдгээр удирдлагын албан тушаалд шаардагдах ямар зарим шаардлага байж
болох вэ?

Одоо үйлчилж байгаа Тэргүүн Зөвлөл ба Арванхоёр Төлөөлөгчийн
Чуулгынхны зураг юм уу нэг зураг үзүүлээд, энэ эрэгтэйчүүд бүгд Есүс
Христийн төлөөлөгч гэдгийг гэрчил. Есүс Христийн төлөөлөгч хэрхэн
сонгогддог мөн хэн нэгнийг төлөөлөгчөөр үйлчлэхэд юу тэнцүүлдгийг бодож
үзэхийг суралцагчдаас хүс.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Тэднийг Үйлс 1:21–26-г хамтрагчтайгаа
чанга уншаад, Искариотын Иудасыг үхсэний дараа шинэ төлөөлөгчийг хэрхэн
сонгосныг олж мэдэхэд урь.

• “Тэд … шавга хаясан” гэдэг нь ямар утга учиртай вэ? (26-р шүлэг).

Та эрт үед шавга хаях нь Бурханы удирдсанаар үр дүн нь гардаг гэдэгт итгэж
байгаагаа үзүүлдэг, шийдвэр гаргах найдвартай хэрэглүүр байсан гэдгийг
тайлбарлаж болно (Үйлс 1:26-г үзнэ үү; мөн Сургаалт үгс 16:33-ыг үзнэ үү).
“Хэрэв тэд шавга хаявал, энэ нь Их Эзэн үр дүнг сонгож харуулдаг тийм хэв
маяг байсан юм. Хэдий тийм ч үүнээс илүүтэйгээр төлөөлөгчийн ариун албанд
үйлчлэхээр Бурханы сонгосон хүнийг дэмжихээр ‘тэд саналаа өгсөн,’ магадгүй
‘батлах саналаа’ өгсөн” (Брүс Р.Макконки, Doctrinal New Testament Commentary,
3 боть. [1965–1973], 2:32).

• 21–22-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр шинэ төлөөлөгч ямар чанаруудтай байх
ёстой гэж хэлсэн бэ? (Тэрээр Есүс Христийн тохинуулал, Амилалтыг
гэрчлэх дагагч байх ёстой.)

• 24–25-р шүлэгт цэдэглэсэн төлөөлөгчдийн залбирлын юу нь танд гүн
сэтгэгдэл төрүүлж байна вэ?

• Есүс Христийн төлөөлөгч хэрхэн дуудагддаг тухай ямар үнэнийг бид 24-р
шүлгээс мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Есүс
Христийн төлөөлөгчид илчлэлтээр дамжуулан Бурханаар
дуудагддаг гэдгийг онцлон хэлж байгааг бататга. Энэ үнэнийг самбар
дээр бичээд, суралцагчдыг үүнийг судартаа 24-р шүлгийн дэргэд бичихэд
урамшуулан дэмж.)

• Төлөөлөгч нь дэлхий дээрх бусад удирдагчтай адил арга замаар
сонгогдохын оронд яагаад илчлэлтээр дамжуулан Бурханаар дуудагдах нь
чухал гэж та нар бодож байна вэ?

Орчин үеийн төлөөлөгч хэрхэн илчлэлтээр дамжуулан Бурханаар
дуудагддагийг үзүүлэхийн тулд нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Хибэр
Ж.Грантын амьдралаас өгүүлсэн дараах түүхийг чанга уншихад урь.
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“Ерөнхийлөгч [Хибэр Ж.] Грант Сүмийн ерөнхийлөгчийн хувьд Сүмийг
бүхэлд нь удирдахаар илчлэлт хүлээн авдаг байсан. Ийм нэгэн илчлэлт
түүнийг Сүмийн ерөнхийлөгчөөр дөнгөж томилон адисалсны дараа
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын шинэ гишүүнийг томилохоор Их Эзэний
хүслийг эрэлхийлж байхад иржээ. Түүнийг энэ үүрэг хариуцлагаа тунгаан
бодож байх үед итгэлтэй хожмын үеийн гэгээнтэн, батлагдсан удирдагч,

насан туршийн анд Ричард В.Янг байн байн бодолд нь орж ирээд байлаа. Ерөнхийлөгч
Грант энэ магадлалын талаар өөрийн зөвлөхүүдтэйгээ ярилцахад тэд түүний шийдвэрийг
дэмжжээ. Тэрээр энэ авсан арга хэмжээндээ итгэлтэй болсныхоо эцэст найзынхаа нэрийг
хуудас цаасан дээр бичээд, Тэргүүн Зөвлөл ба Арванхоёрын чуулгатай хийдэг долоо хоног
тутмын ариун сүмийн уулзалтандаа авч очсон байна. Хэдий тийм ч тэрээр ах нараас
зөвшөөрөл авахаар уг нэрийг танилцуулах болоход танилцуулж чадсангүй. Ричард
В.Янгийн нэрийг танилцуулахынхаа оронд тэр өөрийнхөө бараг мэдэхгүй хүнийг буюу
Мэлвин Ж.Баллардын нэрийг танилцуулжээ. Ерөнхийлөгч Грант энэ явдал өөрт нь хэрхэн
нөлөөлсөн тухай хожим өгүүлэхдээ:

“Би ажилд минь амьд Бурхан сүнслэг өдөөлтөөр удирдаж байгааг мэдэрсэн. Би насан турш
нөхөрлөсөн хамгийн эрхэм найзынхаа оронд бараг танихгүй шахам хүнийг төлөөлөгчдийн
нэг байхаар сонгосон тэр өдрөөс эхлэн Бурханы ажлыг энэ дэлхий дээр удирдахад Түүний
гэрэл, сүнслэг өдөөлт, удирдамжийг авах эрхтэй болсноо өөрийгөө амьд гэдгээ мэддэг шиг
л мэдэх болсон” гэжээ (Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant [2002], 181–82).

• Үйлс 1:24-т заагдсан үнэнийг энэ түүхэнд орчин үеийн төлөөлөгчдийн
дуудлагаар хэрхэн дүрслэн үзүүлсэн бэ?

• Төлөөлөгчийн дуудлага нь Аврагч Сүмээ үргэлжлүүлэн удирддагийг хэрхэн
харуулсан бэ? (Та Үйлс 1:2-т Есүс Христ Ариун Сүнсээр дамжуулан Өөрийн
хүслийг төлөөлөгчдөд илчилснээр Сүмээ удирддаг гэсэн үнэнийг заасан
гэдгийг суралцагчдад сануулж болно.)

Өмнө үзүүлсэн одоогийн амьд төлөөлөгчдийн зураг руу дахин анхаарлаа
хандуул. Та тэдний нэрийг мэдэж авч эсвэл давтахад суралцагчдад туслахаар
хэдэн мөчийг зарцуулж болно.

Дараах асуултуудыг самбар дээр бич.

Ямар туршлага та нарт одоогийн төлөөлөгчдийг Бурхан дууддаг гэдгийг
олж мэдэхэд тусалсан бэ?

Одоогийн төлөөлөгчид Бурханаар дуудагддаг гэсэн гэрчлэлтэй байх нь
яагаад та нарын хувьд чухал вэ?

Суралцагчдыг дараах асуултын нэгэнд хариулан, хичээлийн дэвтэр эсвэл
судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Цөөн суралцагчаас хариултаа
ангийнхантайгаа хуваалцахыг хүс.

Үйлс 1:9–26-аас суралцагчдын тодорхойлсон үнэнийг гэрчлэн хичээлээ дуусга.
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Төгс эзэмших судрын давтлага
Суралцагчдад эхний 10 төгс эзэмших судрын хэсгийг давтахад туслахын тулд
дараах эшлэл, хамаарах түлхүүр үгсийг самбар дээр бич (хэрэв та хүсвэл
суралцагчдад хүснэгтийн хуулбарыг тарааж өгч болно).

Maтай
5:14–16

Та нарын гэрэл
тийнхүү
гэрэлтэг.

Лук
24:36–39

Амилсан бие мах,
ястай байдаг.

Матай
11:28–30

Над руу ир. Иохан
3:5

Ус болон Сүнснээс төрөх нь

Maтай
16:15–19

Тэнгэрийн
хаанчлалын
түлхүүрүүд

Иохан
14:6

Зам, үнэн, амь

Maтай
22:36–39

Бурхан Эзэнээ
хайрла;
хөршөө хайрла.

Иохан
14:15

Хэрэв та нар Намайг
хайрладаг бол Миний
тушаалуудыг сахь.

Матай
28:19–20

Бүх үндэстэнд
зааж,
баптисм хүртээ.

Иохан
17:3

Бурхан болон Есүс Христийг
мэдэх нь мөнх амь мөн.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Суралцагчдаас самбар дээр бичсэн төгс
эзэмших судрын хэсгийг хамтрагчтайгаа давтахыг хүс. Та нэг хамтрагчид төгс
эзэмших судрын хэсгээс түлхүүр үгсийг, нөгөө хамтрагчид таарах эшлэлийг
чанга уншихыг санал болгож болно. Суралцагчдыг бүх 10 хэсгийг давттал
ээлжлэн солигдоход урь.

Хэрэв цаг гарвал суралцагчдаас асуулт хариултын шалгалт авахыг бодож үз.
Төгс эзэмших судрын хэсэг бүрд зориулсан түлхүүр үгийн ард хоосон зай бүхий
хуудас цаасыг суралцагчдад тарааж өг. Суралцагчдыг таарах эшлэлийг хоосон
зайд бичихэд урь. Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа асуулт хариултын
шалгалтыг хянаж үз.
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Үйлс 2
Оршил
Пентекостын өдөр шавь нар нь Ариун Сүнсээр дүүрч, сайн
мэдээг номлохдоо хэлний бэлгээр адислагдав. Петр Есүс
бол “Эзэн бас Христ” (Үйлс 2:36) гэдгийг тунхаглаж мөн
хүмүүсийг наманчилж, баптисм хүртэн, Ариун Сүнсний

бэлгийг хүлээн авахад урьсан. Тэр өдөр гурван мянга
орчим хүн хөрвөгдөж, баптисм хүртсэн бөгөөд дараа нь
Сүмд итгэлтэй хэвээр үлджээ.

Заах зөвлөмж
Үйлс 2:1–13
Пентекостын өдөр Есүс Христийн шавь нар Ариун Сүнсээр дүүрэв
Суралцагчдаас сүм дээр үг хэлж, хичээл заан, хэн нэгэнтэй сайн мэдээг
хуваалцсан хамгийн сүүлд тохиолдсон боломжийнхоо тухай бодохыг хүс.

• Есүс Христийн сайн мэдээний тухай үг хэлэх, заах, бусдад гэрчлэхэд юу нь
бэрхшээлтэй байж болох вэ?

Үйлс 2:1–13-ыг судалж байхдаа сэргээгдсэн сайн мэдээний тухай бусдад зааж,
гэрчлэхдээ сэтгэл түгшиж, айсан үед туслах үнэнийг олж мэдэхэд
суралцагчдыг урь.

Аврагчийг тэнгэрт өргөгдсөнөөс ойролцоогоор нэг долоо хоногийн дараа
олон үндэстнээс иудейчүүд Пентекостын баярт оролцон, ариун сүмд бишрэн
шүтэж, Их Эзэнд талархахаар цугласан гэдгийг тайлбарла. Энэ баяр Дээгүүр
өнгөрөх баяраас тавин өдрийн дараа болдог бөгөөд улирлын анхны ургацыг
тэмдэглэдэг байжээ (Судруудын удирдамж, “Пентекост,” scriptures.lds.org-ийг
үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Үйлс 2:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс Христийн шавь нарт Пентекостын өдөр юу тохиолдсоныг
олж мэдэхийг хүс.

• Пентекостын өдөр шавь нарт юу тохиолдсон бэ? (Ариун Сүнсээр дүүрсэн.)

• Ариун Сүнсээр дүүрснийг хэрхэн дүрсэлсэн бэ?

“Хаялах мэт хэлүүд” (3-р шүлэг) гэдэг нь хаялсан буюу салаалсан эсвэл галын
дөл мэт харагдах хэлүүдийг хэлж байгааг тайлбарла. Эрт үед гал нь тэнгэрлэг
оршихуй юм уу нөлөөлөхүйн бэлгэдэл байжээ. Энэ нь шавь нар Аврагчийн
амласан Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн авсны тэмдэг байв.

Нэг суралцагчийг Үйлс 2:4–8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, шавь нар Ариун Сүнсээр дүүргэгдэх үед юу тохиолдсоныг олж
мэдэхийг хүс.

• 4-р шүлэгт цэдэглэснээр, шавь нарыг Ариун Сүнсээр дүүргэгдэхэд юу
тохиолдсон бэ? (Сүнсээр “дамжуулан өгөгдсөнийг” ярьж мөн тэднийг
харийн өөр өөр хэлээр яриулав.)

• Өөр өөр үндэстнээс ирсэн иудейчүүд сонссон зүйлдээ яагаад гайхсан бэ?

523



Суралцагчдыг Үйлс 2:9–11-ийг гүйлгэн уншихад уриад, шавь нарыг Ариун
Сүнсний хүчээр ам хэлээрээ ярихыг сонссон өөр өөр бүлэг хүн юмуу
үндэстнүүдийн тоог гаргахад урь. Тэднээс олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.
Тэрхүү иудейчүүдийн хаанаас ирснийг төсөөлөхөд суралцагчдад туслахын тулд
дагалдах газрын зургийг үзүүлэхийг бодож үз.

11-р шүлэгт цэдэглэснээр, эдгээр бүлэг тус бүр “Бурханы агуу үйлсийн тухай”
өөрсдийнх нь хэлээр шавь нарын заахыг сонссон гэдгийг онцол. Та шинэ
сүсэгтнүүд гэдэг нь иудейчүүдийн итгэлд нэгдсэн харь үндэстнүүд гэдгийг
тайлбарлаж болно.

• Пентекостын өдөр шавь нарт тохиолдсон үйл явдалд дүрсэлснээр, бусдад
зааж мөн гэрчлэхэд юу бидэнд туслах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа
Биднийг Ариун Сүнсээр дүүргэгдэхэд тэр бидэнд бусдад зааж,
гэрчлэхэд тусална гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдад энэ зарчмыг ойлгоход туслахын тулд ангидаа хоёр хоосон аяга,
савтай ус, тавиур авчир. Асгарсан усыг гоожуулахгүйн тулд аягануудаа тавиур
дээр тавь. Тэгээд нэг аягыг ус орохгүй байхаар хуудас цаас юм уу тагаар
таглаад, нөгөө аяганд (чулуу зэрэг) ямар нэгэн зүйлийг бараг дүүртэл хий. Нэг
суралцагчийг хоёр аяганд хоёуланд нь савтай уснаас хийн дүүргэхийг
хичээхэд урь.

• Хэрэв аяганууд биднийг, ус нь Ариун Сүнсийг төлөөлж байгаа бол хуудас
цаас (юм уу таг) болон чулуу юуг төлөөлж болох вэ? Ямар зан чанар,
хандлага Ариун Сүнсээр дүүрэхэд маань бидэнд саад болж чадах вэ?

• Ариун Сүнс бидэнд бусдад зааж, гэрчлэхэд тусалж болохын тулд бид
түүгээр дүүргэгдсэн байхын төлөө юу хийж чадах вэ?

• Ариун Сүнс та нарт сайн мэдээг заах эсвэл бусадтай гэрчлэлээ хуваалцахад
ямар арга замаар тусалж байсан бэ?
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Самбар дээр бичсэн зарчмын талаар гэрчлээд мөн суралцагчдыг зааж, бусдад
гэрчилж чадахын тулд Ариун Сүнстэй нөхөрлөхийг эрэлхийлснээр энэ
зарчмыг амьдралд хэрэгжүүлэхэд урь.

Зарим иудей хүн сонссон зүйлдээ гайхширч байхад зарим нь шавь нарыг хэт их
дарс ууж согтсон хэмээн буруутган шоолж байсан гэдгийг тайлбарлан, Үйлс
2:12–13-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Үйлс 2:14–47
Петр Есүс Христийн тухай гэрчилж, хэрхэн аврал олж авахыг заасан
Нэг суралцагчийг Үйлс 2:14-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас хэн
цугларсан олонд зааж эхэлснийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Өөрсдийгөө цугларсан олны өмнө зогссон Петрийн нөхцөл байдалд
байгаагаар төсөөлөхийг суралцагчдаас хүс.

• Хэрэв та нар Петрийн оронд байсан бол сайн мэдээний ямар үнэнийг зааж
мөн гэрчлэх байсан бэ? Яагаад?

Хэлний бэлэг хийгээд шавь нарын дундах Сүнсний бусад нотлох үйл явдал
Иоелын бошиглолын биелэл болон утга учир байсан гэж Петр тунхагласныг
тайлбарлан, Үйлс 2:12–13-ыг нэгтгэн дүгнэ (Иоел 2:28–32-ыг үзнэ үү). Петр
дараа нь Давид хааны зарим үг, сургаалт үгсийг ашиглан хүмүүст зааж мөн
гэрчилсэн.

Дараах судрын эшлэл, асуултуудыг самбар дээр бич.

Үйлс 2:22–24, 29–33, 36

Петрийн заасан мөн гэрчилсэн чухал үнэн юү вэ?

Петрийн иудейчүүдэд гэрчилсэн зүйлсийн юу нь та нарын анхаарлыг
татсан бэ?

Үйлс 2:36–38 нь төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших судрын хэсгийг
судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж,

тэдгээрийг бусдад заахад бэлтгэхэд тусална. Та суралцагчдад эдгээр төгс эзэмших судрын
хэсгийг тусгайлан тэмдэглэхийг зөвлөж болно. Ингэснээр тэд эдгээр судрыг амархан олох
боломжтой байх болно. Суралцагчдыг энэ судрын хэсгийг гарамгай эзэмшихэд нь
туслахын тулд хичээлийн төгсгөл дэх заах санаа руу анхаарлаа хандуул.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хос бүрийг самбар дээрх судрын
эшлэлүүдийг судлаад, дагалдах асуултуудын хариултыг ярилцахад урь.
Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчийг хариултаа ангийнхантай
хуваалцахад урь.

Петрийн Аврагчийг үгүйсгэж байгааг үзүүлсэн зургийг үзүүл (жишээлбэл,
Карл Хэнрик Блокийн Петрийн няцаалт. Үүнийг LDS.org-оос үзэх боломжтой).
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Петрийн няцаалт, Карл Хэнрик Блок Данийн Хиллерод дахь
Фредериксбург шилтгээний Үндэсний түүхийн музейгээс
зөвшөөрөл авч ашиглав. Хуулбарлахыг хориглоно.

Нэг суралцагчийг Аврагчийг баривчилдаг шөнө Есүстэй ямар харилцаатай
талаар нь асуухад Петрийн юу гэж хэлснийг дүгнэн хэлж өгөхөд урь (Лук
22:54–62-ыг үзнэ үү).

• Пентекостын өдөр Петрийн
хэлсэн үгс, хийсэн үйлдэл
Аврагчийг баривчилдаг шөнө
түүний гаргасан ааш зангаас хэр
өөр байсан бэ?

• Петрт гарсан энэ өөрчлөлтөд юу
нөлөөлсөн гэж та нар бодож
байна вэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 2:37-г чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петрийн үгс олон
түмэнд хэрхэн нөлөөлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Петрийн үгс олон түмэнд хэрхэн
нөлөөлсөн бэ?

Та суралцагчдыг “тэдний зүрхийг
хөндсөн” гэдэг үгсийг тэмдэглэхэд
урьж болно. Хүмүүсийг Петрийн
гэрчлэлийг сонсож байхад Ариун
Сүнс тэдний зүрхийг хөндсөн гэдгийг тайлбарла. Хөндсөн гэдэг үг энд “нэвт
хатгах” гэсэн утгатай бөгөөд иудейчүүд үндэстэн, олноороо өөрсдийн Их Эзэн,
Есүс Христийг цовдолсон учир хүмүүс гэмшиж байсан гэдгийг харуулж байна.
Петр Пентекостын өдөр өөрийнх нь зааж байсан олон янзын үндэстнээс ирсэн
иудейчүүдийн бүлгүүдийг Есүс Христийн цовдлолтод хариуцлага хүлээх хүмүүс
гэж хэлээгүй юм.

• 37-р шүлэгт цэдэглэснээр, хүмүүс ямар асуулт тавьсан бэ?

• Энэ асуулт хүмүүсийн зүрх сэтгэлд юу өөрчлөгдөж байгааг харуулж байна
вэ? (Хүмүүс зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг мэдэрч эхэлсэн.)

Нэг суралцагчийг Үйлс 2:38–41-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петр хүмүүст юу хийхийг зааварласныг олж мэдэхийг хүс.
Завхруулагч гэдэг нь тэрслүү, зөрүүд, шударга бус гэсэн утгатайг тайлбарла.

• Петр хүмүүст юу хийхийг зааварласан бэ?

• 41-р шүлэгт цэдэглэснээр, хүмүүс Петрийн сургамжинд болон наманчилж,
баптисм хүртэх урилгад хэрхэн хандсан бэ?

Бид Бурханы үгийг Ариун Сүнсний хүчээр хүлээн авах үед … гэсэн гүйцэд биш
өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Цөөн суралцагчийг Үйлс 2:42–47-г ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Сүмд ирсэн шинэ хөрвөгчид Ариун Сүнсний хүчээр
үнэнийг хүлээн авч, баптисм хүртсэнийхээ дараа юу хийснийг олж мэдэхэд
урь. “Талх хувааж” (42-р шүлэг) гэдэг нь ариун ёслолын үйл ажиллагаанд
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оролцохыг хэлж байгаа бөгөөд “бүхнээ нийтээрээ хэрэглэж” (44-р шүлэг) гэдэг
үгс нь гэгээнтнүүд нэгдэж, бүхнээ зориулах хуулиар амьдрахыг хэлж байгааг
тайлбарла.

• Эдгээр шүлэгт цэдэглэснээр, баптисм хүртсэн уг хүмүүс үнэхээр хөрвөгдсөн
(мөн 3 Нифай 26:17–21-ийг үзнэ үү) гэдгийг ямар үйлдэл нь харуулж байна
вэ? (Нэг суралцагчийг ангийнхны хариултыг самбар дээр жагсаан
бичихэд урь.)

Иудейчүүд Петрийн үгийг сонсож мөн тэдгээрийн дагуу үйлдэхээсээ өмнө
Есүсийг өөрсдийн Аврагч хэмээн хүлээн зөвшөөрөөгүй, мөн Түүний сургаалыг
дагадаггүй байсныг суралцагчдад сануул. Тэднийг уг хүмүүс хэрхэн
өөрчлөгдсөн тухай бодоход урь.

• Бид Бурханы үгийг Ариун Сүнсний хүчээр хүлээн авахад юу тохиолдох
тухай ямар зарчмыг Үйлс 2:37–47-оос мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчдын
хэлсэн үгсийг ашиглан самбар дээрх өгүүлбэрийг Бид Бурханы үгийг
Ариун Сүнсний хүчээр хүлээн авах үед бидний зүрх сэтгэл
өөрчлөгдөж, Есүс Христэд хөрвөгддөг гэсэн үнэнийг харуулж байхаар
гүйцээж бич.)

• Бид Бурханы үгийг Ариун Сүнсний хүчээр хүлээн авахын тулд юу хийх
ёстой вэ?

Суралцагчдыг баптисм хүртэж, хөрвөгдсөн уг хүмүүсийн жагсаан бичсэн
үйлдлүүдийг самбар дээрээс давтан харахад урь.

• Та нарыг сайн мэдээний үнэнд суралцаж мөн амьдрахаар хичээж байхад
Ариун Сүнс та нарт өөрчлөгдөж, Есүс Христэд хөрвөгдөхөд хэрхэн тусалсан
бэ? (Та мөн өөрийнхөө амьдралын туршлагаас хуваалцаж болно.)

Бурханы үгсийг болон сургаалыг Ариун Сүнсний хүчээр илүү сайн хүлээн авч
чадахын тулд юу хийж чадах тухайгаа эргэцүүлэн бодоход суралцагчдыг урь.
Тэднийг хүлээн авсан аливаа сүнслэг өдөөлтийн дагуу үйлдэхэд
урамшуулан дэмж.

Төгс эзэмших судар—Үйлс 2:36–38
Суралцагчдыг Үйлс 2:36–38-ыг итгэлийн 4-р тунхагтай харьцуулахад урь. Үйлс
2:36–38-аас сайн мэдээний анхны зарчим, ёслолуудыг үзүүлж эсвэл заасан
үгсийг олж тогтоохыг суралцагчдаас хүс. Тэгээд суралцагчдыг хос болгон
хуваарилаад, хос бүрээс эдгээр зарчим, ёслол бүр Аврагчийн Цагаатгалын
адислалыг бүрэн дүүрэн хүлээн авахад хэрхэн тусалдгийг ярилцахыг хүс.
Хангалттай хугацаа өгсний дараа дараах асуултыг тавь.

• Хүмүүс наманчилж, баптисм хүртсэнээр ямар адислал хүлээн авах болно
гэж Петр хэлсэн бэ?

• Үйлс 2:38-аас олж авсан ойлголт дээрээ үндэслэн, Ариун Сүнсний бэлгийг
хүлээн авахад бэлтгэхийн тулд бид юу хийх ёстой вэ? (Суралцагчид
өөрсдийнхөө хэлсэн үгсийг ашиглан Бид Есүс Христэд итгэж,
наманчилж, баптисм хүртсэнээр Ариун Сүнсний бэлэг хүлээн
авахад бэлддэг гэсэнтэй адил үнэнийг тодорхойлох ёстой. Энэ үнэнийг
самбарт бич.)
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• Итгэл, наманчлал, баптисм хэн нэгнийг Ариун Сүнсний бэлэг хүлээн
авахад хэрхэн бэлддэг вэ?
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Үйлс 3
Оршил
Ариун сүмийн хаалган дээр Петр Иоханы хамт төрөлхийн
хазгар хүнийг эдгээжээ. Петр тэгээд энэ хүний эдгэрснийг
гэрчлэн, харсан хүмүүст заав. Тэрээр Есүс Христийн тухай

гэрчилж, тэднийг наманчлахад урин, хожмын үе дэх сайн
мэдээний сэргээлтийн талаар бошиглосон.

Заах зөвлөмж
Үйлс 3:1–11
Петр, Иохан хоёр төрөлхийн хазгар хүнийг эдгээв
Суралцагчдыг ямар нэгэн тодорхой зүйл (магадгүй төрсөн өдрийн юм уу
Христийн мэндэлсний баярын бэлэг) хүсээд, оронд нь ямар нэгэн өөр зүйл
хүлээн авсан үеэ бодоход урь. Тэдний цөөн хэдээс туршлагаа хуваалцахыг мөн
хүссэн зүйлээ хүлээн аваагүйгээс болоод ямар сэтгэгдэлтэй байснаа
тайлбарлахыг хүс.

• Бид эдгээр туршлагыг залбирлаар дамжуулан Тэнгэрлэг Эцэгээсээ адислал
эрэлхийлэхтэй хэрхэн харьцуулж болох вэ? (Заримдаа Тэнгэрлэг Эцэг
бидний залбиралд бидний хүсэн хүлээж буй арга замаар хариулдаггүй буюу
хүссэнээр маань адисалдаггүй.)

Тэнгэрлэг Эцэгээс хүлээж байсан хариу юм уу адислал аваагүй туршлагаа
тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс.

Ангийнхныг Үйлс 3-ыг судалж байхдаа Их Эзэнээс хүсэн хүлээж байсан
хариулт юм уу адислал хүлээн аваагүй байх үед туслах зарчмыг олж мэдэхэд
урь.

Нэг суралцагчийг Үйлс 3:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петр, Иохан хоёр ариун сүмийн хаалган дээр хэнтэй уулзсаныг
олж мэдэхийг хүс.

• Петр, Иохан хоёр ариун сүмийн хаалган дээр хэнтэй уулзсан бэ?

• Энэ хүн “гуйлга гуйж” байсан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (3-р шүлэг). (Та
гуйлга гэдэг нь хүмүүсийн ядууст өгдөг зүйлсийг хэлдэг гэдгийг
тайлбарлаж болно.)

Бид Үйлс 4:22-оос хазгар хүнийг дөч гаруй настай байсан гэж ойлгодгийг
онцлон хэл.

• Энэ хүн дөчин жилийн турш алхаагүй гэж бодоход уг хазгар хүний хөл
ямар байдалтай байсан байж болох вэ?

Ангийнхныг хазгар хүний оронд байсан бол ямар сэтгэгдэлтэй байх байснаа
бодож үзэхэд урь.

• Ийм нөхцөл байдалд байгаа хэн нэгэнд хүмүүсийн хандаж болох зарим
хэвшсэн арга зам юу вэ?
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Нэг суралцагчийг Үйлс 3:4–7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петр энэ хүний төлөө юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Петр энэ хүний төлөө юу хийсэн бэ?

• Петрийн үйлдэл болон үгсийн юу нь та нарт гүн сэтгэгдэл төрүүлж
байна вэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 3:8-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Петр уг
хүнийг “өндийлгөсний” дараа юу хийснийг олж мэдэхийг хүс (7-р шүлэг).

• Петр өөрийг нь “өндийлгөсний” дараа тэр хүн юу хийсэн бэ?

• Ямар арга замаар энэ хүний хүлээн авсан адислал анх асуусан гуйлгаас нь
илүү агуу байсан бэ?

Суралцагчдыг хүсэн хүлээж байсан хариулт эсвэл адислалаасаа өөр хариулт юм
уу адислалыг Тэнгэрлэг Эцэгээс хүлээн авсан тохиолдлоо эргэн санахад
урамшуул.

• Бид Үйлс 3:1–8-аас Тэнгэрлэг Эцэгээс хүлээж байсан хариулт юм уу
адислалаа хүлээн аваагүй үед бидэнд туслах ямар үнэнийг сурч болох вэ?
Суралцагчид өөр өөр үгээр хариулж болох боловч Тэнгэрлэг Эцэг
залбиралд маань бидний хүсэж байсан юм уу Түүнээс хүлээж байсан
арга замаар хариулахгүй байж болох ч Түүний хариулт үргэлж
бидний илүү их сайн сайхны төлөө байдаг гэсэн үнэнийг тодорхойлох
ёстой. Энэ үнэнийг самбар дээр бичээд, суралцагчдыг 6-р шүлгийн хажууд
судрынхаа зайнд үүнийг бичихэд урих талаар бодож үз.

Суралцагчдад өөрсдийн үгээр илэрхийлэх боломж олго
Суралцагчид судруудаас уншсан сургаал, зарчмаа илэрхийлэх үед тэдний хариулт энэхүү
гарын авлагын үгсээс өөр байсан ч хариултыг нь буруушааж болохгүй. Гэхдээ суралцагчийн
хийсэн мэдэгдэл сургаалын хувьд буруу байвал та эелдгээр тэдэнд мэдэгдлээ засахад нь
туслах үүрэгтэй. Энэ нь сурах үйл явцыг хайр, хүндэтгэлийн уур амьсгал бүрдсэн орчинд
явуулахад тусалж чадна.

• Тэнгэрлэг Эцэг бидний залбиралд бидний хүсэж байснаас өөр юм уу
Түүнээс хүлээж байснаас хэрхэн өөрөөр хариулж болох вэ? (Жишээлбэл,
Тэрээр сорилтыг үгүй болгохын оронд тэвчих хүчийг бидэнд өгч болно
эсвэл асуудлыг бидний өмнөөс шийдэхийн оронд тухайн асуудлыг
шийдэхэд туслах мэргэн ухааныг бидэнд өгч болно.)

Үйлс 3:1–8 дээр цэдэглэсэн түүхэнд энэ хүний хүлээн авсан зүйл хүсэж байснаас
нь илүү агуу байсан нь илэрхий байна. Хэдий тийм ч бусад тохиолдолд хүлээн
авсан зүйл асууж байснаас нь илүү агуу байх нь үүн шиг илэрхий биш ч байж
болох юм.

• Самбар дээр бичсэн үнэнийг санах нь биднийг залбирлынхаа хариуд
хүлээж байснаас өөр хариултыг хүлээн авах үед хэрхэн тусалж чадах вэ?

Суралцагчдыг Их Эзэн залбиралд нь тэдний хүсэж байсан хариултаас өөрөөр
хариулсан ч илүү сайн сайхных нь төлөө байсан туршлагаасаа эргэцүүлэн
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бодоход урь. Цөөн суралцагчаас туршлагаасаа хуваалцахыг хүс. Та мөн
өөрийнхөө туршлагаас хуваалцаж болно.

Нэг суралцагчийг Үйлс 3:9–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, энэ хүнийг эдгээсэнд хүмүүс хэрхэн хандсаныг олж
мэдэхийг хүс.

• Хүмүүс энэ хүнийг эдгээсэнд ямар хариу үйлдэл үзүүлсэн бэ?

Үйлс 3:12–26
Петр Есүс Христийн тухай гэрчилж наманчлалыг номлов
Ангийнхныг хазгар хүний эдгээлтийг гэрчлэн, ариун сүмд байсан хүмүүсийн
дунд байгаагаар төсөөлөхөд урь. Тэр хүмүүс хазгар хүнийг ариун сүмийн
хаалгаар орохдоо гуйлга гуйж байгааг олонтоо харж байсан ч эдгээгдсэнийх нь
дараа түүний үсэрч харайн алхахыг харсан гэдгийг онцол.

• Хэрэв та нар ариун сүмд байсан хүмүүсийн дунд байсан бол Петр, Иохан
хоёрын талаарх та нарын бодол энэ гайхамшгийг гэрчилсний дараа хэрхэн
өөрчлөгдөх байсан бэ?

Ангийнхныг хос болгон хуваарил. Хос бүрийг Үйлс 3:12–16-г хамтдаа чанга
уншаад, Петр хазгар хүнийг эдгээснээ олон түмэнд хэрхэн тайлбарласныг олж
мэдэхэд урь. Хангалттай хугацаа өгсний дараа дараах асуултыг тавь.

• Петр энэ хүнийг эдгээснийхээ төлөө өөртөө нэр хүнд олж авсан уу?

• Петр ямар хүчээр энэ хүнийг эдгээсэн гэж хэлсэн бэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа Есүс Христийн үйлчлэгчид Түүний нэрэнд итгэх
итгэлээр дамжуулан гайхамшгийг үзүүлж чадна гэсэн үнэнийг
самбар дээр бич.)

Петр энэ тохиолдлыг үхэхдээ Өөрийн хүмүүсээр яллагдсан ч амилснаараа
үхлийг ялаад удаагүй байгаа Есүс Христийн тухай хүмүүст заахад ашигласан
гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Үйлс 3:17–21-ийг 17 (зүүлт тайлбар a-г үзнэ үү) ба 20-р
шүлгийг (зүүлт тайлбар б-г үзнэ үү) Иосеф Смитийн Орчуулгад орсон
өөрчлөлттэй хамт чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад,
Петрийн хүмүүст өгсөн урилгыг олж мэдэхийг хүс.

Үйлс 3:19–21 нь төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших судрыг судлах
нь суралцагчдад үндсэн сургаалын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж, тэдгээрийг

бусдад заахад бэлтгэлтэй байхад тусалдаг. Та суралцагчдад төгс эзэмших судруудыг өөр
тэмдэглэгээгээр тэмдэглэх нь тэдгээрийг хялбархан олох боломжтой болгодог гэж зөвлөж
болно. Суралцагчдыг энэ судрын хэсгийг бүрэн судалж, хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд
хичээлийн төгсгөлд байгаа заах санааг хар.

• Петр хүмүүсийг юу хийхэд урьсан бэ?

Суралцагчдад Петрийн захиасыг ойлгоход нь туслахын тулд Петр Есүс
Христийг цовдлохыг шаардсан, зөвшөөрсөн хүмүүст хандан ярьж байсан
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гэдгийг онцлон хэл (Үйлс 3:14–15-ыг үзнэ үү). Нэг суралцагчийг бошиглогч
Иосеф Смитийн хэлсэн дараах үгсийг чанга уншихад урь.

“[Петр] тэдэнд, ‘нүглүүдээсээ ангижрахын тулд наманчилж, баптисм хүрт’
гэхийн оронд ‘Иймээс гэмшицгээ. Нүглүүдээсээ салахын тулд эргэцгээ.
Тэгвэл сэргээх цаг Эзэний оршихуйгаас ирэх’ болно гэсэн байна. [Үйлс 3:19.]

… Тэд гэмгүй цус урсгасан учраас нүглээсээ ангижрахын тулд баптисм
хүртэж чадахгүй байх байсан” (History of the Church, 6:253).

“Тэгвэл сэргээх цаг Эзэний оршихуйгаас ирэх бөгөөд … Есүсийг Тэр илгээх
болно” (19–20-р шүлэг) гэдэг үгсийг онцол.

• Эдгээр үг юун тухай хэлж байна гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Брүс Р.Макконкигийн дараах мэдэгдлийг уншихад урь.

“Энэхүү тогтоогдсон цаг, энэ сэргээлтийн цагууд бол Их Эзэн Христийг
дэлхий рүү дахин илгээх өдөр болох Хүний Хүүгийн хоёр дахь удаагаа ирэх
үед улиран тохиох болно.

“… Энэ бол ‘дэлхий шинэчлэгдэж мөн диваажингийн алдар суугаа хүлээн
авах’ өдөр юм. (Аравдугаар итгэлийн тунхаг.) Энэ бол Исаиагийн харсан
‘шинэ газрын’ (Исаиа 65:17), ёс бус явдал зогсож, мянган жилийн эхлэлийг

тэмдэглэхэд ноёрхох дэлхийн өдөр юм (Conference Report, 1967 оны 10-р сар, 43).

Хоёр дахь ирэлт зургийг самбар дээр
тавьж үзүүл (Сайн мэдээний уран
зургийн цуглуулга [2009 он], дугаар 66;
мөн LDS.org-оос үзнэ үү). Самбар
дээр зургийн ойролцоо сэргээлтийн
цаг үе гэж бичин хаягла.

• Дэлхий Есүс Христийн Хоёр дахь
ирэлтээр хэрхэн сэргээгдэх вэ? (Ёс
бус явдлаас цэвэршүүлэгдэнэ.)

“Бүхнийг сэргээх үе” (21-р шүлэг)
гэдэг үгсийг онцол.

• Та нар “бүхнийг сэргээх үе” гэж
юуг хэлсэн гэж бодож байна вэ?
(Та энэ нь хожмын өдрүүд дэх сайн
мэдээний сэргээлтийг дүрсэлж
байгааг ойлгоход суралцагчдад
туслахын тулд Үйлс 3:21, зүүлт
тайлбар a-г онцолж болно. Есүс
Христ ирж буй урвалтын үеийн
турш тэнгэрт үлдэх хэдий ч сайн
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мэдээтэй хамааралтай бүх зүйлийг буцаан авчрах буюу сэргээхээр дэлхий
дээр буцаж ирнэ. Петр Есүс Христийг Хоёр дахь ирэлтээсээ өмнө дэлхийд
айлчлан ирэх цаг үеийг дүрслэн хэлэхдээ “бүхнийг сэргээх үе” гэсэн үгсийг
ашигласан гэдгийг та мөн онцлон хэлж болно.)

• Есүс Христ хожмын өдрүүд дэх сайн мэдээний сэргээлтийн нэг хэсэг болгон
хэзээ дэлхийд айлчилсан бэ? (Суралцагчид Аврагчийг Иосеф Смитийн
Анхны үзэгдлийн үед [Иосеф Смит—Түүх 1:17-г үзнэ үү] болон Көртландын
ариун сүмд [C ба Г 110:2–5-ыг үзнэ үү] үзэгдсэн гэдгийг дурдаж болно.)

Анхны үзэгдэл зургийг самбар дээр
тавьж үзүүл (Сайн мэдээний уран
зургийн цуглуулга, [2009], д. 90; мөн
LDS.org-ийг үзнэ үү). Самбар дээр
зургийн ойролцоо Бүхнийг сэргээх үе
гэж бичин хаягла.

• 21-р шүлэгт цэдэглэснээр,
Петрээс гадна өөр хэн хожмын үед
сайн мэдээ сэргээгдэх тухай
ярьсан бэ? (Суралцагчид
өөрсдийн үгсийг ашиглан Бүх л
үеийн бошиглогчид хожмын
үед сайн мэдээ сэргээгдэхийг
урьдчилан хэлсэн гэсэн
сургаалыг тодорхойлох ёстой.)

Мосе хийгээд “Самуел болон түүнээс
хойших эш үзүүлэгчид” (24-р шүлэг)
Есүс Христийн тухай ярьж, Түүнийг
эсэргүүцсэний улмаас гарах үр дагаврыг сэрэмжлүүлсэн (23-р шүлэг) гэдгийг
Петр гэрчилснийг тайлбарлан, Үйлс 3:22–26-г нэгтгэн дүгнэ.

Та Есүс Христ дэлхийд хожмын өдрүүд дэх сайн мэдээний сэргээлтийн нэг
хэсэг болон ирсэн бөгөөд дэлхийг ёс бус байдлаас цэвэрлэхийн тулд хоёр дахь
удаагаа эргэж ирнэ гэсэн гэрчлэлээ хуваалцаад, хичээлээ өндөрлөж болно.

Төгс эзэмших судар—Үйлс 3:19–21
Суралцагчдыг Үйлс 3:19–21-ийг номлогчийн нөхцөл байдалд хэрхэн
ашиглахыг ойлгоход туслахын тулд дараах жишээг толилуул. Сонирхогч “сайн
мэдээ хожмын өдрүүдэд сэргээгдэх болно гэж Библийн хаана бичсэн байдаг
вэ?” гэж асуужээ.

Ангийнхныг хос болгон хуваарил. Хос бүрийг Үйлс 3:19–21 болон Библийн өөр
нэг хэсгийг ашиглан, энэ асуултад хариу бэлдэхийг хүс. Та тэднийг судруудын
удирдамжин дахь “Сайн мэдээний сэргээлт”-ийг олж харахад урамшуул.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа нэг суралцагчийг сонирхогчийн дүрд, харин
хосын нөгөө нэг суралцагчийг номлогчийн дүрд самбарын өмнө гарч тоглоход
урь. Номлогчийн дүрд тоглож байгаа суралцагчийг сонирхогчийн дүрд тоглож
байгаа суралцагчтай бэлдсэн хариултаа хуваалцахыг хүс.
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Үйлс 4–5
Оршил
Петр, Иохан хоёр хазгар хүнийг ариун сүмд эдгээсний
дараа баривчлагдсан (Үйлс 3-ыг үзнэ үү). Ахлах тахилчид
тэдэнд Есүсийн нэр дээр заахаа болихыг тушаав. Хэдий
тийм ч төлөөлөгчид Есүсийн нэрээр номлож,
үргэлжлүүлэн эдгээсэн. Тэд дахин баривчлагдаж, Иудейн

удирдагчдын тушаалд захирагдалгүй эсэргүүцсэний төлөө
жанчуулав. Сүмийн гишүүд бүхнээ зориулах хуулиар
амьдарч байсан ч тэдний хоёр нь Петрт болон Бурханд
худлаа ярьснаасаа болж үхэв.

Заах зөвлөмж

Өдөр бүр судраас судлахыг дэмжих
Суралцагчдыг өдөр бүр бие даан Шинэ Гэрээнээс суралцах цаг товлоход урамшуул. Тэдэнд
тохирох тэмдэглэл хөтлөх аргачлалыг (энэ гарын авлагын хавсралтаас уншлагын
хүснэгтийг үзнэ үү) өгөөд, өдөр тутмынхаа уншлагыг тэмдэглэдэг байхад тусал. Мөн
суралцагчдад бие даан судраас суралцах цагаараа сурсан, мэдэрсэн зүйлээ хуваалцах
боломжийг байнга гаргаж өг. Бие даан судраас суралцаж чадахгүй байгаа суралцагчдыг
эвгүй байдалд оруулж, урам зоригийг нь мохоохгүйн тулд анхаар.

Үйлс 4:1–31
Санхедрины ахлах тахилчдын гишүүд Петр, Иохан хоёрыг Есүсийн нэрээр
заахаа болихыг тушаажээ.
Дараах тохиолдлуудад хэрхэн хандах байсан тухай эргэцүүлэн бодохыг
суралцагчдаас хүс.

1. Таны нэг найз Сүмийн тухай ямар нэгэн үнэн биш зүйлийг нийтийн
сүлжээн дээр тавьжээ.

2. Танай дасгалжуулагч багийг тань ням гарагт тоглох тэмцээнд
оролцуулахаар товложээ.

3. Та нарын найзууд олон нийтийн дунд түгээмэл дэмжигддэг ч Сүмийн
сургаалын эсрэг нийгмийн асуудлын талаарх санаа бодлыг тань асуужээ.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа дараах асуултуудыг тавь.

• Бид итгэлээ хуваалцах эсвэл хамгаалах хэрэгтэй болдог өөр ямар ямар
нөхцөл байдаг вэ?

• Итгэлээ хуваалцах, хамгаалахын юу нь хэцүү байж болох вэ?

Суралцагчдыг Үйлс 4–5-аас судалж байхдаа иймэрхүү нөхцөл байдал тулгарах
үед удирдах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдыг Үйлс 3 дээр цэдэглэсэн үйл явдал, сургаалуудын тухай санаж
байгаа зүйлсээ дүгнэн хэлэхийг хүс. Хэрэв шаардлагатай бол Петр, Иохан хоёр
хазгар хүнийг эдгээсний дараа ариун сүмд тэднийг тойрон цугласан бүлэг хүнд
заасан гэдгийг тэдэнд сануул.
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Нэг суралцагчийг Үйлс 4:1–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг шүлгийг
дагаж уншаад, ариун сүмд хүмүүст зааж байхад Петр, Иохан хоёрт юу
тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Петр, Иохан хоёрт юу тохиолдсон бэ?

Үйлс 4:5–6-г дүгнэн, Петр, Иохан хоёр баривчлагдаад ахлах тахилчдын
Санхедрин (Bible Dictionary, “Sanhedrin”-ийг үзнэ үү) гэж нэрлэгддэг Иудейн
засаг захиргааны өмнө аваачигдсаныг тайлбарлан ярьж өг. Санхедрины олон
гишүүн Аврагчийг баривчлах, цовдлоход гар бие оролцсон гэдгийг
суралцагчдад сануул.

Нэг суралцагчийг Үйлс 4:7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж уншаад,
Иудейн удирдагчдын Петр, Иохан хоёрт тавьсан асуултыг олж мэдэхийг хүс.

• Иудейн удирдагчид Петр, Иохан хоёроос юу гэж асуусан бэ?

• Хэрэв Петр, Иохан хоёр Есүс Христийн дагалдагчид гэдгээ илчилсэн бол юу
тохиолдож болох байсан бэ?

Хэд хэдэн суралцагчийг Үйлс 4:8–21-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь. Петр
зөвлөлд юу тунхагласныг олж мэдэхэд суралцагчдыг урь.

• Үйлс 4:10–12-т цэдэглэснээр, Петр зөвлөлд ямар үнэнийг заасан бэ?
(Суралцагчид хэд хэдэн үнэнийг тодорхойлж болох ч Есүс Христийн нэр
бол бидний дамжуулан аврагдаж чадах цорын ганц нэр юм гэдгийг
онцолж байгаа эсэхийг бататга.)

• 13-р шүлэгт цэдэглэснээр, зөвлөл яагаад Петр, Иохан хоёрыг гайхсан бэ?

Суралцагчдыг Үйлс 4:8-ыг дотроо уншаад, зөвлөлтэй зоригтой ярихад нь
Петрт юу тусалж, нөлөөлснийг олж мэдэхэд урь.

• Ариун Сүнсээр дүүргэгдсэн байх нь Петрийн сайн мэдээг зоригтой заах
чадварт хэрхэн нөлөөлсөн гэж та нар бодож байна вэ?

• Бид 8 ба 13-р шүлэгт цэдэглэсэн Петрийн жишээнээс ямар ямар зарчмыг
мэдэж авч болох вэ? Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Ариун
Сүнсээр дүүргэгдсэн үедээ сайн мэдээг зоригтой хуваалцаж чадна
гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.

Суралцагчдыг Үйлс 4–5-ыг үргэлжлүүлэн судалж байхдаа энэ зарчмуудын өөр
жишээг олж мэдэхэд урь.

• 18-р шүлэгт цэдэглэснээр, зөвлөл Петр, Иохан хоёрт ямар тушаал өгсөн бэ?

• 19–20-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр, Иохан хоёр зөвлөлийн тушаалд хэрхэн
хандсан бэ?

Петр, Иохан хоёр суллагдсаныхаа дараа бусад шүтэн бишрэгчтэй цугларан,
хамт залбирсан гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 4:23–28-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 4:29–30-ийг чанга уншихад урьж, ангийнхнаас
итгэгчид Бурханаас юу хүссэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Итгэгчид Бурханаас юу хүссэн бэ?
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Нэг суралцагчийг Үйлс 4:31-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас дагаж
уншин, тэдний залбирлын дараа юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Хүмүүсийг залбирсны дараа юу тохиолдсон бэ?

• Эдгээр шүлэгт үндэслэхэд, бид Бурханы үгсийг зоригтой ярихад туслах
Ариун Сүнсийг урихын тулд юу хийж чадах вэ?

Хичээлийн эхэнд дурдсан зарим нөхцөл байдлыг сануул.

• Бид иймэрхүү нөхцөлд сайн мэдээг хуваалцахдаа ямар ямар арга замаар
зоригтой байж чадах вэ?

• Бид бусадтай сайн мэдээг хуваалцаж эсвэл хамгаалж байхдаа хүндэтгэлтэй,
соёлтой байхын зэрэгцээ хэрхэн зоригтой байж чадах вэ?

• Бурханы үгийг зоригтой ярихад Ариун Сүнс та нарт хэзээ тусалж
байсан бэ?

Үйлс 4:32–5:11
Сүмийн гишүүд бүхнээ зориулах хуулиар амьдарч байсан ч Ананиа, Сапфир
хоёр Петрт худал хэлэв
Суралцагчдаас дараах жишээнүүдийн талаар бодож үзэхийг хүс.

1. Өсвөр үеийнхний нэг бүлэг ариун сүмд нас барагсдын төлөө баптисм
хүртэхээр төлөвлөж байв. Бүлгийн нэг гишүүн эрхийн бичиг авахын тулд
бишоптой уулзах хэрэгтэй гэдгээ мэдэж байсан ч бас хийснээ илчилж
хэлээгүй зарим нүгэл үйлдсэнээ мэдэж байлаа.

2. Нэгэн залуу эрэгтэй номлолд бэлтгэж байлаа. Тэр бишоп нь түүнээс
номлолд үйлчлэхдээ зохистой эсэхийг асуух болно гэдгийг мэдэж байв.
Тэрээр хийсэн зарим алдааныхаа талаар бишопт хэлэлгүйгээр асуултад нь
хариулах арга саам олохыг эрэлхийлж байлаа.

Суралцагчдыг Үйлс 4:32–5:11-ийг судалж байхдаа Бурханы үйлчлэгчдэд үнэнч
байхын ач холбогдлыг ойлгоход туслах зарчмыг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Үйлс 4:32–35-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Сүмийн гишүүд өмч хөрөнгөө яасныг олж мэдэхийг хүс.

• Сүмийн гишүүд өмч хөрөнгөө яасан бэ?

• 34–35-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэдний бодит өмч хөрөнгөө хуваалцах явц
ямар байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 5:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Ананиа, Сапфир гэх нэртэй гэрлэсэн хос газар зарж олж авсан
мөнгөө хэрхсэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Ананиа, Сапфир хоёр илүү ноцтой байсан юуг хийсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 5:3–4-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Петр
Ананиад юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• 4-р шүлэгт цэдэглэснээр, Ананиа эцсийн дүнд хэнд худал хэлсэн бэ?
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• Бид Петрийн хариултаас Их Эзэний үйлчлэгчид худал яривал юу болох
талаар ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ? (Хэрэв бид Бурханы
үйлчлэгчдэд худал яривал Түүнд худал ярьж байгаатай адил юм
гэсэн зарчмыг тодорхойлохын тулд суралцагчид өөрсдийн үгээр
хэлж болно.)

• Яагаад Бурханы үйлчлэгчдэд худал ярих нь Түүнд худал ярихтай адил гэж та
нар бодож байна вэ?

Цөөн суралцагчийг Үйлс 5:5–11-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхныг
шүлгийг дагаж уншаад, Ананиа, Сапфир хоёрын гэрээгээ зөрчиж, Петрт худал
ярьсны үр дагавар болж юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Ананиа, Сапфир хоёрт юу тохиолдсон бэ?

• Хэдийгээр бид болон бидний мэдэх тэр хүмүүс худал хэлсний төлөө ийм
ноцтой бөгөөд хурдан үр дагавар гардаг болохыг мэдрэхгүй ч, хэрэв бид Их
Эзэнд худал ярьж эсвэл гэрээнүүдээ зөрчвөл ямар зарим үр дагаврыг
мэдрэх вэ?

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн хэлсэн дараах
мэдэгдлийг чанга уншихад урь. Шударга бус байдлын зарим үр дагаврыг
сонсохыг суралцагчдаас хүс.

“Шударга бус хүмүүс өнөө үед Ананиа, Сапфир хоёр шиг үхэхгүй ч гэсэн
тэдний дотоод сэтгэл дэх нэгэн зүйл үхдэг. Ухамсар нь явцуурч, зан авир нь
доройтон, өөрийгөө хүндлэхээ больж, зарчимч байдал нь алга болдог”
(“We Believe in Being Honest,” Ensign, 1990 оны 10-р сар, 4).

• Ерөнхийлөгч Хинклигийн хэлснээр, худал хэлэхийн зарим үр дагавар юу
вэ? Хичээлийн энэ хэсгийн эхэнд өгөгдсөн жишээнүүдийг эргэн сана.

• Эдгээр жишээн дэх хувь хүмүүс хэрэв бид санваарын удирдагчдад худал
хэлбэл бидэнд юу тохиолдох талаар юуг мэдэх хэрэгтэй вэ?

• Бурханы үйлчлэгчдэд үнэнч байснаар ямар адислал ирдэг вэ?

Үйлс 5:12–42
Төлөөлөгчид Есүс Христийн нэрээр хүмүүсийг эдгээсний төлөө шоронд
хоригдсон
Суралцагчдаас өөрсдийгөө Петр, Иохан нарын амьдарч байгаа үеийн сонины
сэтгүүлч гэж төсөөлөн бодохыг хүс. Тэднийг Үйлс 5:12–32-ын тодорхой
хэсгүүдийг судлаад, юу болсныг дүгнэн, нүүр хуудсанд зориулж нийтлэл
бичихэд урих болно гэдгийг тайлбарла. (Эдгээр шүлгийн хэсэгт хам сэдэв
өгөхийн тулд Санхедрины ахлах тахилчид Петр, Иохан хоёрыг Есүс Христийн
нэр дээр ярихаа болихыг тушаасан гэдгийг суралцагчдад сануул.) Шүлгүүдийн
хэсэг бүрд өгөгдсөн зааварчилгааг дага.

1. Үйлс 5:12–16 (Судрын энэ хэсгийг ангиараа уншаад, хамтдаа нийтлэл бич.)
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2. Үйлс 5:17–23 (Суралцагчдыг энэ судрын хэсгийг хамтрагчтайгаа уншаад,
нийтлэл бичихийг хүс. Зарим хосыг нийтлэлээ ангийнхантайгаа
хуваалцахад урь.)

3. Үйлс 5:24–32 (Суралцагчдаас бие даан уншаад, нийтлэл бичихийг хүс.
Зарим суралцагчийг нийтлэлээ ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.)

Суралцагчдыг нийтлэлээ хуваалцсаны дараа дараах асуултыг тавь.

• 29-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр болон бусад төлөөлөгч зөвлөлөөс өгсөн
тушаалыг үл харгалзан, яагаад Есүсийн нэрээр үргэлжлүүлэн номлосон гэж
хэлсэн бэ?

Хэрэв бид хүмүүсийг биш Бурханыг дагахыг сонговол … гэсэн бүрэн бус
өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

• Үйлс 4–5-аас уншсан зүйлээс энэ мэдэгдлийг дуусгаж болох ямар ямар арга
зам байна вэ? (Суралцагчдыг хариулж дууссаны дараа самбар дээрх
өгүүлбэрийг Хэрэв бид хүмүүсийг биш Бурханыг дагахыг сонговол
Тэр бидэнтэй хамт байх болно гэсэн байдлаар гүйцээж бич.)

• Бурхан зөвлөлийг биш, Өөрийг нь дагасны төлөө Петртэй болон бусад
төлөөлөгчтэй ямар арга замаар хамт байсан бэ? (Бурхан тэднийг Ариун
Сүнсээрээ дүүргээд [Үйлс 4:8, 31-ийг үзнэ үү], гайхамшгийг гүйцэтгэх
чадвартай болгон [Үйлс 5:12–16-г үзнэ үү] мөн тэднийг шоронгоос
суллахаар Өөрийн тэнгэр элчийг илгээсэн [Үйлс 5:17–20-ийг үзнэ үү].)

• Хэзээ та нар болон та нарын мэддэг хэн нэгэн хүн хүмүүсийг дагахаасаа
илүү Бурханыг дагахыг сонгож байсан бэ? Бурхан та нартай эсвэл энэ
хүнтэй хамт байснаа хэрхэн үзүүлсэн бэ?

Цөөн суралцагчийг Үйлс 5:33–42-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхныг
шүлгийг дагаж уншаад, Их Эзэн Петр болон бусад төлөөлөгчтэй хэрхэн хамт
байсан тухай нэмэлт жишээнүүдийг олж мэдэхэд урь.

Бид Үйлс 5:33-аас зөвлөл Петр, Иохан хоёрыг алахаар эрэлхийлснийг олж
мэдсэн гэдгээ онцол.

• 41–42-р шүлэгт цэдэглэснээр, төлөөлөгчид ийм заналхийлэлтэй нүүр тулж
байхдаа ч Их Эзэнд хэрхэн итгэлтэй хэвээр үлдсэн бэ? Энэ үед Их Эзэн
тэдэнтэй хэрхэн хамт байсан бэ?

• Биднийг сайн мэдээний дагуу амьдарч эргэн тойрны хүмүүстэй үүнийг
хуваалцахад энэ хичээл дээр олж тогтоосон үнэн бидэнд хэрхэн тусалж
чадах вэ?

Өнөөдрийн заасан үнэний тухай гэрчлэлээ хуваалц.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Үйлс 1–5 (17-р бүлэг)
Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Үйлс 1–5-ыг (17-р бүлэг) судалж байхдаа ойлгож мэдсэн үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Үйлс 1:1–8)
Суралцагчид Үйлсийн номыг Есүс Христ Өөрийн хүслийг Ариун Сүнсээр дамжуулан төлөөлөгчдөдөө
илэрхийлснээр Сүмээ удирддаг мөн төлөөлөгчид Есүс Христийн гэрч бөгөөд Түүний тухай дэлхий даяар
гэрчилдэг гэдгийг суралцсанаар судалж эхэлсэн. Мөн суралцагчид Ариун Сүнсний хүчээр бид ч бас Есүс
Христийн гэрч болж чадна гэдгийг сурсан. Энэ хичээл дээрх материал нь мөн Шинэ Гэрээний хоёр дахь хагасын
тоймыг суралцагчдад өгдөг.

2 дахь өдөр (Үйлс 1:9–26)
Суралцагчид Есүс Христийн тэнгэрт өргөгдсөн тухай түүхийг судалж байхдаа Өөрийн Хоёр дахь ирэлтээр Аврагч
алдар суундаа тэнгэрээс бууж ирнэ гэдгийг мэдэж авсан. Суралцагчид Иудасын орны хүнийг төлөөлөгчид хэрхэн
сонгож байгаа тухай уншаад, Есүс Христийн төлөөлөгчид илэрхийлэлтийн дагуу Бурханаар дуудагддаг гэдгийг
сурсан.

3 дахь өдөр (Үйлс 2)
Суралцагчид Пентекостын өдөр болсон үйл явдлуудыг судалж байхдаа дараах үнэнийг олж нээсэн. Үүнд: Биднийг
Ариун Сүнсээр дүүргэгдэхэд тэр бидэнд бусдад зааж, гэрчлэхэд тусална. Бид Бурханы үгийг Ариун Сүнсний
хүчээр хүлээн авснаар зүрх сэтгэл маань өөрчлөгдөж, Есүс Христэд хөрвөгдөх болно. Бид Есүс Христэд итгэлтэй
байж, наманчилж, баптисм хүртэх үедээ Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн авах бэлтгэлтэй болдог.

4 дэх өдөр (Үйлс 3–5)
Петр, Иохан хоёр ариун сүмд хазгар хүнийг эдгээсэн түүхээс суралцагчид Тэнгэрлэг Эцэг залбиралд маань хүсэж
байсан юм уу хүлээж байсан арга замаар маань хариулахгүй байж болох ч Түүний хариултууд үргэлж бидний
сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг сурсан. Энэ хичээл дээр дараах зарчмыг оролцуулан өөр бусад зарчимд
суралцдаг. Тухайлбал: Есүс Христийн үйлчлэгчид Түүний нэрэнд итгэх итгэлээр дамжуулан гайхамшгуудыг үзүүлж
чадна. Бүх цаг үеийн бошиглогчид хожмын үе дэх сайн мэдээний сэргээлтийг урьдчилан хэлжээ. Хэрэв бид
Бурханы үйлчлэгчдэд худал яривал Түүнд худал ярьсантай адил юм.

Оршил
Энэ хичээл нь сайн мэдээг хуваалцах юм уу хамгаалах боломжтой үедээ хэрхэн
зоригтой хариулж чадахаа мэдэхэд суралцагчдад тусалж чадна.
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Заах зөвлөмж
Үйлс 4:1–31
Санхедрины ахлах тахилчдын гишүүд Петр, Иохан хоёрыг Есүсийн нэрээр
заахаа болихыг тушаажээ.
Дараах тохиолдлуудад яах байсан тухай эргэцүүлэн бодохыг суралцагчдаас хүс
(эдгээр жишээг хичээл орохоос өмнө самбар дээр бичих талаар бодож үзнэ үү).

1. Нэгэн найз тань Сүмийн тухай ямар нэгэн үнэн биш зүйлийг нийтийн
сүлжээн дээр тавьжээ.

2. Дасгалжуулагч тань танай багийг ням гарагт тоглохыг шаардсан тэмцээн
товложээ.

3. Та нарын найзууд олон нийтийн дунд түгээмэл дэмжигддэг ч Сүмийн
сургаалын эсрэг нийгмийн асуудлын талаарх бодлыг тань асуужээ.

Суралцагчдад эргэцүүлэн бодох хангалттай хугацаа өгсний дараа асуу.

• Бид итгэлээ хуваалцах юм уу хамгаалах хэрэгтэй болдог өөр ямар ямар
нөхцөл байдал байдаг вэ?

Суралцагчдыг Үйлс 4–5-аас судалж байхдаа иймэрхүү нөхцөл байдал тулгарах
үед удирдах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдад Үйлс 4-ийн хам сэдвийг ойлгоход туслахын тулд Үйлс 3 дээр
цэдэглэсэн үйл явдал, сургаалуудын тухай санаж байгаа зүйлсээ дүгнэн хэлэхэд
урь. (Ариун сүмд Петр, Иохан хоёр төрөлхийн хазгар хүнийг эдгээж мөн
Есүсийн тухай заасан.)

Үйлс 4:1–6-г дүгнэн, Петр, Иохан хоёр эдгээр үйлийг хийснийхээ төлөө
баривчлагдаад, Иудейн засаг захиргааны зөвлөл болох Санхедрины ахлах
тахилчдын өмнө хүргэгдсэн гэдгийг тайлбарлан ярьж өг. Санхедрины ахлах
тахилчдын олон гишүүн Аврагчийг баривчлах, цовдлоход гар бие оролцсон
байсан гэдгийг суралцагчдад сануул.

Нэг суралцагчийг Үйлс 4:7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж
уншаад, Иудейн удирдагчдын Петр, Иохан хоёрт тавьсан асуултыг олж
мэдэхийг хүс.

• Иудейн удирдагчид Петр, Иохан хоёроос юу гэж асуусан бэ?

• Хэрэв Петр, Иохан хоёр Есүс Христийн дагалдагчид гэдгээ илчилсэн бол юу
тохиолдож болох байсан бэ?

Хэрэв тэд Петр, Иохан хоёрын оронд байсан бол ямар бодолтой байж болох
байсан мөн зөвлөлд юу хэлэх байсан талаараа бодож үзэхийг
суралцагчдаас хүс.

Хэд хэдэн суралцагчийг Үйлс 4:8–21-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Петр зөвлөлд юу тунхагласныг олж
мэдэхийг хүс.

Суралцагчдаар Үйлс 4:8–21-ийг уншуулахын оронд Есүс Христийн
амьдрал Библийн видео бичлэгүүд дээрх “Петр, Иохан хоёр шүүгдсэн нь
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(2:51) видео бичлэгийг үзүүлж болно. Энэ видео бичлэг Үйлс 4:8–21 дээрх үйл
явдлуудыг үзүүлдэг. Үүнийг LDS.org-оос үзэх боломжтой.

• Үйлс 4:13-т цэдэглэснээр, зөвлөл яагаад Петр, Иохан хоёрыг хараад
гайхацгаасан бэ?

Суралцагчдыг Үйлс 4:8-ыг дотроо дахин уншаад, зөвлөлтэй зоригтойгоор
ярихад Петрт юу тусалж мөн нөлөөлснийг олж мэдэхэд урь.

• Ариун Сүнсээр дүүргэгдсэн байх нь Петрийн сайн мэдээг зоригтой заах
чадварт хэрхэн нөлөөлсөн гэж та нар бодож байна вэ?

• Бид 8 ба 13-р шүлэгт цэдэглэсэн Петрийн жишээнээс ямар ямар зарчмыг
мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Ариун
Сүнсээр дүүргэгдсэн үедээ сайн мэдээг зоригтой хуваалцаж чадна
гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Зарчмыг самбар дээр бич.)

• Үйлс 4:18-д цэдэглэснээр, зөвлөл Петр, Иохан хоёрт ямар тушаал өгсөн бэ?

• 19–20-р шүлэгт цэдэглэснээр Петр, Иохан хоёр зөвлөлийн тушаалд хэрхэн
хариулсан бэ?

Петр, Иохан хоёр суллагдсаныхаа дараа бусад шүтэн бишрэгчтэй цуглан, хамт
залбирсан гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 4:23–30-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 4:31-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, тэднийг залбирсны дараа юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Хүмүүсийг залбирсны дараа юу тохиолдсон бэ?

• Энэ шүлгээс суралцсан зүйлдээ үндэслэвэл, Бурханы үгсийг зоригтойгоор
ярихад бидэнд туслах Ариун Сүнсийг урихын тулд бид юу хийж чадах вэ?

Хичээлийн эхэнд дурдсан зарим нөхцөл байдлыг сануул.

• Бид эдгээр нөхцөл байдалд сайн мэдээг хуваалцахдаа хүндэтгэлтэй, соёлтой
байхын зэрэгцээ ямар арга замаар зоригтой байж чадах вэ? (Aлма 38:12-ыг
үзнэ үү мөн та сайн мэдээг хуваалцахдаа зоригтой байна гэдэг бол үнэн
гэдгийг нь мэдэх зүйлээ хуваалцахдаа итгэлтэй байхаас гадна өөрөөр
бодож, мэдэрч байгаа бусад хүнтэй даруу болоод хүндэтгэлтэй харьцахыг
хэлж байгаа гэдгийг тайлбарлахыг хүсэж болно.)

• Хэзээ та нарт Ариун Сүнс Бурханы үгийг зоригтой ярихад тусалсан бэ?

• Та нар Ариун Сүнс тусалж байна гэдгийг хэрхэн ухаарсан бэ?

Үйлс 5:12–42
Төлөөлөгчид Есүс Христийн нэрээр эдгээсний төлөө шоронд оров
Суралцагчдаас өөрсдийгөө Петр, Иохан хоёрын үед амьдарч байгаа,
Иерусалимын мэдээ сонины сэтгүүлчид гэж төсөөлөн бодохыг хүс. Нүүр
хуудсанд зориулж товч нийтлэл бичихэд уригдах болно гэдгийг тайлбарлан,
тэднийг Үйлс 5:12–32-ын тодорхой хэсгүүдийг судалж, юу болсныг дүгнэ.
(Эдгээр шүлгийн хэсгүүдэд хам сэдэв өгөхийн тулд Санхедрины ахлах тахилчид
Петр, Иохан хоёрыг Есүс Христийн нэрээр ярихаа болихыг тушаасан гэдгийг
суралцагчдад сануул.) Шүлгийн хэсэг бүрд өгөгдсөн зааварчилгааг дага.
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1. Үйлс 5:12–16 (Судрын энэ хэсгийг ангиараа уншаад, хамтдаа товч
нийтлэл бич.)

2. Үйлс 5:17–23 (Суралцагчдаас энэ судрын хэсгийг хамтрагчтайгаа уншаад,
товч нийтлэл бичихийг хүс. Зарим хосыг товч нийтлэлээ ангийнхантайгаа
хуваалцахад урь.)

3. Үйлс 5:24–32 (Суралцагчдаас бие даан уншаад, товч нийтлэл бичихийг хүс.
Зарим суралцагчийг нийтлэлээ ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.)

Суралцагчдыг нийтлэлээ хуваалцсаны дараа асуу.

• Үйлс 5:29-д цэдэглэснээр, Петр болон бусад төлөөлөгч яагаад зөвлөлөөс
өгсөн тушаалыг үл харгалзан Есүсийн нэрээр номлохоо үргэлжлүүлсэн гэж
хэлсэн бэ?

Хэрэв бид хүмүүсийг биш, Бурханыг дагахыг сонговол … гэсэн бүрэн бус
өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

• Үйлс 4–5-аас уншсан зүйлсээс энэ өгүүлбэрийг дуусгаж болох ямар ямар
арга зам байна вэ? (Суралцагчдыг хариулж дууссаны дараа самбар дээрх
өгүүлбэрийг дараах байдлаар гүйцээ. Хэрэв бид хүмүүсийг биш,
Бурханыг дагахыг сонговол Тэр бидэнтэй хамт байх болно.)

• Петр болон бусад төлөөлөгч зөвлөлийг бус, Өөрийг нь дагасны төлөө
Бурхан ямар арга замуудаар тэдэнтэй хамт байсан бэ? (Бурхан тэднийг
Ариун Сүнсээрээ дүүргээд [Үйлс 4:8, 31-ийг үзнэ үү], гайхамшгийг
гүйцэтгэх чадвартай болгож [Үйлс 5:12–16-г үзнэ үү] мөн тэднийг
шоронгоос суллахаар Өөрийн тэнгэр элчийг илгээсэн [Үйлс 5:17–20-ийг
үзнэ үү].)

• Та нар юм уу та нарын мэддэг хэн нэгэн хүн хэзээ хүмүүсийг дагахаасаа
илүү Бурханыг дагахыг сонгож байсан бэ? Бурхан та нартай эсвэл энэ
хүнтэй хамт байснаа хэрхэн үзүүлсэн бэ?

Цөөн суралцагчийг Үйлс 5:33–42-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхныг
шүлгийг дагаж уншаад, Их Эзэн Петр ба бусад төлөөлөгчтэй хэрхэн хамт
байсан тухай нэмэлт жишээнүүдийг олж мэдэхэд урь.

Та Үйлс 5:33–42-ыг суралцагчдаар уншуулахын оронд “Петр, Иохан
хоёр сайн мэдээг үргэлжлүүлэн номлосон нь” (5:38) видео бичлэгийг

үзүүлснээр Үйлс 5:12–42-ын агуулгыг нэгтгэн дүгнэж болно. Энэ видео
бичлэгийг LDS.org-оос үзэх боломжтой.

Бид Үйлс 5:33 дээрээс зөвлөл Петр, Иохан хоёрыг алахаар эрэлхийлснийг
мэдэж авдаг гэдгийг онцлон хэл.

• 41–42-р шүлэгт цэдэглэснээр, төлөөлөгчид ийм заналхийлэлтэй тулгарсан
үедээ ч гэсэн хэрхэн Их Эзэнд үнэнч хэвээр үлдсэн бэ? Энэ үед Их Эзэн
хэрхэн тэдэнтэй хамт байсан бэ?

• Энэ хичээлээр олж тогтоосон үнэн сайн мэдээний дагуу амьдарч, эргэн
тойрныхонтойгоо үүнийг хуваалцахад бидэнд хэрхэн тусалж чадах вэ?

Өнөөдрийн заасан үнэний тухай гэрчлэлээ хуваалцаад, суралцагчдыг эдгээр
үнэнийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд урь.
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Дараагийн бүлэг (Үйлс 6–12)
Суралцагчдаас сайн мэдээний төлөө амиа алдсан хэр олон хүнийг бодож олж
чадахыг асуу. Дараагийн долоо хоногт тэд Үйлс 6–12-ыг судалж байхдаа нэг нь
Дал, нөгөө нь төлөөлөгч байсан, Есүс Христийн төлөө амиа алдсан хоёр
баатарлаг хүний талаар суралцахыг тайлбарла. Суралцагчдыг дараах
асуултуудыг бодож үзэхийг хүс. Үүнд: Корнелийн тухай Петрийн үзсэн үзэгдэл
Сүмийн хувьд яагаад чухал байдаг вэ? Саулд (Паул гэгдэх болсон) юу
тохиолдсоноор амьдрал нь өөрчлөгдсөн бэ? Тэр хэрхэн сохорсон болон Их
Эзэн түүний харааг хэнээр дамжуулан сэргээсэн бэ?
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86-Р ХИЧЭЭЛ

Үйлс 6–7
Оршил
Төлөөлөгчид Их Эзэний ажилд туслуулахаар долоон шавь
томилжээ. Тэдгээр сонгогдсон хүний нэг болох Стефан
олон гайхамшиг үзүүлэв. Зарим иудей хүн түүнийг
бурханыг хараасан хэрэгт буруутгаж, Санхедрины ахлах
тахилчдын өмнө авчрахад тэнд тэрээр хувирчээ. Стефан

иудейчүүдийг Аврагчийг эсэргүүцсэнийх нь төлөө
хурцаар шүүмжилснийхээ дараа Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс
Христ хоёрыг харав. Тэгээд тэрээр хотоос хөөгдөж, үхтэл
чулуугаар шидүүлэв.

Заах зөвлөмж

Сургалтын хөтөлбөрийг ашиглах нь
Та хичээлээ бэлтгэхдээ залбирч, судрын хэсгүүдээс суралцахдаа сургалтын материалтай
хослуулан давтаарай. Ингэвэл Ариун Сүнс танд суралцагчдынхаа хэрэгцээнд тохируулан
хичээлээ заахад тань тусална. Та судрын хэсэгт зориулсан заах зөвлөмжөөс заримыг юм уу
бүгдийг ашиглах эсвэл ангийнхныхаа хэрэгцээнд тохируулан санал болгосон санаануудыг
өөрчлөн ашиглаж болно.

Үйлс 6:1–8
Төлөөлөгчдөд ажлаа хийхэд нь туслах долоон шавь сонгогдов
Суралцагчдыг хэсэг хугацааны тодорхой сорилт, гачигдалтай байгаа гэр бүл,
тойргийнхоо эсвэл орон нутгийнхаа хэн нэгний тухай бодоход урь.

• Та нарт энэ хүний тухай болон нөхцөл байдлынх нь тухай бодоход ямар
санагддаг вэ?

• Тэнгэрлэг Эцэг энэ хувь хүмүүсийн тухай бодохдоо ямар сэтгэгдэлтэй
байна гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдыг Үйлс 6:1–8-ыг судалж байхдаа Их Эзэн ямар арга замаар
хүүхдүүдийнхээ хэрэгцээг хангадгийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Үйлс 6:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, грек хэлтэй иудейчүүд төлөөлөгчдийн анхаарлыг юунд
хандуулсныг олж мэдэхийг хүс. Грек хэлтэй иудейчүүд гэдэг нь “грекээр ярьдаг
Христийн шашинтай иудейчүүд” байсан бөгөөд еврейчүүд гэдэг нь
“Палестины Христийн шашинтай иудейчүүд” байв (Шинэ Гэрээний
суралцагчийн гарын авлага [Cүмийн Боловсролын Системийн гарын авлага,
2014], 288).

• Грек хэлтэй гэгээнтнүүд юунд санаа зовж байна гэж хэлсэн бэ?

Энэ үед Сүм маш хурдацтай өргөжин тэлж байсан бөгөөд бэлэвсэн хүмүүс
зэрэг олон хүний түр зуурын хэрэгцээ ихсэж байсныг тайлбарла. Төлөөлөгчид
“бүх үндэстэнд” (Mатай 28:19-ийг үзнэ үү) сайн мэдээг номлох үүрэгтэй
байсан учраас Сүмийн гишүүдийн хувийн хэрэгцээ тус бүрд анхаарал тавих
боломжгүй байв.
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Цөөн суралцагчийг Үйлс 6:3–6-г ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, төлөөлөгчид энэ асуудлыг хэрхэн шийдсэнийг олж
мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

• Сүмийн өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээнд туслахаар сонгогдсон хүмүүст
энэ дуудлагадаа зохистой байхад нь ямар чанар хэрэгтэй байсан бэ? (Та
суралцагчдад эдгээр чанарыг дүрсэлсэн 3 ба 5-р шүлгүүд дэх үгсийг
судартаа тэмдэглэхийг санал болгож болно.)

• Энэ үйл явц өнөөдөр Их Эзэн Өөрийн Сүмийн гишүүдийн хэрэгцээ
хангагдаж буйг батлахын тулд хийдэг зүйлтэй юугаараа төстэй байна вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа Зохистой Сүмийн гишүүд бусдын
хэрэгцээнд үйлчлэхэд туслахаар дуудагддаг гэсэн үнэнийг самбар
дээр бич.)

Хэд хэдэн суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирээд, Сүмд байдаг дуудлагуудыг
бичихэд урь. Тэдний жагсаан бичсэн дуудлагуудаас асуу.

• Энэ дуудлагад итгэлтэйгээр үйлчилдэг хүмүүс хэний хэрэгцээнд
тусалдаг вэ?

• Бусдын хэрэгцээнд үйлчлэхэд туслахаар дуудагдсан хүмүүс 3 ба 5-р
шүлгүүдэд дурдсан чанаруудтай байх нь яагаад чухал гэж та нар бодож
байна вэ?

Суралцагчдыг Үйлс 6:7–8-ыг дотроо чимээгүй уншихад урь. Та тэдэнд эдгээр
долоон шавийн бусдад үйлчлэх дуудлагаас үүдсэн эерэг үр дүнг тэмдэглэхийг
санал болгож болно. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Үйлс 6:9–7:53
Стефан Санхедрины ахлах тахилчдын өмнө авчрагдаад, тэднийг Мессиаг
үгүйсгэсэн хэмээн гэрчлэв
Цөөн суралцагчийг босож зогсоод, хэдийгээр тэдэнд гэрийн даалгавраа хийх,
хоол хийх, амьдралдаа маш том асуудал шийдэх зэрэгт тусламж хэрэгтэй
байсан ч дараах нөхцөл байдалд өөр хүний тусламжаас татгалзахыг оролдвол
ямар харагдахыг дүрслэн үзүүлэхэд урь.

• Бид яагаад заримдаа бусдын тусламжаас татгалздаг вэ?

• Бусдын тусламжийг эсэргүүцэхэд ямар үр дагавар гардаг вэ?

Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд тусалдаг нэг арга зам бол Ариун Сүнсээр
дамжуулах явдал гэдгийг онцол. Суралцагчдыг Үйлс 6:9–7:53-ыг суралцаж
байхдаа Ариун Сүнсийг эсэргүүцэхийн үр дагаврыг олж мэдэхэд урь.

Үйлс 6:9 дээр цэдэглэснээр, Есүс Христэд итгэдэггүй олон хүн Стефаныг сайн
мэдээ зааж байхад түүнтэй маргасан гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг
Үйлс 6:10–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, тэр
яагаад Стефантай маргасан хүмүүст нөлөөлснийг олж мэдэхийг хүс. Та 11-р
шүлэгт буй нууцаар ятгах гэдэг үг нь хахуульдах гэсэн утгатайг тайлбарлах
хэрэгтэй байж болно.

• Стефантай маргалдсан хүмүүст түүний сургамж хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

• Стефаныг юунд буруутгасан бэ?
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Стефан Санхедрин гэх нэртэй Иудейн удирдах зөвлөлийн өмнө аваачигдсан
гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 6:12–14-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 6:15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Стефаныг зөвлөлийн өмнө зогсож байхад төрхөнд нь ямар ер
бусын зүйл байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Стефан “тэнгэр элчийн царайтай” байсан гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та
нар бодож байна вэ? (15-р шүлэг). (Стефан хувиргагдсан байсан. Энэ ариун
хувиргалт бол Стефаныг болон түүний захиасыг зөвшөөрч байгаагаа
хүмүүст үзүүлсэн Бурханы нэг арга зам юм. [Брүс Р.Макконки, Doctrinal New
Testament Commentary, 3-р боть. [1965–1973], 2:67-г үзнэ үү.])

Стефан өөрийг нь буруушаасны хариуд Израилийн зарим түүхийг өгүүлсэн
гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 7:1–50-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 7:35–39-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг шүлгийг
дагаж уншаад, Стефан эртний израильчууд бошиглогч Мосед хэрхэн хандсан
тухай юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• 35-р шүлэгт цэдэглэснээр, Мосег Израилийн хүүхдүүдийг Египетээс
чөлөөлөхөөр ирэхэд тэд түүнд хэрхэн хандсан бэ?

• Мосе тэднийг чөлөөлсний дараа ч гэсэн тэд түүнд хэрхэн хандсан бэ (39-р
шүлгийг үзнэ үү)?

Есүс Христ бол Мосегийн бошиглож байсан бошиглогч гэдгийг суралцагчдад
сануул (37-р шүлгийг үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Үйлс 7:51–53-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Стефан өөрийн өдрүүд дэх Иудейн удирдагчдыг түүний дүрслэн
хэлсэн эртний израильчуудтай хэрхэн харьцуулсныг олж мэдэхийг хүс.

• 51-р шүлэгт цэдэглэснээр, Стефаны өдрүүд дэх Иудейн удирдагчид түүний
дүрслэн өгүүлсэн эртний израильчуудтай хэрхэн адил байна вэ? (Аль аль нь
Ариун Сүнсийг эсэргүүцсэн. “Зөрүүд, зүрх ба чихэндээ хөвч хөндүүлээгүй”
гэдэг нь иудейчүүдийн нүгэлт бардамнал болон ёс бус зүрх сэтгэлийг хэлж
байгаа гэдгийг тайлбарла.)

• 52-р шүлэгт цэдэглэснээр, эртний иудейчүүд Ариун Сүнсийг
эсэргүүцсэнээр хэнээс татгалзаж мөн хэнийг хавчсан бэ? (Мосе зэрэг
бошиглогчдыг)

• Стефан Иудейн зөвлөлийг хэнээс татгалзсан гэж хэлсэн бэ? (“Зөвт Нэгэн”
[52-р шүлэг], Аврагч гэсэн үг.)

Эртний Израилийн бошиглогч Мосегоос татгалзсан шиг Стефаны өдрүүд дэх
Иудейн удирдагчид Аврагчийг эсэргүүцсэнийг Стефан харуулж байсан
гэдгийг тайлбарла.

• Бид Ариун Сүнсийг эсэргүүцэх тухай ямар үнэнийг мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Ариун Сүнсийг эсэргүүцэх нь
Аврагч болон Түүний бошиглогчдоос татгалзахад хүргэнэ гэсэнтэй
төстэй үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

86-Р ХИЧЭЭЛ

546



• Ариун Сүнсийг эсэргүүцэх нь Аврагчийн болон Түүний бошиглогчдын
сургаалаас татгалзахад биднийг хэрхэн хөтөлж чадах вэ? (Ариун Сүнс Есүс
Христийн тухай гэрчилдэг бөгөөд Түүний болон бошиглогчдынх нь үгсийн
үнэнийг нотолдог. Тиймээс Ариун Сүнсийг эсэргүүцэх нь хэн нэгний
гэрчлэлийг мөн Аврагч ба Түүний бошиглогчдыг дагах шийдвэрийг
сулруулдаг.)

Суралцагчдыг дараах нөхцөлүүдэд хэн нэгэн хэрхэн Ариун Сүнсийг
эсэргүүцэхэд уруу татагдаж болохыг тайлбарлахад урь. Үүнд: (1) үзвэр
үйлчилгээ болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг сонгох, (2) болзох
талаарх бошиглогчдын зөвлөгөөг дагах эсэхээ сонгох, мөн (3) Есүс Христ болон
Түүний бошиглогчдын заасан наманчлалын зарчмуудыг амьдралд хэрэгжүүлэх
эсэхээ шийдэх зэрэг болно.

• Бид Ариун Сүнсний нөлөөг эсэргүүцэхийн оронд хүлээн авахын тулд юу
хийх ёстой вэ?

Суралцагчдыг Ариун Сүнсний нөлөөг хүлээн авсан нь Аврагч болон Түүний
бошиглогчдыг хүлээн авч, тэдний сургаалыг амьдралд хэрэгжүүлэхэд хэрхэн
хөтөлснийг бодож үзэхэд урь.

Суралцагчдыг ирэх долоо хоногт Ариун Сүнсний нөлөөг амьдралдаа идэвхтэй
урихын тулд хийж чадах нэг зүйлийг эргэцүүлэн бодоход урамшуул. Тэднийг
энэ зорилгоо хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд мөн уг
зорилгоо биелүүлэхэд урамшуул.

Үйлс 7:54–60
Стефаныг чулуугаар цохиж алсан
Зовлон бэрхшээл гэдэг үгийг самбар дээр бичээд, суралцагчдаас энэ үг ямар
утгатай гэж бодож байгааг асуу. (Суралцагчдыг хариулсны дараа агуу
бэрхшээл, зовлонгийн шалтгаан гэсэн тодорхойлолтыг үгийн хажууд бич.)

• Бид яагаад Есүс Христийн дагалдагчдын хувьд гамшгийг хүлээж байх
хэрэгтэй вэ?

Суралцагчдыг Үйлс 7:54–60-ыг судалж байхдаа гай гамшиг тохиолдоход бидэнд
туслах зарчмыг олж мэдэхийг урамшуул.

Стефаныг Иудейн ёс бус удирдагчдыг буруушаасны дараа тэдний “хорсол
буцалж” (54-р шүлэг), уурласан гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Үйлс 7:55–56-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Стефаны хясаж хавчигдаж байсан энэ үедээ юу мэдэрч байсныг
олж мэдэхийг хүс.

• Стефан ямар нөлөөгөөр дүүргэгдсэн бэ?

• Стефан хэнийг харсан бэ?
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Стефан Бурханы баруун талд зогсож
буй Есүсийг харсан нь зургийг үзүүл
(Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга [2009 он], дугаар 63; мөн
LDS.org-оос үзнэ үү).

• Бид Стефаны үзсэн үзэгдлээс
Бурхан Тэргүүтэний тухай ямар
үндсэн сургаалыг мэдэж авч болох
вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс
Христ, Ариун Сүнс гурав бол
гурван тусгай мөн ялгаатай
бие юм гэсэн сургаалыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга.) Та энэ
сургаалыг судрынхаа Үйлс
7:55–56-ийн хажуу талын зайд
бичихийг суралцагчдадаа санал
болгож болно.

Цөөн суралцагчийг Үйлс 7:57–60-ыг
ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, хүмүүс Стефанд юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

• Стефаны залбирлын юу нь та нарын анхаарлыг татсан бэ?

• Та нар Лук яагаад Стефаны эмгэнэлт үхлийг “тэр нойрсов” гэдэг үгсээр
дүрсэлсэн гэж бодож байна вэ? (60-р шүлэг). (Энэ хэллэг нь зөв шударга
сүнсний мөнх бус байдлын бэрхшээлээс амрах амралтыг мөн ийм
хүмүүсийн энэ амьдралаас ирэх амьдралд шилжин орохын амар амгаланг
хэлж байж болно гэдгийг онцол [C ба Г 42:46-г үзнэ үү].)

Суралцагчдыг Стефаныг авч яваад, алахаас өмнө юу мэдэрч байсныг нь
эргэцүүлэхэд урь (Үйлс 7:55–56-г үзнэ үү).

• Бурхан Стефаныг Санхедрины ахлах тахилчидтай уулзаж байх үеийн турш
хэрхэн хүчирхэгжүүлж байсан бэ? (Стефан Ариун Сүнсээр дүүрч,
Аврагчийг Бурханы баруун талд зогсож байгааг харжээ.)

• Стефанд тохиолдсон явдлаас бид гай зовлон учирсан үед ч Есүс Христэд
итгэлтэй хэвээр үлдэхэд туслах ямар зарчмыг суралцаж болох вэ?
(Суралцагчид хэд хэдэн зарчмыг тодорхойлж болох ч Хэрэв бид гай
зовлон учирсан үед ч Есүс Христэд итгэлтэй үлдвэл Тэр бидэнтэй
хамт байх болно гэсэн зарчмыг ойлгосон эсэхийг бататга.)

• Бидэнд гай зовлон нүүрлэж байхад Их Эзэн ямар ямар арга замаар
бидэнтэй хамт байдаг вэ?

• Хэдийгээр Стефан амиа алдсан ч юу олж авсан бэ?

Стефаныг ерөнхийдөө хамгийн анхны амиа золигч Христийн шашинтан гэж
үздэгийг тайлбарла. Үүнээс гадна түүнийг Христийн хэв маяг гэж харж болно,
учир нь Аврагч тэр хоёр хоёулаа зөвлөлийн өмнө шүүгдэж, дайснуудынхаа
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нүүрэн дээр үнэнийг тунхаглаж, зөв шударга шалтгаанаар өөрсдийн амийг өгч
мөн бүр үхлээр зовж байхдаа ч төстэй зүйлийг илэрхийлж байжээ (Лук
23:33–34, 46-г үзнэ үү). Та хожим нь төлөөлөгч Паул гэгдэх болсон Саул хэмээх
залуу Стефаны тарчлан зовж байхад тэнд байж, гэрчилсэн гэдгийг онцолж
болно (58-р шүлэг-ийг үзнэ үү).

Энэ хичээлийн турш заагдсан үнэний тухай гэрчил.
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87-Р ХИЧЭЭЛ

Үйлс 8
Оршил
Иерусалим дахь Сүмийн эсрэг хавчлагаас болж Сүмийн
гишүүд Иудей, Самарийн нутгуудад тархав. Филип
Самарийн нутагт тохинуулж, олон хүн Есүс Христийн
сайн мэдээг хүлээн авав. Петр, Иохан хоёрыг шинэ
хөрвөгчдөд Ариун Сүнсний бэлэг өгсний дараа Симон

гэгч илбэ үзүүлэгч санваарыг худалдаж авахыг оролджээ.
Бурхан хожим нь Филипийг түүгээр Есүс Христийн тухай
заалгаад баптисм хүртсэн Этиопийн тайган амбан руу
удирдав.

Заах зөвлөмж

Сайн мэдээнээс зааж, суралцахад хэрэгтэй үндсэн зүйлс
Семинарын судар дээр тулгуурлан явагддаг хичээл бүр нь ямар нэг үзэл баримтлал, сэдэв,
сургаал, зарчим дээр төвлөрөхийн оронд судрын хэсэгт төвлөрсөн байдаг. Эдгээр хичээл нь
Сайн мэдээнээс зааж, суралцахад хэрэгтэй үндсэн зүйлстэй хоршиж, судрын хэсгийн хам
сэдэв, агуулгыг ойлгох, сайн мэдээний сургаал, зарчмын үнэн ба ач холбогдлыг олж
тогтоон, ойлгож, мэдрэх мөн сургаал, зарчмуудыг амьдралд хэрэгжүүлэхэд суралцагчдад
тусалдаг.

Үйлс 8:1–25
Филип Самарийн нутагт тохинуулж, тэнд илбэ үзүүлэгч Симон санваарыг
худалдаж авахыг оролдов
Хэсэг мөнгө үзүүл. Ихээхэн хэмжээний мөнгө хүлээн авсан гэж төсөөлөхийг
суралцагчдаас хүс.

• Та нар энэ мөнгөөр юу худалдаж авах вэ?

Зарим хүн мөнгөөр бүхнийг худалдаж авдаг гэж итгэдгийг онцлон хэл. Хэдий
тийм ч, амьдралд хамгийн үнэ цэнтэй зарим зүйлийг худалдан авч болдоггүй.
Суралцагчдыг Үйлс 8-ыг суралцаж байхдаа худалдан авч болохгүй Бурханы
бэлгийг олж мэдэхэд урь.

Үйлс 7 дээр бид хавчигчдын гарт амь үрэгдсэн шавь Стефаны үхлийн тухай
суралцдаг гэдгийг суралцагчдад сануул. Цөөн суралцагчийг Үйлс 8:1–5-ыг
ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Иерусалим
дахь Сүмийн эсрэг хавчлагаас болж Сүмийн гишүүдийн юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс. Та баривчлан (Үйлс 8:3) гэдэг үг нь чирч, чангаах гэсэн утгатай
болохыг тайлбарлахыг хүсэж болно.

• Уг хавчлагаас болж Сүмийн гишүүд юу хийхэд хүрсэн бэ?

Суралцагчдын анхаарлыг 5-р шүлгэн дээрх Филип гэдэг нэрэнд хандуул. Филип
Сүмийн гишүүдийн хэрэгцээнд үйлчлэхэд нь арванхоёр төлөөлөгчид
туслуулахаар томилсон долоон шавийн нэг байсныг суралцагчдад сануул (Үйлс
6:5-ыг үзнэ үү). Суралцагчдыг “Төлөөлөгчдийн үйлсийн тойм” тараах
материалд анхаарлаа хандуулаад, (энэ гарын авлага дахь хавсралтыг үзнэ үү),
Үйлс 1:8 дээр цэдэглэсэн Аврагчийн өгсөн даалгаврыг олж мэдэхийг хүс.
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• Үйлс 8:5-д цэдэглэснээр, Филип Аврагчийн даалгаврыг хэрхэн биелүүлж
эхэлсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 8:6–8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, самаричууд Филипийн номлолд хэрхэн хандсаныг олж
мэдэхийг хүс.

• Самаричууд Филипийн номлолд хэрхэн хандсан бэ?

• Филип сайн мэдээг номлохоос гадна өөр ямар ямар ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 8:9–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Симон нэртэй самари хүний тодорхойлолтыг олж мэдэхийг хүс.

• Бид эдгээр шүлгээс Симоны талаар юу мэдэж авсан бэ? (“Хилэнцэт сүнсний
тусламж юм уу хяналтаар өгөгдсөн хүчний хэрэглээг илбэ үзүүлэх гэнэ”
гэдгийг тайлбарла [Брүс Р.Макконки, Doctrinal New Testament Commentary, 3
боть (1965–1973), 2:82].)

• Симон хүмүүст ямар нөлөө үзүүлж байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 8:12–13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Симон Филипийн номлолд хэрхэн хариулсныг олж мэдэхийг
хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• 13-р шүлэгт цэдэглэснээр, Симоны харсан “гайхамшгууд болон тэмдгүүд”
түүнд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

Петр, Иохан хоёр Самари дахь хүмүүс Бурханы үгийг хүлээн авсныг сонсоод
тэнд ирснийг тайлбарлан, Үйлс 8:14–16-г нэгтгэн дүгнэ. Тэд хөрвөгдсөн
самаричуудыг Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн аваасай гэж залбирчээ.

Суралцагчдыг Үйлс 8:17-г дотроо чимээгүй уншаад, Петр, Иохан хоёр Самари
дахь шинэ Сүмийн гишүүдийн төлөө юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ түүхээс бид Ариун Сүнсний бэлэг хэрхэн өгөгддөг талаар юу сурч
болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Баптисмын дараа эрх мэдэл
бүхий санваартан гар тавилтаар Ариун Сүнсний бэлгийг өгдөг гэсэн
сургаалыг самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчийг Үйлс 8:18–19-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Симон Петрт юу санал болгосныг олж мэдэхийг хүс.

• Симон Петрт юу санал болгосон бэ?

Суралцагчдад хичээлийн эхэнд үзүүлсэн мөнгөө дахин үзүүл. Суралцагчдаас
хэрэв тэд Петрийн оронд байсан бол Симонд юу гэж хариулах байснаа
бодоход урь.

Хэд хэдэн суралцагчийг Үйлс 8:20–24-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Петр Симонд санваарыг хүлээн авах
талаар юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• 20-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр Симонд санваарын тухай юу заасан бэ?

• Симон төлөөлөгчдөд санваар хүлээн авахын төлөө мөнгө санал болгож
байхдаа санваарын тухай юуг ойлгоогүй байсан бэ? (Санваар нь Бурханд
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харьяалагддаг учраас зөвхөн Түүний хүслийн дагуу өгөгддөг. Бурхан
санваарыг хүлээн авч болох загвар, хэв маягийг бий болгодог.)

• 21–23-р шүлэгт цэдэглэснээр, Симон яагаад санваарыг хараахан хүлээн авч
болохгүй байсан бэ? Ямар ямар арга замаар Симоны зүрх сэтгэл “Бурханы
өмнө … зөв биш” байсан гэж та нар бодож байна вэ? (21-р шүлэг).

• Санваарыг хүлээн авах талаар бид энэ түүхээс юу мэдэж авч болох вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Санваар нь Бурханы хүсэл ба
зохистой байдлын жишгийн дагуу өгөгддөг гэсэн үнэнийг олж
тодорхойлсон эсэхийг бататга. Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

• Санваар нь зөвхөн Бурханы хүсэл ба зохистой байдлын жишгийн дагуу хувь
хүмүүст өгөгддөг гэдгийг мэдэх нь яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ?

Петр, Иохан хоёр Самарийн олон тосгонд сайн мэдээг номлосон гэдгийг
тайлбарлан, Үйлс 8:25-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Үйлс 8:26–40
Филип Этиопийн тайган амбанд зааж, баптисм хүртээв
Суралцагчдаас тэд өөрсдөө юм уу эсвэл хэн нэгэн тэднийг удирдан дагуулах
хэрэгтэй болсон нөхцөлүүдийн тухай бодохыг хүс.

• Та нар хэн нэгний хөтөч байж чадах ямар ямар нөхцөл байдал байж болох
вэ? (Та суралцагчдыг өөрсдийн мэдэх зорьсон газар юм уу сэдэв эсвэл
хөгжүүлсэн авьяас чадварынхаа тухай бодоход урьж болно.)

Суралцагчдыг Үйлс 8-ын үлдсэн хэсгээс суралцаж байхдаа бусдын хөтөч болж
болох чухал арга замыг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Үйлс 8:26–28-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Филип яагаад Газ руу явсныг олж мэдэхийг хүс.

• Филип яагаад Газ руу явсан бэ?

• Филипийн байсан газарт өөр хэн аялж байсан бэ? (Этиопийн тайган
амбан. Тайган гэдэг нь хаан юм уу хатны шүүхийн албан хаагч гэдгийг
тайлбарла [Bible Dictionary, “Eunuch”-ийг үзнэ үү].)

• Этиопын амбан сүйх тэргэндээ юу хийж байсан бэ? (Исаиагаас буюу
Исаиагийн үгсээс уншиж байжээ.)

Самбарын өмнө хоёр сандлыг өөд өөдөөс нь харуулж тавь. Хоёр суралцагчийг
сайн дураараа гарч ирээд, дараах түүхэнд гарах Этиопийн амбан ба Филипийн
дүрд тоглохыг хүс (Та эдгээр дүрийг хичээл эхлэхээс өмнө даалгаад, тэдгээр
суралцагчийг өөрсдийн дүрд тоглохоор бэлтгэхэд урихыг хүсэж болно)
Этиопийн амбаны дүрд тоглож байгаа суралцагчийг сандлуудын нэгэн дээр,
харин Филипийн дүрд тоглож буй суралцагчийг хаалганы тэнд зогсохыг хүс.
Гурав дахь суралцагчийг өгүүлэгчийн дүрд тоглохыг урь.

Тэдгээр суралцагчийг Үйлс 8:29–39-өөс чанга уншаад, тус тусын дүрд
жүжигчлэн тоглохыг хүс. Ангийнхнаас Филип, Этиопийн амбан хоёрын
хооронд юу болсныг ажиглахыг хүс. Суралцагчид өөрсдийн хэсгийг уншаад,
үйлдэх үед дараах зүйлийг хий.
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1. Өгүүлэгчийг 32–33-р шүлгийг уншсаны дараа суралцагчдыг Исаиа
53:7–8-ыг өөрсдийн судрын Үйлс 8:32–33-ын дэргэд лавлах эшлэл болгон
бичихэд урь.

2. Өгүүлэгчийг 35-р шүлгийг уншсаны дараа Филипийн дүрд тоглож байгаа
суралцагчийг ангийнхандаа энэ нөхцөлд Аврагчийн тухай юу заах байснаа
тайлбарлахыг хүс. (Та ангийнхныг бас санал оруулахыг хүсэж болно.)

3. Өгүүлэгчийг 38-р шүлгийг уншихад сайн дурын оролцогчдыг баптисмын
гүйцэтгэлийг жүжигчлэн тоглохгүй байхыг эелдгээр хүс.

Сайн дурын оролцогчдыг энэ үйл ажиллагааг дууссаны дараа тэдэнд талархаад,
суудалдаа эргэн суухад урь.

• 29-р шүлэгт өгүүлснээр, Филип яагаад Этиопийн амбангийн сүйх тэрэг рүү
явсан бэ?

• 31-р шүлэгт өгүүлснээр, амбан Исаиагийн бичээсийг ойлгохын тулд өөрт
нь юу хэрэгтэй байсан гэж хэлсэн бэ?

• 35–38-р шүлэгт өгүүлснээр, Филип амбанд хэрхэн хөтөч нь болсон бэ?

• Филипийн туршлагаас бид Бурханаас ирэх өдөөлтөд анхаарал хандуулахын
үр дүнгийн талаар ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч бид Бурханаас ирэх өдөөлтөд анхаарал
хандуулснаар бусдыг Есүс Христ рүү хөтлөхөд туслах боломжуудыг
хүлээн авч чадна гэдэг нь тодорхой байгаа эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг
самбар дээр бич.)

Суралцагч бүрд дараах тараах материалын хуулбарыг тарааж өг.
Суралцагчдыг тараах материал дээр байгаа зааварчилгааг дагаад, хэн

нэгнийг Есүс Христэд ирэхэд нь туслах арга замуудын тухай бодоход урь.
Тэдэнд бичсэн зүйлээ ангийнхантайгаа хуваалцах боломж гарна гэдгийг
тайлбарла.

Бусдыг Есүс Христ рүү хөтлөх нь
Дараах нөхцөлүүдээс нэгийг сонгоно уу.

• Тантай найзалдаг нэгэн залуу эрэгтэй Христийн өөр сүмд харьяалагддаг. Нэг өдөр үдийн
цайны үеэр та тэр залуу эрэгтэйтэй Сүмийн талаар ярихаар сүнслэгээр өдөөгдсөн.

• Та сургуулиас гэр рүүгээ алхаж байхдаа уйлж байгаа нэгэн залуу эмэгтэйг харсан. Та
түүнийг нэлээд хэдэн жил Сүмийн ямар ч цуглаанд ирээгүй, тойргийнх нь нэг гишүүн
болохыг таньсан. Та түүнтэй ярих хэрэгтэй гэж мэдэрсэн. Таныг түүнийг тайвшруулахаар
хичээж байхад тэр өөрт тохиолдсон бэрхшээлээ дүрслээд, “Би яагаад зүгээр л аз жаргалтай
байж болохгүй гэж?” хэмээн асуусан.

• Олон нийтийн мэдээллийн сайтад тантай холбоотой байдаг нэгэн залуугийн ээж саяхан нас
баржээ. Түүний саяхны тавьсан “Яг одоо маш их ганцаардаж байна. Хэн нэгэн ойлгоосой
гэж хүсэж байна” гэсэн сэтгэгдэлд хариулах мэдрэмж танд төрсөн.

Энэ хуудас цаасны ард эсвэл хичээлийн дэвтэр юм уу судрын тэмдэглэлдээ энэ хүнийг Есүс
Христ рүү хөтлөхөд туслах юуг хэлж мөн хийхээ бич. Тайлбартаа дараах асуултуудад
хариулж бич.
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• Та энэ хүнийг Есүс Христ рүү хөтлөхөд туслах сайн мэдээний ямар үнэнийг хуваалцах вэ?

• Энэ хүнийг суралцуулахаар таны урьж болох судар юу вэ?

• Та энэ хүнийг юу хийхэд урих вэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа суралцагчдыг хос болгон хуваарил.
Суралцагчдыг тэд юу бичсэн мөн яагаад ийм арга хэрэглэх гэж байгаагаа
хамтрагчдаа тайлбарлахад урь. Дараа нь хэд хэдэн суралцагчийг бичсэн зүйлээ
ангийнхандаа тайлбарлахад урь. Та эхний хоёр хувилбарын нэгэнд тоглохоор
сонгогдсон суралцагчдыг өөрийгөө тэдний туслахыг хичээж байгаа хувь хүн
болгоод, эдгээр нөхцөлд тэд юу хэлж мөн хийхийг жүжигчлэн тоглоход урих
талаар бодож үзэж болно. (Хэрэв та ингэх гэж байгаа бол тантай энэ
хувилбарт жүжигчлэн тоглоход суралцагчдыг урихаасаа өмнө бэлтгэх нэг
минутыг өг.) Дараа нь ангийнханд дараах асуултуудыг тавь.

• Та нар хэн нэгнийг Есүс Христ рүү хөтлөхөд хэзээ, хэрхэн тусалсан бэ?

• Та нарыг Есүс Христ рүү хөтлөхөд хэн хэзээ, хэрхэн тусалсан бэ?

Есүс Христ рүү хөтлөхөд суралцагчдын тусалж чадах хувь хүмүүс рүү тэд
удирдагдаж чадахын тулд Бурханаас ирсэн өдөөлтүүдэд анхаарал хандуулахад
тэднийг урамшуул. Суралцагчдыг ирэх цөөн хоногийн турш өөрсдийн мэдэх
хэн нэгнийг Есүс Христ рүү хөтлөхөд туслахын тулд юу хийж чадах талаараа
тунгаан бодоход урь. Суралцагчдыг туршлагаа ангийнхандаа эргүүлэн
тайлагнахад урамшуулан дэмж.
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Үйлс 9
Оршил
Саулыг Дамаск руу аялж байхад Есүс түүнд үзэгдсэн
бөгөөд үүний дараа тэрээр сохорчээ. Ананиа түүнийг
эдгээсний дараа Саул баптисм хүртэж Дамаскт номлож
эхлэв. Гурван жилийн дараа Саул Иерусалим руу явсан ч

түүний амь насанд заналхийлж байсан учраас
төлөөлөгчид түүнийг Тарс руу илгээсэн. Петр Лудда болон
Иоппад гайхамшгуудыг үзүүлэв.

Заах зөвлөмж
Үйлс 9:1–9
Дамаск орох замд Есүс Саулд үзэгдэв
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах
мэдэгдлийг самбар дээр бич. (Уг хэлсэн үгийг “The Best Is Yet to Be,” Ensign
эсвэл Лиахона, 2010 оны 1-р сар, 25–26-аас үзэж болно.)

“Бидний олонход өнгөрсөн үед гарсан алдаа дутагдлыг өөрсдийнх ч байна уу,
өрөөл бусдынх ч байна уу уучилж чаддаггүй, мартдаггүй нэг гэм байдаг. …

Хүмүүст наманчлах боломж олгоё. Хүмүүст өсөж хөгжих боломж олгоё.
Хүмүүс өөрчлөгдөж, сайжирч чадна гэдэгт итгэгтүн” (Ахлагч Жэффри
Р.Холланд).

(Нэг суралцагчийг самбар дээрх мэдэгдлийг чанга уншихад урь.) Дараа нь
ангийнханд дараах асуултуудыг тавь.

• Бусад хүнд өөрчлөгдөж, сайжрах боломж олгон, тэднийг өөрчлөгдөж чадна
гэдэгт итгэх нь чухал байж болох ямар нөхцөл байдал байдаг вэ?

• Бид өөрчлөгдөж, сайжирч чадна гэдэгтээ итгэх нь чухал байх ямар нөхцөл
байдал байдаг вэ?

Суралцагчдыг Үйлс 9-ийг судалж байхдаа өөрчлөгдөж мөн сайжирсан хүний
туршлагаас суралцаж болох үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Үйлс 9-ийн бичээсийн ихэнх нь Саул гэдэг нэртэй эрийн туршлагад
төвлөрснийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Саулын тухай дараах тайлбарыг
чанга уншихад урь.

Саул Грекийн Тарс хотод төрсөн (Үйлс 21:39-ийг үзнэ үү) бөгөөд Ромын иргэн (Үйлс 16:37-г
үзнэ үү) байжээ. Тэр бол Бениамин овгийн израиль хүн (Ром 11:1-ийг үзнэ үү) бөгөөд
олонд хүндтэй фарисай хүн, Иудейн хуулийн багш (Үйлс 5:34-ийг үзнэ үү) болох
Гамалиелийн дор Иерусалимд сурчээ (Үйлс 22:3-ыг үзнэ үү). Саул фарисай болж (Үйлс
23:6-г үзнэ үү) “еврей хэлээр” (магадгүй Арамик) мөн грекээр ярьдаг байв (Үйлс 21:37,
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40-ийг үзнэ үү). Тэрээр хожим нь өөрийн латин нэр Паулаар танигдах болсон юм (Үйлс
13:9-ийг үзнэ үү). (Bible Dictionary, “Paul”-ыг үзнэ үү)

Хам сэдэв, агуулгыг ойлгоход суралцагчдад туслах
Сайн мэдээг заах, суралцах үндэс суурийн нэг бол судрын хам сэдэв, агуулгыг ойлгох явдал
юм. Хам сэдэв нь судрын тодорхой нэг хэсэг, үйл явдал юм уу түүхийг тойрсон нөхцөл
байдлыг танилцуулдаг. Агуулга гэдэг нь судрын бичвэрийг бүрдүүлдэг хүмүүс, үйл явдал,
ёслол болон сүнслэгээр өдөөгдөн бичигдсэн тайлбаруудыг хэлнэ. Та суралцагчдад
судруудын хам сэдэв, агуулгыг ойлгоход нь тусалснаар тэд сүнсээр өдөөгдсөн зохиогчдын
захиасыг ойлгоход бэлтгэгддэг.

Саул Стефаныг чулуугаар шидэж байхад тэнд байсан гэдгийг суралцагчдад
сануул (Үйлс 7:58–59-ийг үзнэ үү). Нэг суралцагчийг Үйлс 8:1–3-ыг, өөр нэг
суралцагчийг Үйлс 9:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг шүлгийг дагаж
уншаад, Саул Есүс Христийн дагагчдад хэрхэн ханддаг байсныг олж
мэдэхийг хүс.

• Саул Есүс Христийн дагагчдад хэрхэн ханддаг байсан бэ?

• Үйлс 9:1–2-т цэдэглэснээр, Саул яагаад Дамаск руу явж байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 9:3–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Саулыг Дамаск руу явж байхад юу тохиолдсоныг олж
мэдэхийг хүс.

• Саулд хэн үзэгдсэн бэ?

5-р шүлэгт буй “мөшгөөд байгаа” гэсэн үгсийг онцолж хэл. Мөшгөх гэдэг нь
амьтдыг шилбүүр юм уу шовх үзүүртэй саваагаар (боломжтой бол
суралцагчдад хурц үзүүртэй саваа авчирч үзүүл) туухыг хэлнэ. Энэ тохиолдолд
“мөшгөөд байгаа” гэдэг нь Бурханы эсрэг тэмцэх гэсэн утгатай юм.

Суралцагчдыг 6-р шүлэгт цэдэглэсэн Саулын асуултыг тэмдэглэх талаар
бодоход урь.

• Саулын асуулт бидэнд түүний тухай юу зааж байна вэ? (Тэр Их Эзэний
хүсэлд захирагдах хүсэлтэй байсан.)

Саултай аялж байсан хүмүүс гэрэл харсан ч Саулд ярьсан Есүсийн дуу хоолойг
сонсоогүй гэдгийг тайлбарлан (Иосеф Смитийн Орчуулга, Үйлс 9:7 [Үйлс 9:7,
зүүлт тайлбар а]; Үйлс 22:9), Үйлс 9:7–9-ийг нэгтгэн дүгнэ. Үзэгдлийн дараа
Саул харахаа больж, сохров. Түүнийг Дамаск руу хөтөлж аваачсан бөгөөд
тэрээр гурван өдрийн турш юм идэж, уугаагүй.

• Өөрийгөө Саул гэж төсөөл. Хэрэв та нар Есүс Христийн шавь нарыг
идэвхийлэн хавчиж байсан бол энэ үед юу бодож, ямар сэтгэгдэлтэй байх
байсан бэ?

88-Р ХИЧЭЭЛ

556



Үйлс 9:10–22
Саул Дамаскийн Ананиагаар эдгээгдэж, баптисм хүртээд, Есүс Христийн
тухай номлов
Нэг суралцагчийг Үйлс 9:10–22-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Их Эзэн Дамаскийн Сүмийн гишүүн Ананиаг юу хийлгэхээр
удирдсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн Ананиагаар юу хийлгэхээр удирдсан бэ?

Саулын Дамаск руу явж байсан жинхэнэ зорилго нь Ананиа шиг хүмүүсийг
баривчлах байсан гэдгийг онцолж хэл.

• Хэрэв та нар Ананиа байгаад Саулын нэр цууг мэдэж байсан бол Их
Эзэнээс ийм удирдамж хүлээж аваад ямар бодолтой байх байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 9:13–16-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Их Эзэн Ананиад Саулын тухай юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэний Саулын талаарх бодол Ананиагийн Саулын талаарх үзэл
бодлоос юугаараа ялгаатай байсан бэ?

• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, Их Эзэн Саулыг хэн байхаар мөн юу хийлгэхээр
сонгосон байсан бэ? (Та “сонгогдсон сав” гэдэг нь Саул тохинуулахад
урьдчилан томилогдсон гэдэг баримтыг хэлж байгааг онцлон
тэмдэглэж болно.)

• 16-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэдийгээр Саул Их Эзэний сонгогдсон сав
байсан ч юу туулах ёстой байсан бэ?

• Их Эзэн биднийг яаж хардаг талаар бид эдгээр шүлгээс юу мэдэж авч болох
вэ? (Суралцагчид өөр өөр үнэнийг тодорхойлж болох ч Их Эзэн биднийг
хэн болж чадахыг хардаг мөн Их Эзэн Өөрийнх нь ажилд туслах
бидний чадавхыг хардаг гэдгийг чухалчлан үзэхэд анхаар. Эдгээр
үнэнийг самбар дээр бич.)

Суралцагчдыг өөрсдийнх нь боловсрол, зан чанар, чадварууд Их Эзэний ажилд
туслахад хэрхэн ашиглагдаж болох талаар тунгаан бодоход урь. Тэднээс санал
бодлоо хичээлийн дэвтэр юмуу судрын тэмдэглэлдээ бичихийг хүс.

Нэг суралцагчийг Үйлс 9:17–20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Их Эзэн Ананиад Саулын чадвар, ирээдүйн номлолыг нь
ойлгоход тусалсны дараа Ананиа юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Ананиа Саулын төлөө юу хийсэн бэ?

• 20-р шүлэгт цэдэглэснээр, Саул баптисм хүртэж, хүч орсныхоо дараа
“төдөлгүй“ эсвэл тэр даруй юу хийсэн бэ?

Саулын наманчлал, баптисм болон номлосон явдал нь Есүс Христэд итгэх
түүний итгэл, Их Эзэний хүсэлд хүлцэнгүй болохыг нь үзүүлсэн гэдгийг онцол.

Нэг суралцагчийг Үйлс 9:21–22-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Саулыг номлоход хүмүүс хэрхэн хандаж байсныг олж
мэдэхийг хүс.

• Саулыг номлоход хүмүүс хэрхэн хандаж байсан бэ?
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• Хүмүүс Саулыг сонсож байхдаа яагаад гайхсан бэ?

Үйлс 9:6-д цэдэглэсэн Саулын Есүсээс асуусан зүйл түүний хүлцэнгүй байдлыг
мөн Их Эзэний хүсэлд захирагдах хүслийг нь үзүүлснийг суралцагчдад сануул.

• Бид Саултай адил өөрчлөгдөж, Их Эзэний бидэнд байгаа зүйлийг олж
хардаг чадварыг гүйцэлдүүлэхийн тулд юу хийх ёстой вэ? (Суралцагчдын
үгсийг ашиглан Хэрэв бид Их Эзэний хүсэлд захирагдвал,
өөрчлөгдөж мөн Түүний биднээс харж байгаа чадварыг
гүйцэлдүүлж чадна гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

Хоёр суралцагчийг сайн дураараа ангийн өмнө гарч ирэхэд урь. Нэг
суралцагчид зөөлөн баримлын шавар, харин нөгөө суралцагчид хатуурсан
баримлын шавар өг. (Хэрэв танд баримлын шавар байхгүй бол суралцагчдыг
энэ үйл ажиллагааг хийж байгаагаар төсөөлөхийг хүсээд, үйл ажиллагааны
дараах асуултуудыг тэдэнд тавь.) Сайн дурынханд баримлын шавраар
өөрсдийн сонгосон ямар нэгэн зүйлийг хийж болохын тулд 30 секунд өг. Хэрэв
хатуурсан баримлын шавартай суралцагч түүнийгээ үнэхээр хэцүү байна
гэвэл, үргэлжлүүлэн хичээхэд урамшуул.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа сайн дурынхныг бүтээсэн зүйлээ үзүүлэхэд
урь. Баримлын хатуу шавар авсан суралцагчид дараах асуултыг тавь.

• Чамд байгаа баримлын шавраар ямар нэгэн зүйл хийхэд яагаад хэцүү
байсан бэ?

Сайн дураараа гарч ирсэн хоёр суралцагчид талархаад, суудалдаа эргэн суухад
урь. Ангийнханд дараах асуултыг тавь.

• Хатуурсан баримлын шаврыг Их Эзэний хүсэлд захирагддаггүй хэн
нэгэнтэй хэрхэн адилтгаж болох вэ?

• Хэлбэржүүлж болох баримлын шаврыг Их Эзэний хүсэлд захирагддаг хэн
нэгэнтэй хэрхэн адилтгаж болох вэ?

• Их Эзэнд захирагдах нь та нарыг юм уу бусдыг өөрчлөхөд мөн Түүний та
нараас эсвэл тэднээс харж буй чадварыг гүйцэлдүүлэхэд хэрхэн тусалсан бэ?

Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоний хэлсэн дараах мэдэгдлийг чанга унш.

“[Хүн] ‘… Эзэн, Та надаар юу хийлгэхийг хүсэж байна?’ гэсэн Паулын
асуултаас илүү чухал асуултыг амьдралдаа тавьж чадахгүй.” (“Listen to a
Prophet’s Voice,” Ensign, 1973 оны 1-р сар, 57).

Суралцагчдыг “Эзэн, Та надаар юу хийлгэхийг хүсэж байна?” гэсэн асуултыг
эргэцүүлэн бодоход урь. Тэднийг хүлээн авсан аливаа сүнслэг өдөөлтөө бичиж
авахад урь. Хангалттай хугацаа өгсний дараа ерөнхийлөгч Бэнсоний дараах
мэдэгдлийг чанга унш.
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“[Хүн] энэ асуултын хариуг түүнд авчрах замналыг хөөж, дараа нь тэр хариултаа
гүйцэлдүүлэхээс илүү агуу үйлийг хийж чадахгүй” (“Listen to a Prophet’s Voice,” 57).

Суралцагчдыг энэ асуултын хариуг үргэлжлүүлэн эрэлхийлэхэд мөн хүлээн
авсан аливаа сүнслэг өдөөлтийн дагуу үйлдэхэд урамшуулан дэмж.

Үйлс 9:23–31
Иерусалимд Саулын амь насанд заналхийлж байсан учраас төлөөлөгчид
түүнийг Тарс руу илгээв
Саул хөрвөснийхөө дараа Арабт байсан бөгөөд хожим Дамаскт эргэж ирснийг
онцол (Галат 1:17-г үзнэ үү). Дамаск дахь иудейчүүд Саулыг алахаар
хуйвалдсан ч Сүмийн гишүүд түүнийг хотоос зугтан гарахад тусалсныг
тайлбарлан, Үйлс 9:23–26-г нэгтгэн дүгнэ. Саул хөрвөснөөсөө хойш гурван
жилийн дараа (Галат 1:18-ыг үзнэ үү) Иерусалим руу явсан бөгөөд тэнд
Сүмийн гишүүд түүнийг Есүс Христийн шавь болсон гэдэгт итгэж чадахгүй
байсан учраас хүлээн авахаас айж байв.

• Та нар Сүмийн гишүүдийн зарим нь яагаад Саулыг Есүс Христийн шавь
болсныг хүлээн зөвшөөрөхдөө дурамжхан байсан гэж бодож байна вэ?

Саулыг төлөөлөгчдийн өмнө авчраад, тэдэнд Саулын үзэгдэл болон Сүмийн
гишүүн Барнаб (Үйлс 4:36–37-г үзнэ үү) Дамаскт түүний зоригтой номлож
байсныг хэлсэн гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 9:23–26-г нэгтгэн дүгнэ. Тэгээд
Сүмийн гишүүд түүнтэй нөхөрлөжээ. Грек хэлтэй иудейчүүд Саулыг алахыг
оролдоход Сүмийн удирдагчид түүнийг Тарс руу явуулжээ. Сүм Иудей, Галил,
Самари даяар амар амгалан байж, өсөн хөгжиж байлаа.

Үйлс 9:32–43
Петр Луддад болон Иоппад гайхамшиг үзүүлэв
Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хос бүрийн нэг суралцагчаас Үйлс
9:32–35-ыг, нөгөө суралцагчаас Үйлс 9:36–42-ыг уншихыг хүс. Тэднийг
Петрийн үзүүлсэн гайхамшгуудыг болон хүмүүс хэрхэн хүлээж авсныг олж
мэдэхэд урь. Өглөгч байх (36-р шүлэг) гэдэг нь ядууст өргөл өгөх дадал юм
гэдгийг тайлбарла.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа суралцагчдаас хос хосоороо Петрийн
үзүүлсэн гайхамшгуудыг болон хүмүүс яаж хүлээж авсныг ярилцахыг хүс.
Дараа нь ангийнханд дараах асуултыг тавь.

• 35, 42-р шүлэгт цэдэглэснээр, Лудда дахь болон Иоппа дахь хүмүүс Петрийн
тохинуулалд хэрхэн хандсан бэ?

• Тэдний хариу үйлдлээс бусдад тохинуулснаар гарч болох сайн талуудын
тухай бид юу мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчдын хэлсэн үгсийг ашиглан,
Бид бусдад тохинуулснаар хүмүүсийг Есүс Христэд хандаж, Түүнд
итгэхэд тусалж чадна гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)
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Санваарын адислал өгөх нь бусдад тохинуулах нэг арга зам болохыг тайлбарла.
Суралцагчдад бусдад тохинуулах нэмэлт арга замуудыг ойлгож мэдэхэд
туслахын тулд дараах асуултуудыг тавь.

• 36, 39-р шүлэгт цэдэглэснээр, Табита бусдад хэрхэн тохинуулсан бэ?

• “Сайн үйлсээр баян” (36-р шүлэг) болон бусдад үйлчилдэг хэн нэгэн Их
Эзэн рүү хүмүүсийг эргүүлж, Түүнд итгэхэд хэрхэн тусалж чадах вэ?

• Өөр хэн нэгний сайн үйлс та нарт юм уу бусдад Их Эзэн рүү эргэж, Түүнд
итгэлтэй байхад хэзээ тусалсан бэ?

Энэ хичээл дээр заасан үнэний талаар гэрчлэлээ хуваалцан, хичээлээ дуусга.
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89-Р ХИЧЭЭЛ

Үйлс 10–11
Оршил
Бурхан сайн мэдээг харь үндэстнүүдэд номлох ёстой
хэмээн Петрт үзэгдлээр илчилжээ. Петр Корнелд болон
түүний гэрийнхэнд сайн мэдээ заагаад, хожим нь сайн
мэдээг харь үндэстнүүдэд номлох тухай Иудейн

гэгээнтнүүдийн дунд гарсан маргааныг зохицуулсан. Их
Эзэний ажил хавчлагаас үл хамааран үргэлжлэн
урагшлав.

Заах зөвлөмж
Үйлс 10
Бурхан сайн мэдээг харь үндэстнүүдэд номлох ёстойг үзүүлсэн үзэгдлийг
Петрт илчлэв
Суралцагчдыг найз нь “Би танай сүмийг 1978 онд бүх эрэгтэй хүнд арьсны
өнгөнөөс үл хамааран санваар хүлээн авахыг зөвшөөрч, байр сууриа
өөрчилсөн гэж сонссон. Хэрэв чи сүмээ Бурханаар удирдуулдаг мөн Бурханыг
хувиршгүй нэгэн гэж итгэдэг бол энэ нь хэрхэн боломжтой байх вэ?” гэж
асууж байгаагаар төсөөлөхөд урь.

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ энэ найздаа
хэрхэн хариулахаа бичихэд урь. (Тэмдэглэл: Суралцагчид санваарын хоригийн
талаарх боломжит шалтгаануудыг эргэцүүлэхээсээ илүү Сүмийн тогтсон
журмыг өөрчлөх тухай асуултад хариулж байгааг бататга. Түүнчлэн эдгээр
шалтгаан илчлэгдэж байгаагүй учраас санваарын хориг яагаад тавигдсаныг
таамаглах хэрэггүй юм [Албан тунхаг 2-ыг үзнэ үү].)

Суралцагчдыг Үйлс 10–11-ийг судалж байхдаа Их Эзэн Өөрийн Сүмийг хэрхэн
удирдаж, хөтөлж, өөрчилж, захирдаг талаарх асуултуудад хариулахад нь туслах
сургаал, зарчмуудыг олж мэдэхэд урь.

Шинэ Гэрээний энэ цаг үе хүртэлх цөөн хэдэн онцгой тохиолдлоос гадна сайн
мэдээ нь Аврагчийн зааварласнаар зөвхөн иудейчүүдэд номлогдож байсныг
тайлбарла (Mатай 10:5–6-г үзнэ үү). Хэдий тийм ч Аврагч шавь нартаа Ариун
Сүнс тэдэн дээр ирсний дараа тэд сайн мэдээг “дэлхийн хязгаар хүртэл” (Үйлс
1:8) номлох болно гэдгийг мөн хэлсэн байв. Бид Үйлс 10-аас үүнийг
хэрэгжүүлэхэд туслах том өөрчлөлт Сүмийн үйл ажиллагаагаа явуулах арга
барилд гарсан талаар уншдаг.

Нэг суралцагчийг Үйлс 10:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Корнел гэгч харь үндэстний тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл олж
үзэхийг хүс. (Та Корнел “Бурханаас эмээдэг” (2-р шүлэг) байсныг онцлохыг
хүсэж болно.) Бурханаас эмээгчид нь Их Эзэнийг бишрэн шүтдэг ч өөр
шашинд ордоггүй эсвэл Иудейн итгэлд хөрвөгчид биш бөгөөд тиймээс
Мосегийн бүхий л хуулийн дагуу амьдардаггүй харийнхан байсан.)

• Корнел ямар ажил мэргэжилтэй байсан бэ? (Тэр Ромын армийн зуун
цэргийн төлөө хариуцлага хүлээсэн зуутын дарга байв.)
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Энэ цаг үеэс өмнө сайн мэдээ зөвхөн иудейчүүдэд хүргэгдэж байсан учраас
харь үндэстнүүд эхлээд Иудейн шашинд хөрвөгдөлгүйгээр Христийн Сүмд
нэгдэж чаддаггүй байсныг суралцагчдад сануул.

• Хэдийгээр Корнел харь үндэстний хувьд Сүмд нэгдэж чаддаггүй байсан ч
Бурханд итгэлээ хэрхэн үзүүлсэн бэ?

Хоёр суралцагчийг Үйлс 10:3–6-г ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Корнелд юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс. (“Өдрийн
есдүгээр цагийн орчим” [3-р шүлэг] гэдэг нь ойролцоогоор өдрийн 3:00 цаг
байсан гэдгийг тайлбарла.)

• 4-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэнгэр элч Корнелд түүний залбирал, өглөгийн
тухай юу гэж хэлсэн бэ?

• Тэнгэр элч Корнелд юу хийхийг зааварчилсан бэ?

Корнел Петрийг олохоор гурван хүнийг Иоппа руу явуулсан гэдгийг
тайлбарлан, Үйлс 10:7–8-ыг нэгтгэн дүгнэ. (Кайсарийг Иоппатай харьцуулан,
хаана байдгийг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд та суралцагчдыг
“Шинэ Гэрээний үеийн ариун газар” [Библийн газрын зураг, д. 11] газрын
зурагт анхаарлаа хандуулахыг хүсэж болно.)

Энэ эрчүүдийг Иоппа руу аялж байхад Петр Симон гэгч хүний гэрт хоноглож
байхдаа нэгэн гайхалтай үзэгдэл харсан гэдгийг тайлбарла. Суралцагч бүрд
хуудас цаас өг. Суралцагчдыг Үйлс 10:9–16-г дотроо чимээгүй уншаад,
Петрийн үзэгдлийг эдгээр шүлэгт дүрслэн хэлсний дагуу зурахад урь.
Хангалттай хугацаа өгсний дараа суралцагчдыг зургуудаа ашиглан
ангийнхандаа Петрийн үзэгдэлд юу болсныг тайлбарлахыг хүс. Энэ үйл
ажиллагааны дараа асуу.

• Уг үзэгдэлд Петрийг юу ид хэмээн тушаасан бэ?

• 14-р шүлэгт цэдэглэснээр, энэ тушаалд Петр эхлээд хэрхэн хандсан бэ?
(Мосегийн хуулийн дагуу иудейчүүдэд түгээмэл юм уу цэвэр бус гэж
тооцогддог амьтныг идэхийг хориглосон байсныг тайлбарла [Левит 11-ийг
үзнэ үү].)

• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, Их Эзэн Петрт ид хэмээн тушаасан цэвэр бус
амьтны тухай юу гэж хэлсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 10:17–20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Петрийг үзэгдлийнхээ утгын талаар эргэцүүлэн бодож
байхад юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• 17-р шүлэгт буй ямар үгс Петрийг үзэгдлийнхээ утгыг эхлээд ойлгоогүй
гэдгийг илэрхийлж байна вэ?

• Петрийг үзэгдлээ тунгаан бодох үед хэн ирсэн бэ?

• Сүнс Петрт юу хий гэж хэлсэн бэ?

Гурван хүн Петрт Корнелийн үзэгдлийн тухай хэлснийг тайлбарлан,
10:21–24-ийг нэгтгэн дүгнэ. Дараа өдөр нь Петр болон бусад шавь нь
Корнелтэй уулзахаар тэднийг дагалдан явсан.
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Цөөн суралцагчийг Үйлс 10:25–28-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Петр Корнелийн гэрт ирээд, юу
хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• 28-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр иудейчүүд болон харь үндэстний
хоорондох харилцааны талаар юу гэж хэлсэн бэ?

• Петр одоо юуг ойлгосон бэ?

Корнел Петрт үзэгдлийнхээ тухай юу хэлснийг тайлбарлан, Үйлс 10:29–33-ыг
нэгтгэн дүгнэ. Түүнчлэн Корнел Петрт болон түүний гэр бүл, найз нөхдөд зааж
болохын тулд тэднийг цуглуулсан байв.

Нэг суралцагчийг Үйлс 10:34–35-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петрийн суралцсан зүйлийг олж мэдэхийг хүс.

• Петрийн сурсан зүйлийг та нар хэрхэн нэгтгэн дүгнэж хэлэх вэ?

Петр Корнелд болон түүний гэр бүлийнхэнд Есүс Христийн тухай мөн Түүний
сайн үйлс, цовдлуулалт, Амилалт зэргийн тухай заасан гэдгийг тайлбарлан,
Үйлс 10:36–43-ыг нэгтгэн дүгнэ. Петр Есүс Христэд итгэдэг хүмүүс нүглийнхээ
өршөөлийг хүлээн авах болно гэдгийг гэрчилсэн.

Нэг суралцагчийг Үйлс 10:44–48-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петрийн заасан сургаал тэдгээр харь үндэстэнд хэрхэн
нөлөөлснийг олж мэдэхийг хүс. “Хөвч хөндүүлсэн итгэгчид” (45-р шүлэг) гэдэг
үгс нь Петртэй хамт Иоппагаас ирсэн Иудейн шавь нарыг хэлж байгааг
тайлбарла.

• 44–46-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петрийн заасан сургаал Корнелийн гэр
бүлийнхэнд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

• Энэ үйл явдлын үеэр тэнд байсан иудейчүүд яагаад гайхацгаасан бэ?

• Үйлс 10 дээр цэдэглэсэн Петрийн туршлагын туршид Их Эзэн түүнд харь
үндэстнүүдийн тухай юу илчилсэн бэ? (Харь үндэстнүүдэд сайн мэдээг
номлох ёстой бөгөөд тэд Есүс Христийн Сүмд баптисм хүртэж чадна.)

Үйлс 10 дээрээс бидний мэдэж болох сургаалуудыг тодорхойлоход
суралцагчдад туслахын тулд тэднийг хоёр, гурваар нь бүлгүүдэд

хуваарил. Бүлэг бүрд дараах тараах материалын нэг хувийг өгөх юм уу эсвэл
үүнийг самбар дээр бич. Суралцагчдыг асуултуудад хариулахын тулд
бүлэгтэйгээ ажиллахад урь.

Үйлс 10
• Их Эзэн Өөрийн Сүмийг хэрхэн удирддаг тухай Петр, Корнел хоёрын түүхээс бид ямар

үнэнийг мэдэж авч болох вэ?

• Их Эзэн Петрт үнэн бүгдийг нэг дор илчлэхийн оронд цагаас цагт илчилж байсан гэдгээс
бид ямар үнэнд суралцаж болох вэ?

• Бурхан өмнө өгч байсан заавруудаараа юу хийж болох талаар энэ түүхээс бид ямар үнэнийг
мэдэж авч болох вэ?
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Хангалттай хугацаа өгсний дараа хэд хэдэн суралцагчийг самбарт гарч ирээд,
бүлгээрээ олж тогтоосон үнэнээ бичихэд урь. Тэдний бичсэн зүйлсэд дараах
үнэн тусгагдсан эсэхийг бататга.

Бурхан Сүмээ ахлах төлөөлөгч болох Өөрийн бошиглогчид өгсөн
илчлэлтээр дамжуулан удирддаг.

Бид Их Эзэнд дуулгавартай байснаар илчлэлт, ойлголтыг аажим
хүлээн авч болно.

Бурхан өнгөрсөн үед өгч байсан заавруудаа Өөрийн мэргэн ухаанд
төдийгүй хүүхдүүдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан өөрчлөх юм уу нэмж
болно.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд
Кристоффэрсоны хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Тодруулсан
жагсаалтын гуравт байгаа үнэн ахлагч Кристоффэрсоны мэдэгдэлд хэрхэн
тусгагдсаныг сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“Петрийн хүлээн авсан энэхүү илчлэлтээр Их Эзэн Сүмийн дадлыг өөрчилж,
Өөрийн дагалдагчдад сургаалыг илүү бүрэн дүүрэн ойлгуулсан. Мөн сайн
мэдээг тунхаглан заах явдал бүх хүмүүн төрөлхтөнд хамааран тэлсэн”
(“Христийн сургаал,” Ensign, эсвэл 2012 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 95).

Суралцагчдад найзынхаа асуултад хэрхэн хариулах талаар бичсэн зүйлээ эргэн
харах цаг гаргаж өг. Тэднийг Үйлс 10-ыг судалж байхдаа олж авсан нэмэлт
санаагаа бичихэд урамшуулж, тэдгээр санаагаа ангийнхантайгаа хуваалцах
боломжийг олго.

Суралцагчдад тайлбарлах, хуваалцах, гэрчлэх боломж олго
Суралцагчдыг бие биедээ заахыг зөвшөөрснөөр тэдэнд сургаал, зарчмуудыг тайлбарлах,
бодол санаа ба туршлагаасаа хуваалцах мөн тэнгэрлэг үнэнийг гэрчлэх боломжуудыг бий
болгодог. Энэ нь суралцагчдын сургаал, зарчмуудын талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлж, сайн
мэдээг бусдад заах чадварыг сайжруулдаг. Суралцагчдыг тайлбарлаж, хуваалцаж,
гэрчлэхэд Ариун Сүнс илэрхийлсэн үнэний талаарх гэрчлэлийг нь хүчирхэгжүүлдэг.

Хэдийгээр Бурхан Сүмийн тогтсон горимыг өөрчилж, сургаалын ойлголтууд
дээр маань үргэлжилсээр буй илчлэлтээрээ дамжуулан нэмж болох ч
(Итгэлийн Тунхаг 1:9-ийг үзнэ үү) Түүний бурханлаг байдал, зан чанар, гэрээ,
сургаал, төлөвлөгөө хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй гэдгийг та онцлон хэлж болох юм.
Үүнийг мэдэх нь Бурханд итгэлтэй байж, Тэрээр Сүмээ Өөрийн хүсэл хийгээд
хүүхдүүдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан удирддаг гэдэгт итгэлтэй байхад
бидэнд тусалдаг.
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Үйлс 11:1–18
Петр сайн мэдээг харийнханд номлох талаар Иудейн гэгээнтнүүдийн дунд
гарсан маргааныг зохицуулав
• Сүмийн зарим иудей гишүүн Петрийг харь үндэстэнтэй харьцсаныг

сонсоод, ямар сэтгэгдэлтэй байсан гэж та нар бодож байна вэ? (Петрийн
харь үндэстэнтэй харьцсан харьцаа өмнөх тогтсон горимуудаас их өөр
байсан бөгөөд зарим гишүүнд энэ өөрчлөлтийг хүлээж авахад хэцүү
байсан.)

Нэг суралцагчийг Үйлс 11:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг шүлгийг
дагаж уншаад, Петрийн хийсэн зүйлд шавь нар нь хэрхэн хандсаныг олж
мэдэхийг хүс.

• Петрийн хийсэн зүйлд шавь нар нь хэрхэн хандсан бэ?

Петр шавь нарт өөрийн болон Корнелийн хүлээн авсан үзэгдлийг дүрслэн
өгүүлсэн гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 11:4–15-ыг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр тэдэнд
Корнел болон түүний гэр бүлийнхэн Есүс Христийн сургаалыг хүлээн авсны
дараа Петр ба бусад шавь нарынхтай адил арга замаар Ариун Сүнсний хүчийг
мэдэрсэн гэж хэлсэн.

Нэг суралцагчийг Үйлс 11:16–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петрийн шавь нартаа хандаж хэлсэн төгсгөлийн үгсийг олж
мэдэхийг хүс.

• Петр “Бурханд саад болж чадах би гэгч хэн билээ?” гэж хэлсэн нь ямар утга
учиртай байсан гэж та нар бодож байна вэ? (17-р шүлэг) (Петр харийнханд
сайн мэдээг хүлээн авч, наманчилж, баптисм хүртэх боломжийг олгох гэсэн
Бурханы хүслийг эсэргүүцэхгүй.)

Суралцагчдыг Үйлс 11:18-ыг дотроо уншаад, Петрийн тайлбарт шавь нар
хэрхэн хандсаныг олж мэдэхэд урь.

• Петрийг Бурханаар удирдуулж байгаагаа мэдсэний дараа шавь нар хэрхэн
хандсан бэ?

• Энэ түүх бидэнд Сүмийг тэргүүлэн удирдаж байгаа хүмүүсийг дэмжиж,
дагах тухай ямар зарчмыг зааж байна вэ? (Суралцагчид өөр өөр зарчмыг
тодорхойлж болох ч Бид Сүмийг тэргүүлж байгаа хүмүүс Бурханаар
удирдуулж байгаа гэдгийг мэдвэл тэднийг дэмжиж, дагахдаа
итгэлтэй байж чадна гэдгийг ойлгосон эсэхийг бататга. Энэ зарчим нь
Бурхан тэргүүлэх санваарын түлхүүрүүдийг атгадаг хүмүүст Өөрийн
хүслийг илчилдэг хэмээн цэдэглэсэн орчин үеийн судруудаар ч батлагдсан
[C ба Г 28:2, 7; 42:11; 107:65–66-г үзнэ үү].)

• Та нар Сүмийг тэргүүлж байгаа хүмүүс Бурханаар удирдагддаг гэдгийг
хэрхэн мэдэж авсан бэ?

• Та нар бошиглогчид Бурханаар удирдуулдаг гэдгийг мэддэг учраас
бошиглогчийн өгсөн ямар ямар зөвлөмжийг дагахаар сонгосон бэ?

Суралцагчдыг Сүмийг тэргүүлж байгаа хүмүүс Бурханаар удирдуулдаг гэсэн
илүү хүчтэй гэрчлэлтэй болох зорилго тавихад урь.
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Үйлс 11:19–30
Их Эзэний ажил хавчлагаас үл хамааран урагшилдаг
Хавчлагын улмаас шавь нарын хэд хэд нь бүс нутаг даяар тарсан ч явсан газар
бүрдээ Есүс Христийн сайн мэдээг үнэнчээр номлож байсныг тайлбарлан,
Үйлс 11:19–30-ийг нэгтгэн дүгнэ.
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Үйлс 12
Оршил
Херод хаан төлөөлөгч Иаковыг алуулж, Петрийг
баривчлан, шоронд хорьжээ. Петрийг цаазаар авахын
өмнөх шөнө тэнгэр элч түүнийг шоронгоос оргоход

туслав. Херод Бурханы тэнгэр элчээр цохигдсон бөгөөд
сайн мэдээ цааш урагшлав.

Заах зөвлөмж
Үйлс 12:1–17
Херод Иаковыг алуулж, шоронгоос ер бусын байдлаар оргосон Петрийг
баривчлав
Луужинг үзүүл эсвэл самбар дээр зур. Нэг суралцагчийг луужин хэрхэн
ажилладгийг болон үүнийг юунд хэрэглэдэг болохыг тайлбарлахад урь.

• Луужин үргэлж хойд зүгийг зааж
байдаг учраас луужинг хэрэглэх
нь бидэнд хаашаа явах ёстой
талаар зөв шийдвэр гаргахад
хэрхэн туслах вэ?

Самбар дээр луужингийн ойролцоо
(гэхдээ хойд зүгийг заадаг талд биш)
Х тэмдэг зураад, ангийнхнаас Х нь
жижиг соронзыг төлөөлж байгаагаар
төсөөлөхийг хүс.

• Энэ соронз луужингийн зүүний
ажиллах горимд хэрхэн нөлөөлөх
вэ? (Зүү хажууд байгаа соронзыг
заана. Учир нь энэ нь соронзон
хойд зүгт саад болдог.)

• Энэ соронз та нарын аль чиглэлд
явах ёстой талаарх зөв сонголт хийх чадварт хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Суралцагчдыг Үйлс 12-ыг судалж байхдаа бидний зөв шийдвэр гаргах чадварт
саад болох нөлөөллийг олж мэдэхэд урамшуулан дэмж.

Үйлс 12-ын хам сэдвийг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд Стефаны амийг
авснаас хойш Иерусалимын болон үүний ойролцоох Христосын шашинтнууд
илүү их хавчлагыг туулах болсныг тайлбарла.

Үйлс 12:1–4-ийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Херод Агрийп I хаан энэ хавчлагад хэрхэн нөлөөлснийг олж
мэдэхийг хүс. (Дөрөвт гэж дөрвөн цэргийг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла).

• Херод хэнийг сэлмээр алуулсан бэ?

• 3-р шүлэгт цэдэглэснээр, Иаковын үхэлд хэн баярлаж байсан бэ?
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3-р шүлэгт гарч буй “иудейчүүд” нь Есүс Христийн Сүмийн хавчлагыг
хөхиүлэн дэмждэг Иерусалимын нөлөө бүхий иудей удирдагчдыг хэлж байгааг
тайлбарла. Херод тэдгээр иудей удирдагчийн таалалд нийцүүлэхийг
эрэлхийлж байв (Bible Dictionary, “Herod”-ийг үзнэ үү). Самбар дээрх Х
тэмдгийн ойролцоо Хэрэв бид Бурханы тааллаас илүүтэй бусдын таалалд
нийцүүлэхийг эрэлхийлбэл … гэсэн гүйцэд биш өгүүлбэрийг бич.

• Иаковыг хөнөөх нь иудей удирдагчдын таалалд нийцэж байгааг харсны
дараа Херод юу хийсэн бэ? (Тэрээр Петрийг олны нүдэн дээр цаазлахаар
төлөвлөсөн.)

Самбар дээрх луужингийн зураг руу заагаад, асуу.

• Бурханы тааллаас илүүтэй бусдын таалалд нийцүүлэх гэсэн Херодын хүсэл
түүний амьдралын чиг шугамд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

• Херодын жишээнээс ойлгож мэдсэн зүйл дээрээ үндэслэн самбар дээрх
өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээх вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар
дээрх өгүүлбэрийг Хэрэв бид Бурханы тааллаас илүүтэй бусдын
таалалд нийцүүлэхийг эрэлхийлбэл нүгэл рүү чиглүүлэгдэх болно
гэсэн үнэнийг илэрхийлсэн байхаар гүйцээ.)

• Бурханы тааллаас илүүтэй бусдын таалалд нийцүүлэхийг эрэлхийлэх нь хэн
нэгнийг нүгэл рүү хэрхэн хөтөлдгийг үзүүлсэн зарим өөр жишээ юу вэ?

Суралцагчид бусдын таалалд нийцүүлэх хүслээсээ болоод Тэнгэр дэх Эцэгээсээ
холдож болох арга замуудыг эргэцүүлэн бодоход тэднийг урь.

Үйлс 12:5–17-ийн үйл явдлыг жүжигчлэн үзүүлэхэд суралцагчдыг урих болно
гэдгээ тайлбарла. Хэд хэдэн суралцагчийг Петр, хоёр харуул, тэнгэр элч, Роде
мөн Маркийн эх Мариагийн гэрт байсан нэг юм уу хоёр шавийн дүрд
тоглоход урь. Та эсвэл өөр нэгэн суралцагч өгүүлэгчийн дүрд тоглож болно.

Олон янзын заах аргыг ашиглах нь
Үр дүнтэй заадаг олон багш өдрөөс өдөрт, хичээлийн туршид заах арга барилаа өөрчилдөг.
Шинэ арга, хандлагуудыг туршиж үзэхэд бэлэн бай. Түүнчлэн хэрэв суралцагчдын сонирхол
буурсан эсвэл хийж байгаа зүйлс нь суралцагчдыг хүсэж буй үр дүнд хүрэхэд туслахгүй
байгаа мэт санагдвал хичээлийн дундуур заах арга барилаа өөрчлөх бэлтгэлтэй бай.

• Өгүүлэгчээс Үйлс 12:5–6-г чанга уншихыг хүсээд, дүр нь уншигдсан
суралцагчдыг уншсаны дагуу жүжиглэхэд урь. Агуулгыг ойлгоход нь
суралцагчдад туслахын тулд шүлгийн бүлэг бүрийг уншсаны дараа түр
зогсож, жүжигчлэн үзүүлээд, холбогдох асуултуудыг тавь.

• Энэ үед Сүмийн гишүүд юу хийж байсан бэ?

Үйлс 12:7–10-ыг томилогдсон суралцагчид нь жүжигчлэн үзүүлж байх үед
өгүүлэгчээс чанга уншихыг хүс.

• Петр оргохдоо ямар хаалт, саад тотгорыг давсан бэ?

Үйлс 12:11–15-ыг томилогдсон суралцагчид нь жүжигчлэн үзүүлж байх үед
өгүүлэгчээс чанга уншихыг хүс.

90-Р ХИЧЭЭЛ

568



• Петр юу тохиолдсон болохыг хэзээ ухаарсан бэ?

• Петрийг Мариагийн гэрийн хаалгыг тогшиход юу болсон бэ?

Өгүүлэгчээс Үйлс 12:16–17-г чанга уншихыг хүсээд, томилогдсон суралцагчдыг
уншсан зүйлийг жүжигчлэн үзүүлэхэд урь. Эдгээр шүлгийг уншин, жүжигчлэн
тоглосны дараа суралцагчдыг суудалдаа суухад урь.

• 17-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр өөрийнхөө шоронгоос оргосон гавьяа
зүтгэлийг хэнд өгсөн бэ? (17-р шүлэгт дурдагдаж байгаа Иаков нь Есүсийн
дүү нарын нэг байсан гэдгийг онцол [Maтай 13:55-ыг үзнэ үү].)

Суралцагчдыг Үйлс 12:5-ыг тоймлон үзээд, энэ шүлэг Петрт тохиолдсон
зүйлтэй ямар холбоотой болохыг олж мэдэхэд урь.

• Та нар “хичээнгүйлэн залбирч байв” (5-р шүлэг) гэдэг үгс Сүмийн
гишүүдийн залбирлын чин сэтгэл, хичээнгүй байдлын тухай юу харуулж
байна гэж бодож байна вэ?

• Бид өөрсдөдөө болон бусдад үзүүлэх залбирлынхаа нөлөөний талаар энэ
түүхээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Бидний чин сэтгэлийн болон
хичээнгүй залбирал Бурханы гайхамшиг хийгээд адислалыг бидний
төдийгүй бусдын амьдралд урьдаг гэсэнтэй төстэй зарчмыг
суралцагчид тодорхойлох ёстой. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

• Чин сэтгэлээсээ, хичээнгүйлэн залбирна гэдэг нь ямар утгатай вэ?

Энэ зарчим нь хэрэв бидний залбирал чин сэтгэлийн мөн хичээнгүй байвал
залбиран хүсэж буй зүйлээ шууд автоматаар хүлээж авна гэсэн утгатай биш
болохыг тайлбарла. Бурханы гайхамшиг хийгээд адислалыг хүлээн авахад хувь
нэмрээ оруулдаг бусад хүчин зүйлд Бурханы хүсэл, цаг хугацаа мөн бидний
сонгох эрх орно.

Нэг суралцагчийг дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь. Бидний чин
сэтгэлийн, хичээнгүй залбирал Бурханы хүсэлд хэрхэн нөлөөлдөг талаар
сонсохыг суралцагчдаас хүс.

“Залбирал бол Эцэгийн таалал, хүүхдийн хүсэл хоёр хоорондоо уялдан харилцдаг үйл явц
мөн. Залбирлын зорилго нь Бурханы тааллыг өөрчлөхөд бус, харин аль хэдийн Бурханаас
өгөхийг хүссэн адислалыг бид өөрсдөдөө болон бусдад хүсэх явдал бөгөөд энэ нь бидний
гуйж буй нөхцөлд тогтсон байдаг. Адислал нь биднээс тэдгээрийг олж авахаасаа өмнө
жаахан хөдөлмөрлөх юм уу хичээл зүтгэл гаргахыг шаарддаг. Залбирал бол ажиллах нэг
хэлбэр бөгөөд бүхий л адислалын охь манлайг олж авах зорилго чиглэлтэй арга хэрэгсэл
юм” (Bible Dictionary, “Prayer”).

• Энэ мэдэгдлийн дагуу, залбирлын чухал зорилго юу вэ?

• Залбирлын зорилго нь Бурханы хүслийг өөрчлөх явдал биш гэдгийг санаж
байх нь яагаад чухал вэ?

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ дараах
асуултад хариулж бичихэд урь.
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• Залбирал таны амьдралд юм уу таны төлөө залбирч байсан хүмүүсийн
амьдралд Бурханы гайхамшиг хийгээд адислалыг хэзээ урьсан бэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчаас бичсэн зүйлээ хуваалцахад
урих тухай бодож үз. Суралцагчдын сэтгэгдлийг сонссоны дараа тэднийг
Бурханы өөрсөд дээр нь болон тэдний төлөө залбирч байгаа хүмүүсийн дээр
өгөхийг хүсэж байгаа адислал хийгээд гайхамшгийг урихын тулд залбирлаа
хэрхэн илүү чин сэтгэлээсээ, хичээнгүй болгож чадахыг бодоход урь.

Үйлс 12:18–25
Херод Бурханаар цохигдож, сайн мэдээ цааш урагшлав
Дараа өдөр нь Херод Петрийн оргосныг мэдээд Петрт оргох боломж олгосон
хариуцлагыг хүлээх харуулуудыг цаазалсан гэдгийг тайлбарлан, Үйлс
12:18–22-ыг нэгтгэн дүгнэ. Хожим нь Херод хүмүүст хандан үг хэлсэн ба тэд
үүнийх нь төлөө түүнийг магтжээ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 12:23–24-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Херодод юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Херодод юу тохиолдсон бэ? Яагаад?

• Сүмийн гишүүдэд нүүрлээд байсан хавчлагаас үл хамааран Сүмийн
номлолын ажилд юу тохиолдсон бэ?

Суралцагчдыг мэдэж авсан үнэнээ дахиж үзээд, эдгээр үнэнийг амьдралдаа
хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар эргэцүүлэн бодоход урьснаар хичээлээ дуусга.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Үйлс 6–12 (18-р бүлэг)
Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Үйлс 6–12-ыг (18-р бүлэг) судалж байхдаа сурч мэдсэн үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Үйлс 6–7)
Зохистой Сүмийн гишүүд бусдын хэрэгцээнд үйлчлэхэд туслахаар дуудагддагийг суралцагчид мэдэж авсан.
Стефаны үгсийг болон амь алдсан түүхийг судалж байхдаа тэд дараах үнэнийг тодорхойлсон. Үүнд: Ариун
Сүнсийг эсэргүүцэх нь Аврагч болон Түүний бошиглогчдоос татгалзахад хүргэнэ. Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ,
Ариун Сүнс гурав бол гурван салангид мөн ялгаатай бие юм. Хэрэв бид зовлон бэрхшээлтэй үед ч Есүс Христэд
үнэнч үлдвэл Тэр бидэнтэй хамт байх болно.

2 дахь өдөр (Үйлс 8)
Суралцагчид Үйлс 8-ыг судалж байхдаа дараах сургаал, зарчмуудад суралцсан. Үүнд: Баптисмын дараа эрх мэдэл
бүхий санваартан Ариун Сүнсний бэлгийг гар тавилтаар дамжуулан өгдөг. Санваар нь Бурханы хүсэл ба зохистой
байдлын жишгийн дагуу өгөгддөг. Бид Бурханаас ирэх өдөөлтүүдэд анхаарал хандуулснаар бусдыг Есүс Христ рүү
хөтлөхөд туслах боломжуудыг хүлээн авч чадна.

3 дахь өдөр (Үйлс 9)
Суралцагчид Үйлс 9-өөс Их Эзэн бидний хэн болж чадахыг болон Өөрийнх нь ажилд Өөрт нь туслах бидний
чадавхыг хардаг гэдгийг сурсан. Тэд түүнчлэн дараах зарчмуудад суралцсан. Тухайлбал: Хэрэв бид Их Эзэний
хүсэлд захирагдвал өөрчлөгдөж, Түүний биднээс харж байгаа чадварыг гүйцэлдүүлж чадна. Бид бусдад
үйлчилснээр хүмүүсийг Есүс Христэд ирж мөн итгэхэд тусалж чадна.

4 дэх өдөр (Үйлс 10–12)
Суралцагчид сайн мэдээг харийнханд номлох тухай Петрийн үзэгдлийг судлаад, Сүмийг тэргүүлж буй хүмүүс
Бурханаар удирдагдаж байгааг мэдэх үедээ тэднийг дэмжиж, дагахдаа итгэлтэй болно гэдгийг ойлгож авсан. Тэд
түүнчлэн дараах үнэнүүдийг мэдэж авсан. Тухайлбал: Хэрэв бид Бурханы тааллаас илүү бусдын таалалд
нийцүүлэхийг эрэлхийлбэл нүгэл рүү улам их удирдагдах болно. Бидний чин сэтгэлийн болон хичээнгүй
залбирал бидний болон бусдын амьдралд Бурханы гайхамшиг хийгээд адислалыг урьдаг.

Оршил
Бурхан сайн мэдээг харь үндэстнүүдэд номлох ёстой хэмээн Петрт үзэгдлээр
илчилжээ. Петр Корнелд болон түүний гэрийнхэнд сайн мэдээг заагаад,
хожим нь сайн мэдээг харь үндэстнүүдэд номлох талаарх Иудейн
гэгээнтнүүдийн дундах маргааныг зохицуулсан.
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Заах зөвлөмж
Үйлс 10
Бурхан сайн мэдээг харь үндэстнүүдэд номлох ёстойг үзүүлсэн үзэгдлийг Петрт
илчлэв
Суралцагчдыг найз нь “Би танай сүм 1978 онд бүх эрэгтэйчүүдэд арьсны
өнгөнөөс үл хамааран санваар хүлээн авахыг зөвшөөрөх байр сууриа
өөрчилсөн гэж сонссон. Хэрэв чи сүмээ Бурханаар удирдагддаг мөн Бурхан
өөрчлөгдөшгүй бие гэж итгэдэг бол энэ нь хэрхэн боломжтой байх вэ?” гэж
асууж байгаагаар төсөөлөхөд урь.

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ энэ найздаа
хэрхэн хариулах байснаа бичихийг хүс. (Тэмдэглэл: Суралцагчид санваарын
хоригийн талаарх боломжит шалтгаануудыг эргэцүүлэхээсээ илүүтэй Сүмийн
тогтсон журмыг өөрчлөх тухай асуултад хариулж байгааг бататга. Түүнчлэн
ярилцлагын үед эдгээр шалтгаан илчлэгдэж байгаагүй учраас санваарын хориг
яагаад тавигдсаныг ч таамаглах хэрэггүй юм [Албан тунхаг 2-ыг үзнэ үү].)

Суралцагчдыг Үйлс 10-ыг судалж байхдаа Их Эзэн Өөрийн Сүмийг хэрхэн
удирдаж, чиглүүлж, өөрчилж мөн захирдаг талаарх асуултуудад хариулахад
туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Сайн мэдээ Шинэ Гэрээний энэ цаг үе хүртэл цөөн онцгой тохиолдлоос гадна
Аврагчийн зааварласнаар зөвхөн иудейчүүдэд номлогдож байсныг тайлбарла
(Mатай 10:5–6-г үзнэ үү). Хэдий тийм ч бид Үйлс 1:10 дээр Сүмийн үйл
ажиллагаа явуулах аргад том өөрчлөлт гарсан тухай уншдаг.

Суралцагчдыг Корнел гэгч харь үндэстний тухай судалж байхдаа мэдэж авсан
зүйлээ нэгтгэн дүгнэхэд урь. (Тэр Ромын армийн зуутын дарга байв. Тэр болон
түүний гэр бүлийнхэн итгэгчид бөгөөд Бурханаас эмээдэг хүмүүс байжээ. Харь
үндэстний хувьд тэрээр эхлээд Иудейн шашинд хөрвөгдөлгүй Христийн Сүмд
нэгдэх боломжгүй байсан.)

Корнелийн итгэлтэй байдлын үр дүнд түүн дээр тэнгэр элч ирж Петрийг
олуулахаар хэдэн хүнийг Иоппа руу илгээхийг зааварчилсан гэдгийг
тайлбарлан, Үйлс 10:3–8-ыг нэгтгэн дүгнэ. Корнелийн зарц нарыг Иоппа руу
аялж байхад Петр Симон гэгч хүний гэрт хоноглож байхдаа нэгэн гайхалтай
үзэгдэл харсан гэдгийг тайлбарла.

Хэд хэдэн суралцагчийг Үйлс 10:9–16-г ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Петр үзэгдэлдээ юу харсныг олж
мэдэхийг хүс. (Та өөр заах арга хэрэглэн, суралцагч бүрд зураг зурах үйл
ажиллагаанд нь зориулж хуудас цаас өгч болно. Суралцагчдыг Үйлс 10:9–16-г
дотроо уншаад, Петрийн үзэгдлийг эдгээр шүлэгт дүрслэн хэлсний дагуу
зурахад урь. Хангалттай хугацаа өгсний дараа суралцагчдыг зургуудаа ашиглан
ангийнхандаа Петрийн үзэгдэлд юу болсныг тайлбарлахыг хүс.) Эдгээр үйл
ажиллагааны аль нэгний дараа асуу.

• Үзэгдэлд Петрийг юу идэхийг тушаасан бэ?

• 14-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр энэ тушаалд эхлээд хэрхэн хандсан бэ?
(Мосегийн хуулийн дагуу иудейчүүдэд түгээмэл эсвэл цэвэр бус гэж
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тооцогддог амьтныг идэхийг хориглосон байсныг тайлбарла [Левит 11-ийг
үзнэ үү].)

• Үйлс 10:15-д цэдэглэснээр, Их Эзэн Петрийг ид хэмээн тушаасан цэвэр бус
амьтныхаа тухай юу гэж хэлсэн бэ?

Петр үзсэн үзэгдлийнхээ утгыг эхлээд ойлгоогүй гэдгийг тайлбарлан, Үйлс
10:17–28-ыг нэгтгэн дүгнэ. Петрийг үзэгдлээ тунгаан бодох үед Корнелийн
зарц нар хүрч ирээд, Петрт Корнелийн үзэгдлийн тухай хэлсэн. Дараа өдөр нь
Петр, бусад шавьтай хамт Корнелтэй уулзахаар тэднийг дагалдан явсан. Ихэнх
иудейчүүд харийнхантай холбогдох юм уу тэдэн дээр зочлохыг хууль бус гэж
үздэг байсныг үл харгалзан Петр Корнелийн гэрт явж оржээ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 10:28-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петр ямар шалтгааны улмаас харь үндэстэнтэй холбогдох юм уу
түүн дээр зочилсон гэж хэлснийг олж мэдэхэд урь.

• Петр ямар шалтгааны улмаас харь үндэстэнтэй холбогдох юм уу түүн дээр
зочилсон гэж хэлсэн бэ?

Корнел Петрт үзэгдлийнхээ тухай юу хэлснийг тайлбарлан, Үйлс 10:29–33-ыг
нэгтгэн дүгнэ. Корнел түүнчлэн Петр, түүний гэр бүл, найз нөхдөд зааж
болохын тулд тэднийг цуглуулсан байв.

Нэг суралцагчийг Үйлс 10:34–35-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петрийн сурч мэдсэн зүйлийг олж мэдэхийг хүс.

• Та нар Петрийн сурч мэдсэн зүйлийг хэрхэн дүгнэж хэлэх вэ? (Та Бурхан
хүмүүсийн яс үндэс юм уу нийгмийн байдал зэрэг бусдаас ялгарах онцлог
дээр үндэслэн хүмүүст таалал үзүүлдэггүй, харин бүх хүнийг ажил үйлсээр
нь шүүж, Өөрийг нь дагасан байдлаар адисалдаг гэдгийг тайлбарлаж
болно. Та түүнчлэн “Race and the Church: All Are Alike unto God”
нийтлэлийг [mormonnewsroom.org/article/race-church]-ээс олж болно.)

Петр Корнелд болон түүний гэр бүлийнхэнд Есүс Христ, Түүний сайн үйлс,
цовдлолт мөн Амилалтын тухай заасан гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 10:36–43-ыг
нэгтгэн дүгнэ. Есүс Христэд итгэдэг хүмүүс нүглийн өршөөлийг хүлээн авах
болно хэмээн Петр гэрчилсэн.

Нэг суралцагчийг Үйлс 10:44–48-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петрийн заасан сургаал тэдгээр харь үндэстнүүдэд хэрхэн
нөлөөлснийг олж мэдэхийг хүс. 45-р шүлэгт буй “хөвч хөндүүлсэн итгэгчид”
гэдэг үгс Петртэй хамт Иоппагаас ирсэн Иудейн шавь нарыг хэлж байгааг
тайлбарла.

• 44–46-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петрийн заасан сургаал Корнелийн гэр
бүлийнхэнд хэрхэн нөлөөлсөн бэ? (Та 45-р шүлэгт буй “Ариун Сүнсний
бэлэг” гэсэн үгс эдгээр харийнхан дээр буусан Ариун Сүнсний хүчийг хэлж
байгааг тайлбарлах хэрэгтэй байж болно. Энэ нь баптисмын дараах
баталгааны ёслолоор дамжуулан бидний хүлээн авдаг Ариун Сүнсний
бэлгээс өөр юм [Үйлс 8:14–17; Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф
Смит [2007], 97-г үзнэ үү).
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• Энэ үйл явдлыг болж байхад тэнд байсан иудейчүүд яагаад
гайхацгаасан бэ?

• Үйлс 10 дээр цэдэглэсэн Петрийн туршлагаар Их Эзэн түүнд харь
үндэстнүүдийн тухай юу илчилсэн бэ?

Суралцагчдад Үйлс 10-аас бидний мэдэж авч болох сургаалуудыг
тодорхойлоход туслахын тулд тэднийг хоёр юм уу гурваар нь

бүлгүүдэд хуваарил. Бүлэг бүрд дараах тараах материалын нэг хувийг өг эсвэл
үүнийг самбар дээр бич. Суралцагчдыг асуултуудад хариулахын тулд
бүлэгтэйгээ ажиллахад урь.

Үйлс 10
• Их Эзэн Өөрийн Сүмийг хэрхэн удирддаг тухай Петр, Корнел нарын түүхээс бид ямар

үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Петр Сүмийн ерөнхийлөгч байсан гэдгийг сана.)

• Их Эзэн Петрт үнэнийг бүгдийг нэг дор илчлэхийн оронд цагаас цагт илчилж байснаас бид
ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ?

• Бид Бурхан өмнө нь өгч байсан заавруудаараа юу хийж болох тухай энэ түүхээс ямар үнэнд
суралцаж болох вэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа хэд хэдэн суралцагчийг самбарт гарч ирээд,
олж тогтоосон үнэнүүдээ бүлгээрээ бичихэд урь. Тэдний бичсэн зүйлст дараах
үнэнүүд тусгагдсан эсэхийг бататга.

Бурхан Сүмээ ахлах төлөөлөгч болох Өөрийн бошиглогчид өгсөн
илчлэлтээр дамжуулан удирддаг.

Бид Их Эзэнд дуулгавартай байснаар илчлэлт хийгээд ойлголтыг
аажим хүлээн авч болно.

Бурхан өнгөрсөн үед өгч байсан заавруудаа Өөрийн мэргэн ухаан
хийгээд хүүхдүүдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан өөрчлөх юм уу
нэмж болно.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд
Кристоффэрсоны хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Тэдний тодруулсан
гурав дахь үнэн ахлагч Кристоффэрсоны мэдэгдэлд хэрхэн тусгагдсаныг
сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“Петрийн энэхүү хүлээн авсан илчлэлтээр Их Эзэн Сүмийн дадлыг өөрчилж,
Өөрийн дагалдагчдад сургаалыг илүү бүрэн дүүрэн ойлгуулсан. Мөн сайн
мэдээг тунхаглан заах нь бүх хүмүүн төрөлхтөнд хамааран тэлсэн”
(“Христийн сургаал,” Ensign эсвэл 2012 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 95).

Суралцагчдад найзынхаа Сүмийн дадал өөрчлөгдсөн талаарх асуултад хэрхэн
хариулах талаар бичсэн зүйлээ эргэн харах цаг гаргаж өг. Тэднийг Үйлс 10-ыг
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судалж байхдаа олж авсан нэмэлт санаануудаа бичихэд урамшуулаад,
ангийнхантайгаа хуваалцах боломжийг олго.

Та хэдийгээр Бурхан Сүмийн тогтсон горимыг өөрчилж, сургаалын ойлголтыг
маань үргэлжилсээр байгаа илчлэлтээрээ дамжуулан нэмэгдүүлж болох ч
(Итгэлийн тунхаг 1:9-ийг үзнэ үү) Түүний бурханлаг байдал, зан чанар, гэрээ,
сургаал, төлөвлөгөө хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй гэдгийг онцлон хэлж болно. Үүнийг
мэдэх нь бидэнд Бурханд итгэлтэй байж, Тэрээр Сүмээ Өөрийн хүсэл хийгээд
хүүхдүүдийнхээ хэрэгцээнд тохируулан удирддаг гэдэгт итгэлтэй байхад
тусалдаг.

Суралцагчдыг суралцсан үнэнүүдийнхээ тухай гэрчлэлээ хуваалцахад урьснаар
хичээлээ дуусга.

Дараагийн бүлэг (Үйлс 13–19)
Суралцагчдыг Үйлс 13–19-ийг судалж байхдаа дараах асуултуудын хариултыг
олж мэдэн, бодож үзэхэд урь. Паул шидтэн Елумд юу хийсэн бэ? Хэрэв та
нарыг бурхан гэж итгэвэл та нар ямар хариу үйлдэл үзүүлнэ гэж бодож байна
вэ? Паул, Барнаб хоёрыг яагаад бурхад гэж үзсэн бэ? Тэд хэрхэн хариулсан бэ?
Хөвч хөндөх талаар Сүмийн гишүүдийн дунд ямар асуудал байсан мөн энэ
асуудал яагаад төлөөлөгчдийн өмнө аваачигдах хэрэгтэй болсон бэ? Тэдний
шийдвэр юу байсан бэ? Паул Афинд айлчлан очихдоо Марсын толгод дээрээс
үл мэдэгдэх бурхны тухай юу гэж заасан бэ? Тэр хүмүүст юу заасан бэ?
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91-Р ХИЧЭЭЛ

Үйлс 13–14
Оршил
Паул (урьд нь Саул гэж нэрлэдэг байсан) Барнабыг
хамтрагчаа болгон номлолынхоо анхны аянд гарав. Тэд
сайн мэдээг номлож, үргэлжилсэн хавчлага дунд Сүмийн

салбаруудыг зохион байгуулав. Иудейчүүдийг Бурханы
үгийг хүлээн авахаас татгалзахад Паул, Барнаб хоёр
харийнхны дунд номлоход анхаарлаа төвлөрүүлэв.

Заах зөвлөмж
Үйлс 13:1–13
Паул, Барнаб хоёр номлолынхоо аянд гарч мөн хуурамч бошиглогчийг
буруушаав
Хичээл эхлэхээс өмнө “Эсэргүүцэлгүй” гэсэн нэг пайз, “Байнгын
эсэргүүцэлтэй” гэж бичсэн өөр нэгэн пайзыг бэлд. Тэдгээрийг ангийн эсрэг
талын ханануудад байрлуул.

Суралцагчдыг пайзнуудын хоорондох зайг сайн мэдээний дагуу амьдрахаар
хичээх үед хэн нэгэнд тулгарах эсэргүүцлийн түвшинг төлөөлж байгаагаар
төсөөлөхийг хүс. Суралцагчдыг Мосегийн мэдэрсэн эсэргүүцлийн зэргийг
үзүүлж байна гэж бодсон газраа, пайзнуудын хооронд зогсоход урь. Цөөн
суралцагчаас яагаад тэр цэгт зогсохоор сонгосноо тайлбарлахыг хүс.
Суралцагчдыг Иосеф Смитэд, тэгээд бас Нифайд тулгарсан эсэргүүцлийг
харуулан, энэ хэмжүүрийн хаа нэгтээ зогсохыг хүссэнээр дасгалыг давтан хий.
Цөөн суралцагчаас хүн тус бүрд зориулан хийсэн сонголтоо тайлбарлахыг хүс.
Суралцагчдыг суудалдаа эргэн суухад урь.

Есүс Христийн шавь болгон амьдралынхаа өөр өөр цаг үед эсэргүүцэлтэй
тулгарна гэдгийг мэдүүл. Суралцагчдаас сайн мэдээний дагуу амьдрахыг
хичээж байхдаа эсэргүүцлийн шугамын хаана өөрсдийгөө байрлуулахыг
бодохыг хүс. Суралцагчдыг Үйлс 13–14-ийг судалж байхдаа зөв шударга
амьдрахыг хичээх үедээ эсэргүүцэлтэй тулгарвал өөрсдөдөө туслах зарчмуудыг
олж мэдэхэд урамшуулан дэмж.

Тодорхой хэдэн бошиглогч болон багш нар Сирийн Антиохт цуглаад, Саул,
(хожим Паул гэгдэх болсон) Барнаб хоёрыг хамтдаа сайн мэдээг номлохоор
дуудагдах ёстой гэсэн удирдамжийг Ариун Сүнснээс хүлээн авсан гэдгийг
тайлбарлан, Үйлс 13:1–6-г нэгтгэн дүгнэ. Саул, Барнаб хоёр томилогдон
адислагдсаныхаа дараа Антиохоос гараад, Киприйн арлууд руу аялж, Саламис
хотын синагогуудад номложээ. Тэндээсээ тэд арлын нөгөө талд байдаг Паф хот
руу аялсан. (Та суралцагчдыг Библийн газрын зураг, д. 13, “Төлөөлөгч Паулын
номлолын аяллууд” дээрээс Антиох болон Киприйг олоход урьж болно.)

Нэг суралцагчийг Үйлс 13:6–8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Саул, Барнаб хоёрыг Пафд ирэхэд юу тохиолдсоныг олж
мэдэхийг хүс.

• 7-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэн Саул, Барнаб хоёроос сайн мэдээг сонсохыг
хүссэн бэ? (Ромын нутгийн захирагч Сергио Паул.)
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• Номлогчид Сергио Паулд сайн мэдээг заахдаа ямар эсэргүүцэлтэй
тулгарсан бэ?

Үйлс 13:9-өөс эхлэн Саулыг Паул гэж нэрлэдэг болохыг тайлбарла. Нэг
суралцагчийг Үйлс 13:9–12-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж
уншаад, Паул Елум гэгч хуурамч бошиглогчоос ирсэн эсэргүүцэлд хэрхэн
хандсаныг олж мэдэхийг хүс.

• 10-р шүлэгт Паул Елумын тухай юу гэж хэлсэн бэ? (Елум өөр нэгэн хүнд
аврал хүлээн авахад нь саад болохыг хичээж байсан учраас Паул түүнд хатуу
ширүүн үг хэлсэн гэдгийг тайлбарла.)

• 11-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул Бурханы хүчээр дамжуулан хуурамч
бошиглогчид юу хийсэн бэ?

• 12-р шүлэгт цэдэглэснээр, Бурханы хүчийг гэрчлэх нь захирагчид хэрхэн
нөлөөлсөн бэ?

• Бурханы хүчийг чөтгөрийн хүчтэй харьцуулсан энэ түүхээс бид юу мэдэж
авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бурханы хүч
чөтгөрийн хүчнээс хавьгүй илүү юм гэсэн үнэнийг олж тогтоосон
эсэхийг бататга. Та суралцагчдадаа судрынхаа Үйлс 13:9–12-ын дэргэд энэ
үнэнийг бичихийг санал болгож болно.)

Бурханы хүч чөтгөрийн хүчнээс хамаагүй илүү давуу гэдгийг ойлгох нь
амьдрал дээр эсэргүүцэлтэй тулгарахад бидэнд хэрхэн туслах талаар
эргэцүүлэн бодоход суралцагчдыг урь. Цөөн суралцагчийг ангийнхантайгаа
бодлоо хуваалцахад урь.

Үйлс 13:14–43
Паул Израилийн түүхийг эргэн дурдаад, Есүс Христ Бурханы амлалтыг
биелүүлэхээр ирсэн хэмээн гэрчлэв
Суралцагчдыг үүнийг хийснийхээ дараа эргэж очоод арилгахыг хүсэж байсан
нэг алдаагаа бодоход урь. Заримдаа бидэнд тулгарч байгаа эсэргүүцэл
өөрсдийн маань нүгэлт сонголтоос болдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг Үйлс
13:14–43-ыг судалж байхдаа энэ эсэргүүцлийг давж гарахад бидэнд туслах
зарчмыг олж мэдэхэд урамшуулан дэмж.

Паул, Барнаб хоёр Киприйг орхин Памфул (өнөөгийн Турк) руу очихоор
далайд гарсны дараа тэдний хамтрагчдын нэг болох Иохан Марк тэднийг
орхиод, гэртээ харихаар шийдсэн гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 13:14–37-г нэгтгэн
дүгнэ. Паул, Барнаб хоёр үргэлжлүүлэн Писидийн Антиохт (Тэдний номлолоо
эхэлсэн Сирийн Антиохтай бүү андуур) ирсэн. Хүндэтгэлийн өдөр Паул
синагогт байсан олон эрийн өмнө гараад, Израилийн түүхийн зарим үйл
явдлаас өгүүлсэн. Паул тэгээд Есүс Христ бол Израилийн амлагдсан Аврагч
хэмээн гэрчилсэн.

Суралцагчдыг Үйлс 13:26–34-ийг дотроо уншаад, Паул Есүс Христийн тухай
юу заасныг олж мэдэхэд урь.

• Паул синагогт байсан хүмүүсээс Есүс Христийн тухай юуг ойлгохыг
хүссэн бэ?
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Нэг суралцагчаас Үйлс 13:38–39-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан бид ямар адислал
хүлээн авч чадна гэж Паул заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Бид Есүс Христ болон Түүний Цагаатгалын ачаар ямар адислал хүлээн авч
чадах вэ? (Суралцагчдын хэлсэн үгсийг ашиглан Бид Есүс Христийн
Цагаатгалаар дамжуулан гэм нүглээсээ өршөөгдөж, зөвтгөгдөж
чадна гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

39-р шүлэгт хэрэглэгдсэн зөвтгөгдсөн гэдэг үг нь “нүглийн төлөөх шийтгэлээс
уучлагдаж [өршөөгдөж] мөн гэмгүй хэмээн мэдэгдэх” гэсэн утгатай гэдгийг
тайлбарла (Судруудын удирдамж, “Зөвтгөл, зөвтгөх,” scriptures.lds.org). Хүмүүн
нь Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан зөвтгөгдөх үед түүний Бурхантай
харьцах харьцаа эргээд зөв болдог.

• Есүс Христийн Цагаатгал биднийг нүглүүдээс маань хэрхэн зөвтгөдөг вэ?

Суралцагчдад энэхүү сургаалыг ойлгоход нь туслахын тулд нэг суралцагчийг
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсоны хэлсэн
дараах үгийг уншихад урь.

“Есүс нүглийг цагаатгахаар зовж, Өөрийн амийг өгсөн юм. Түүний
Цагаатгалын хүч бидний нүглийн үр нөлөөг арилгаж чадна. Биднийг
наманчлахад Түүний цагаатгагч ач ивээл биднийг зөвтгөж, ариусгадаг
(3 Нифай 27:16–20-ийг үзнэ үү). Яг л бид хэзээ ч нүгэлд автаж, бууж өгөөгүй
юм шиг байх юм” (“That They May Be One in Us,” Ensign эсвэл Liahona, 2002
оны 11-р сар, 71).

• Бид Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан гэм нүглээсээ өршөөгдөж,
зөвтгөгдөхийн тулд юу хийх ёстой вэ?

• Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан гэм нүгэл нь өршөөгдөж,
зөвтгөгдсөн ямар ямар хүн судар дээр байдаг вэ? (Зарим жишээг хэлбэл:
Паул, Бага Алма мөн Инос болно.)

Суралцагчдыг “Би гайхширна” (Сүмийн дуулал болон хүүхдийн дуу, 22-р
хуудас) дууллын эхний хоёр бадгийг дуулахад урь. Тэднийг дуулж байхдаа
дууллын зохиогч нь Аврагчийн Цагаатгал хийгээд өршөөлд талархлаа хэрхэн
илэрхийлснийг олж мэдэхэд урамшуулан дэмж.

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр юм уу судрын тэмдэглэл дээрээ эсвэл жижиг
цаасан дээр дараах асуултад хариулахад урь.

• Та нарыг гэм нүглээсээ өршөөгдөхийг боломжтой болгож өгсөн Есүс
Христийн Цагаатгалын тухай бодож байхад Түүний талаар ямар сэтгэгдэл
төрдөг вэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчаас бичсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс. Суралцагчдыг Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан
өршөөл хүлээн авч зөвтгөгдөхөд тэдэнд туслах Ариун Сүнснээс ирсэн байж
болох аливаа өдөөлтийг дагахад урамшуул.
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Паулын номлол дууссаны дараа олон харийнхан түүнээс дараагийн
Хүндэтгэлийн өдөр дахин заахыг хүссэнийг тайлбарлан, Үйлс 13:40–43-ыг
нэгтгэн дүгнэ.

Үйлс 13:44–52
Паул, Барнаб хоёр өсөн нэмэгдэх хавчлагыг үл тоон зоригтой номлов
Дараагийн Хүндэтгэлийн өдөр хотынхон бараг тэр чигээрээ Паул, Барнаб
хоёрын заах Бурханы үгийг сонсохоор ирснийг тайлбарла (Үйлс 13:44-ийг
үзнэ үү).

Суралцагчдыг хос болгон хуваарилаад, Үйлс 13:44–52-ыг хамтдаа уншихад урь.
Хос болгоны нэг суралцагчид Паул, Барнаб хоёрыг сонсохоор ирсэн
иудейчүүдийн хандлага, үйл хөдлөлийг харин нөгөө суралцагчид харийнхны
хандлага, үйл хөдлөлийг олж мэдэхийг зааварла. Суралцагчдыг мөн Иосеф
Смитийн Орчуулгын 48-р шүлгийн зүүлт тайлбар а-г уншихад урамшуул.
Суралцагчдыг уншиж дууссаны дараа хос бүрийг иудейчүүдийн хандлага, үйл
хөдлөл ба харийнхны хандлага, үйл хөдлөлийн ялгаатай болон адил талуудыг
харьцуулахыг хүс.

• Паул болон түүний хамтрагчдыг сонсох хүсэлтэй хүмүүст ямар адислал
ирсэн бэ?

Үйлс 14
Паул, Барнаб хоёр үргэлжилсэн хавчлага дунд сайн мэдээг номлож байхдаа
гайхамшгуудыг үйлдэв
Их Эзэн яагаад сайн хүмүүст хүнд хэцүү зовлон бэрхшээл тохиолдохыг
зөвшөөрдөг вэ? гэсэн асуултыг самбар дээр бич.

Суралцагчдыг Үйлс 14-ийг судалж байхдаа энэ асуултад хариулах нэг замыг
ойлгоход туслах зарчмыг олж мэдэхэд урь.

Үйлс 14:1–21 дээр Паул, Барнаб хоёрын цааш үргэлжлүүлэн номлохдоо туулж
байсан зовлон бэрхшээлээс заримыг дүрслэн өгүүлснийг тайлбарла. Цөөн
суралцагчаар дараах шүлгүүдийг чанга уншуулаад, ангийнхныг дагаж уншиж
байх үедээ номлогчдод тулгарч байсан зовлон бэрхшээлийг олж мэдэхэд урь.

1. Үйлс 14:1–2 (Үл итгэгч иудейчүүд харийнхныг Паул, Барнаб хоёрын эсрэг
өдөөсөн.)

2. Үйлс 14:8–18 (Паулыг хөл нь мэдээгүй хүнийг эдгээхэд Лустрийн хүмүүс
тэднийг Грекийн бурхад гэж бодоод тэдэнд өргөл барихыг оролдов.)

3. Үйлс 14:19–20 (Паул чулуугаар шидүүлээд, эргэн сэргэв.)

• Паул, Барнаб хоёр ямар зовлон бэрхшээл туулсан бэ?

• Хэрэв та нар эдгээр бэрхшээлийг даван туулж буй Паул, Барнаб хоёртой
хамт байсан бол та нарт ямар бодол төрөх байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 14:22-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул зовлон зүдгүүрийн тухай юу заасныг олж мэдэхийг хүс.
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Сургаал, зарчмуудыг олж тогтооход суралцагчдад тусал
Судруудын нэг зорилго бол сайн мэдээний сургаал, зарчмуудыг заах явдал юм. Судрууд
дээрээс сургаал, зарчмуудыг олж тогтоох нь Сайн мэдээг заах ба судлах үндсүүдийн нэг
юм. Тэдгээрийг тодорхойлж сурахын тулд хичээнгүй зүтгэл, дадлага хэрэгтэй. Сургаал,
зарчмуудыг олж тогтоохдоо тэдгээр үнэнийг суралцагчдын оюун ухаанд ойлгомжтой
байлгахын тулд тодорхой мөн энгийн байдлаар хэлэхэд анхаар.

• Энэ шүлэгт Паул ямар зарчим заасан бэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Бид зовлон зүдгүүрийг үнэнчээр туулах үедээ селестиел
хаант улсад ороход бэлтгэгдэх болно гэсэнтэй төстэй зарчмыг
тодорхойлох ёстой.)

• Зовлон зүдгүүрээ итгэлтэйгээр даван туулах нь биднийг селестиел хаант
улсад ороход ямар замаар бэлтгэдэг гэж та нар бодож байна вэ?

Зовлон зүдгүүрээ итгэлтэй даван туулснаар тэдэнд болон тэдний мэдэх хүмүүст
ирсэн адислалыг эргэцүүлэн бодохыг суралцагчдаас хүс. Цөөн суралцагчийг
туршлагаасаа хуваалцахад урь. Хэт нандин юм уу хувийн шинжтэй
зүйлсийнхээ талаар ярихгүй байхыг суралцагчдад сануул. Энэ зарчмыг үзүүлж,
үүний үнэнийг гэрчилсэн өөрийнхөө туршлагаас хуваалцахыг бодож үз.

Үйлс 13, 14-өөс олж тогтоосон үнэнийг эргэцүүлэн бодоод, зовлон зүдгүүртэй
үед тэдэнд хамгийн их туслах нэг үнэнийг сонгоход суралцагчдыг урамшуул.
Суралцагч бүрд жижиг тэмдэглэлийн карт юм уу хуудас цаас өгөөд, сонгосон
зарчмаа картан дээрээ бичихэд урь. Суралцагчдыг үүнийгээ өөрсдийн аль
болох байнга хардаг зүйл (толь, сургуулийн шүүгээ зэрэг) дээр өөрсдөдөө
зовлон зүдгүүр тохиолдоход хүч хийгээд урам авахын тулд өлгөхийг урамшуул.
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Үйлс 15
Оршил
Иудейгээс ирсэн хэсэг Сүмийн гишүүд аврагдахын тулд
хөвч хөндүүлсэн байх хэрэгтэй гэж Антиох дахь харийн
хөрвөгчдөд хэлжээ. Паул, Барнаб хоёр энэ асуудлыг
Иерусалим дахь төлөөлөгчдөд хүргэв. Иерусалимын
чуулган хэмээн нэрлэгддэг энэ үйл явдлын үеэр (МЭ
49–50 он орчимд) Петр Бурхан итгэлтэй иудейчүүдийг

болон харийнхныг хөвч хөндүүлсэн эсэхээс нь үл
хамааран аврах болно гэдгийг гэрчилсэн. Төлөөлөгчид
Сүмийн гишүүдэд хөвч хөндөх нь авралд шаардлагатай
биш гэдгийг тайлбарласан захидал илгээжээ. Паул
Силасыг номлолынхоо хамтрагч болгон сонгоод, хоёр
дахь номлолдоо гарав.

Заах зөвлөмж
Үйлс 15:1–29
Сүнсээр өдөөгдсөн зөвлөгөөнөөр Петр болон бусад төлөөлөгч Их Эзэн хөвч
хөндөлтийг цаашид шаардахгүй гэдгийг тогтоов
Суралцагчдыг одоо болон ирээдүйд өөрсдийн гаргах хэд хэдэн чухал
шийдвэрийг самбарт жагсаан бичихэд урь.

• Чухал шийдвэр гаргахдаа та нар хэнтэй ярилцдаг вэ? Та нар яагаад
тэдэнтэй ярилцдаг вэ?

• Шийдвэр гаргахаасаа өмнө Бурханы тусламжийг эрэлхийлэх нь яагаад
чухал вэ?

Суралцагчдыг Үйлс 15-ыг судалж байхдаа өөрсдийн төлөөх Бурханы хүслийг
мэдэхийг эрэлхийлэхэд тэднийг удирдах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Паул, Барнаб хоёрыг Антиох дахь гэгээнтнүүд дээр айлчлах хооронд Христийн
шашинд хөрвөгдсөн, Иудейгээс ирсэн зарим иудей хүн аврагдахын тулд
харийн хөрвөгчдийн хийх хэрэгтэй зарим зүйлийн талаар зөрөлджээ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 15:1-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Иудейгээс ирсэн энэ хүмүүс харийн хөрвөгчдийг аврагдахын
тулд юу хийх хэрэгтэй гэж зүтгэснийг олж мэдэхийг хүс.

• Иудейгээс ирсэн энэ хүмүүс харийн хөрвөгчдийг аврагдахын тулд юу хийх
хэрэгтэй гэж зүтгэсэн бэ?

Абрахамтай хийсэн гэрээний нэг хэсэг болгон Бурхан Өөртэй нь гэрээнд
орсон бүх эрэгтэйд хөвч хөндүүлэхийг тушаасан гэдгийг тайлбарла. “Хөвч
хөндөх ёслолыг гүйцэтгэхдээ нялх эрэгтэй хүүхдийн болон насанд хүрсэн
‘эрэгтэй хүний бэлэг эрхтний хөвч арьсыг’ хөнддөг байв” (Судруудын
удирдамж, “Хөвч хөндөх ёслол,” scriptures.lds.org). Хөвч хөндөх нь хүмүүсийн
Бурхантай хийсэн гэрээний бэлгэ тэмдэг буюу сануулга болон тогтоогджээ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 15:2–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, тухайн хүмүүс харь үндэстний хөрвөгчид хөвч хөндүүлэх
хэрэгтэй гэж зүтгэж буйг Паул, Барнаб хоёрын сонссоны дараа юу болсныг
олж мэдэхийг хүс.
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• 2-р шүлэгт цэдэглэснээр, энэ хүмүүсийг Сүмийн хөрвөгчид хөвч хөндүүлэх
хэрэгтэй гэж хэлэхэд юу тохиолдсон бэ?

• Антиох дахь Сүмийн гишүүд юу хийгдсэн байх ёстой гэж шийдсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 15:4–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паулыг бусадтай хамт Иерусалимд ирэхэд юу тохиолдсон тухай
олж мэдэхийг хүс.

• Паул, Барнаб хоёрыг харийнхантай сайн мэдээг хуваалцсан туршлагаасаа
өгүүлсний дараа фарисай хөрвөгчдийн зарим нь харийн хөрвөгчдийг
аврагдахын тулд юу хийх хэрэгтэй гэж итгэсэн бэ?

• 6-р шүлэгт цэдэглэснээр, төлөөлөгчид болон ахлагчид юу хийхээр
цугласан бэ?

Дараах асуултуудыг самбар дээр бич эсвэл тараах материал
болгон тараа.

Үйлс 15:7–11
1. Хэн үг хэлэхээр боссон бэ?
2. Бурхан “бид [хөрвөгдсөн иудейчүүд] болоод тэднийг [хөрвөгдсөн харийнхан] ялгаагүй

билээ” хэмээн Петрийн хэлсэн нь ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ?
3. 8, 9, 11-р шүлэгт буй ямар үгс харийн хөрвөгчид аврагдахын тулд хөвч хөндүүлэх

хэрэггүй гэдгийг илэрхийлж байна вэ?

Ангийнхныг хосууд болгон хуваарил. Суралцагчдыг Үйлс 15:7–11-ийг
хамтрагчтайгаа уншин, жагсаан бичсэн асуултуудын хариултыг олж мэдэхийг
хүс. Тэднийг уншихаас өмнө 7-р шүлэгт буй “ихэд маргалдсаны эцэст” гэдэг
үгс нь төлөөлөгчид хөвч хөндөх асуудлыг эрчимтэй хэлэлцсэн гэсэн утгатайг
тайлбарла.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчаас хариултаа ангийнхантай
хуваалцахад урь. Суралцагчдыг эхний асуултад хариулсны дараа Петр бол
дэлхий дээрх ахлах төлөөлөгч учраас Их Эзэний өмнөөс ярих эрх мэдэлтэй
байсан гэдгийг сануул.

• Их Эзэний хүслийг мэдэж болох нэг арга зам юу вэ? (Бид Их Эзэний
хүслийг Түүний амьд бошиглогч, төлөөлөгчдөөр дамжуулан мэдэж
чадна гэсэнтэй төстэй үнэнийг суралцагчид тодорхойлох ёстой. Энэ
үнэнийг самбар дээр бич.)

• Амьд төлөөлөгчдийн хүлээн авсан илчлэлтүүдийг мэдэхэд бидэнд туслах
ямар зарим арга зам байна вэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 15:12–15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, авралд хөвч хөндөлт шаардлагагүйг илэрхийлсэн Петрийн
тунхагт цугласан олон хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Цугласан олон Петрийн тунхагт хэрхэн хандсан бэ?

• Харийнханд хөвч хөндөлт хэрэггүй гэсэн Петрийн тунхгийг батлахын тулд
Паул, Барнаб хоёр юу хийсэн бэ?
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• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петрийн (Симоны) тунхаг хэний үгтэй нийцэж
байгаа гэж Иаков хэлсэн бэ?

Та Петр чуулганыг тэргүүлж, Иаков ч мөн адил чухал үүрэг гүйцэтгэсэн нь
харагдаж байгааг тайлбарлаж болно. Иаков Есүс Христтэй эх нэгтэй ахан дүүс
бөгөөд Иерусалим дахь Сүмийн анхны бишоп байв. Петрийн тунхаг сударт
цэдэглэсэн бошиглогчдын үгстэй санал нийлж байгааг үзүүлэхээр Амос
9:11–12-оос Иаковын эш татсаныг тайлбарлан, Үйлс 15:16–18-ыг нэгтгэн дүгнэ.

• Иаковын заасан зүйл дээр үндэслээд Их Эзэний хүслийг мэдэх өөр ямар
арга зам байна вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид судраас
суралцсанаар Их Эзэний хүслийг мэдэж чадна гэсэнтэй төстэй
үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчийг Үйлс 15:19–20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Иаков Сүмийн удирдагчдад юу хийхийг зөвлөснийг
олж мэдэхийг хүс. 19-р шүлэгт буй санаа гэдэг үг нь санал болгох гэсэн үг
гэдгийг тайлбарла (Брүс Р.Mакконки, Doctrinal New Testament Commentary, 3-р
боть, [1965–1973], 2:143).

• Иаков Сүмийн удирдагчдад харийнхны төлөө юу хий гэж зөвлөсөн бэ?
(Иаков Сүмийн удирдагчдад “зовоохгүй байх нь дээр” [19-р шүлэгт] эсвэл
хөрвөгдсөн харийнханд сайн мэдээгээр амьдрах явдлыг илүү хэцүү болгох
мөн Сүмд нэгдэхээс өмнө Мосегийн хуулийн зан үйлийг гүйцэтгэхийг
шаардах хэрэггүй гэдгийг санал болгосон. Иаков ингэж хэлснээр өмнө
хэлэгдсэн Петрийн шийдвэрийг дэмжсэн байна.)

• 20-р шүлэгт цэдэглэснээр, харийн хөрвөгчид Мосегийн хуулийн аль
хэсгийг сахисан хэвээр байх хэрэгтэй гэж Иаков бодсон бэ? (Бэлгийн
харьцааны нүгэл үйлдэх, шүтээнд золиослол болгон өргөсөн махыг идэх
мөн цус идэхийн эсрэг хориглолтуудыг)

Хэд хэдэн суралцагчийг Үйлс 15:22–27-г ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, зөвлөлийн шийдвэрийг олж
мэдэхийг хүс.

• Төлөөлөгчид юу хийхээр шийдсэн бэ? (Аврагдахын тулд хөвч хөндүүлэх
шаардлагагүй гэдгийг тунхагласан захидлыг Сүмийн гишүүдэд илгээхээр
шийдсэн.)

• Яагаад төлөөлөгчид Паул, Силас хоёр шиг Сүмийн удирдагчдаар захидлыг
илгээхээр шийдсэн гэж та нар бодож байна вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр
хариулж болох ч тунхаг төлөөлөгчдийн нэгдсэн шийдвэрээс гарсан гэдгийг
батлах явдал нэг шалтгаан нь юм. Тэргүүн Зөвлөл ба Арванхоёр
Төлөөлөгчийн Чуулга Сүмийн гишүүдэд сүнсээр өдөөгдсөн заавар өгөхдөө
өнөөдөр ч гэсэн үүнтэй адил горимыг дагадгийг онцол.)

• Бид энэ түүхээс Их Эзэний удирдагчид хүнд хэцүү асуудлуудын талаар
сүнслэг удирдамж хэрхэн хүлээж авдаг талаар ямар үнэнийг мэдэж авч
болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Хамтдаа зөвлөлдөж,
Бурханаас илэрхийлэлт эрэлхийлснээр Сүмийн удирдагчид хүнд
хэцүү асуудлуудын талаар сүнслэг удирдамж хүлээж авдаг гэсэн
үнэнийг самбар дээр бич.)
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Энэ үнэн өнөөдөр Сүмд ямар хамааралтайг ойлгоход суралцагчдад туслахын
тулд нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд
Кристоффэрсоны хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.

“Есүс Христийн сэргээгдсэн Сүмд өнөөдөр ч энэхүү хэв маягийг дагадаг.
Сүмийн ерөнхийлөгч өөрт нь илэрхийлэгдсэний дагуу сургаалыг тунхаглаж,
тайлбарлаж болно (С ба Г 138-ыг үзнэ үү). Тэргүүн Зөвлөл болон Арванхоёр
Төлөөлөгчийн Чуулга хамтран хуралдсанаар сургаалын талаар тайлбар
гаргаж болно (жишээ нь, Албан тунхаг 2-ыг үзнэ үү). Тэд судар, өгөгдсөн
илчлэлт, Сүмийн удирдагчдын заавар зэргийг мөн өмнө нь хийдэг байсан

зүйлийн талаар олонтоо зөвлөлддөг. Шинэ Гэрээний үеийн Сүмийнх шиг, зөвлөлийн
гишүүдийн үндсэн зорилго нь зөвхөн хоорондоо санал нийлэх явдал биш, харин Бурханы
илчлэлт хүлээн авах явдал юм. Энэ нь Их Эзэний оюун хийгээд тааллыг олж мэднэ гэсэн
итгэл болон шалтгааныг багтаадаг үйл явц билээ” (“Христийн сургаал,” Ensign эсвэл 2012
оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 95–96).

• Яагаад Сүмийн удирдагчдын хувьд Бурханаас илчлэлт эрэлхийлэх үедээ үе
үе хамтдаа зөвлөлдөх нь чухал гэж та нар бодож байна вэ?

Сургаал, зарчмуудын утгыг ойлгоход суралцагчдад туслах нь
Суралцагчид судар дахь зарчим, сургаалуудыг нэгэнт олж тогтоосон бол эдгээр үнэнийг
илүү сайн ойлгоход тусалж болох арга замаар тэдэнтэй ярилцах цаг гарга. Эдгээр
ярилцлагын турш суралцагчдыг олж тогтоосон үнэн болон бусад сайн мэдээний зарчмын
хоорондох харилцааг шинжихэд урамшуул. Тэд мөн эдгээр үнэнийг амьдралдаа
хэрэгжүүлэх арга замуудыг олж тогтоох ёстой.

Нэг суралцагчийг Үйлс 15:28–29-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, төлөөлөгч, ахлагчид Сүмийн гишүүдэд хандсан
захидалдаа юу бичсэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Төлөөлөгч, ахлагчид Сүмийн гишүүдэд хандсан захидалдаа юу бичсэн бэ?

• 28-р шүлэгт буй “зайлшгүй зүйлсээс өөр илүү ачааг та нарт тохохгүй” гэдэг
үгс ямар утгатай вэ? (Хүмүүс Бурханаас бус, хүмүүсээс ирсэн аливаа илүү
шаардлагуудыг дагах хэрэггүй.)

• 28-р шүлэгт цэдэглэснээр, төлөөлөгчид хөрвөгдсөн харийнханд зориулсан
шаардлагуудын талаарх Бурханы хүслийг хэрхэн мэдсэн бэ?

Төлөөлөгчдийг хамтдаа зөвлөлдөж байхад Ариун Сүнс тэднийг сүнслэгээр
өдөөсөн гэдгийг онцлон хэл. Тэр мөн тэдний шийдвэр зөв байсан гэснийг
батлах гэрчийг өгсөн.

• Сүмийн удирдагчид Их Эзэний хүслийг хэрхэн мэдсэн талаар 28-р шүлэгт
цэдэглэсний дагуу, бид хэрхэн Их Эзэний хүслийг мэдэж чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч бид Их Эзэний хүслийг Ариун
Сүнсний өдөөлтөөр дамжуулан мэдэж чадна гэдгийг ойлгож буй
эсэхийг бататга. Энэ үнэнийг самбарт бич.)

Суралцагчдыг самбар дээрх үнэнийг харахад урь.
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• Эдгээр үнэн биднийг чухал шийдвэр гаргах хэрэгтэй үед хэрхэн тусалж
чадах вэ?

• Эдгээр үнэний дагуу Их Эзэний хүслийг мэдэж болохын тулд бид юу хийх
хэрэгтэй вэ?

• Та нар энэ үнэнүүдийг дагаснаараа Их Эзэний хүслийг мэдсэнээ хэзээ
мэдэрсэн бэ?

Суралцагчдыг өнөө үеийн бошиглогчдын үгсийг болон судраа судлахад
урамшуул. Тэд үүнийг хийснээр чухал шийдвэр гаргах үедээ Ариун Сүнсээр
дамжуулан Их Эзэний хүслийг мэдэж чадна гэдгийг тайлбарла.

Үйлс 15:30–41
Паул бусадтай хамт төлөөлөгчдийн захидлыг Антиох дахь гишүүдэд
хүргэж өгөв
Сүмийн хэд хэдэн удирдагч Антиох дахь Сүмийн гишүүдэд төлөөлөгчдийн
захидлыг хүргэж өгсөн гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 15:30–41-ийг нэгтгэн дүгнэ.
Паул Антиохт номлосныхоо дараа Барнабаас өмнө нь сайн мэдээг номлосон
бүх газраараа айлчилж очиход нь хамт явахыг хүсжээ. Барнаб Маркийг
өөрсөдтэйгөө хамт авч явахыг хүссэн ч Паул эсэргүүцжээ. Сүмийн хоёр
удирдагчийн хоорондох санал зөрөлдөөний дараа Барнаб өөртэйгөө Маркийг
авч явахаар шийдсэн тул Паул Силасыг номлолынхоо хамтрагч болгон хоёр
дахь номлолдоо гарсан байна. Бусадтай санал зөрөлдөх нь нүгэлд тооцогдохгүй
гэдгийг тайлбарла. Хэдий тийм ч бид зөрчилдөхийнхөө оронд санал
зөрөлдөөнөө хамтдаа шийдэх аргуудыг эрэлхийлэх ёстой. (Бид Паул, Марк
хоёрын хоорондох асуудал хожим шийдэгдсэнийг 2 Tимот 4:11 дээрээс
мэдэж авдаг.)

Суралцагчдын Үйлс 15 дээр олж тогтоосон үнэний талаар гэрчлэн,
хичээлээ дуусга.
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93-Р ХИЧЭЭЛ

Үйлс 16
Оршил
Ариун Сүнс Паулд болон түүний хамтрагчдад Македонид
(умард Грект) сайн мэдээг номлохыг зааварлав. Лудиа
хэмээх эмэгтэй тэдний захиасыг хүлээн аваад, баптисм
хүртжээ. Паулыг шивэгчин охиноос хилэнцэт сүнсийг

зайлуулсны дараа түүнийг Силасын хамт зодож занчаад,
шоронд хийсэн. Тэр шөнө тэд шоронгоос ер бусын
байдлаар чөлөөлөгдөж, шоронгийн хуягт болон түүний
гэр бүлийнхэнд баптисм хүртээжээ.

Заах зөвлөмж
Үйлс 16:1–15
Паул болон түүний хамтрагчид Македонид сайн мэдээг номлов
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны дараах мэдэгдлийг самбар дээр бич. (Энэ
мэдэгдлийг “The Spirit Giveth Life,” Ensign, 1997 оны 5-р сар, 5-аас олж
уншиж болно.)

“Өдөөлтийг хэзээ ч бүү хойш тавь” (Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон).

• Өдөөлт гэдэг нь Ариун Сүнс ямар нэгэн зүйлийг хэлж мөн хийхийг
биднээс хүссэнийг бид хүлээж авсан сэтгэгдэл эсвэл мэдрэмж юм. Хэрэв хэн
нэгэн хүлээн авсан өдөөлтөө дагахаа хойш тавивал юу тохиолдож болох вэ?

Суралцагчдыг Үйлс 16-г судалж байхдаа Ариун Сүнсний өдөөлтөд анхаарал
хандуулахын ач холбогдлыг илүү сайн ойлгоход туслах зарчмыг олж
мэдэхэд урь.

Паул, Силас болон Тимот гэдэг нэртэй харийн хөрвөгч (мөн Тимоти ч гэгддэг)
нар Иерусалим дахь Сүмийн удирдагчдын бүхэл бүтэн Сүмд нөлөөлж мөн
Сүмийн гишүүдийг итгэлд нь хүчирхэгжүүлэх шийдвэрийг зарлахын тулд
Сүмийн хэд хэдэн салбараар аялсан гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 16:1–5-ыг
нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 16:6–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул болон түүний хамтрагчид (Лукийг оролцуулан) аялж
байхдаа хаашаа явахаа хэрхэн мэдэж байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул болон түүний хамтрагчид хаашаа явах ёсгүйгээ хэрхэн мэдэж байсан
бэ? Тэд хаашаа явахаа хэрхэн мэдэж байсан бэ?

• Паул үзэгдэлд юу харсан бэ?

• Паул болон түүний хамтрагчид Паулын үзэгдэлд хэрхэн хариулсан бэ?

Паул, Силас хоёр Македоний нэгэн хот болох Филиппойд очих хүртэл олон
хоног аялсан гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 16:11–13-ыг нэгтгэн дүгнэ. (Та
суралцагчдыг Библийн газрын зураг, д.13-ыг гаргаад, “Төлөөлөгч Паулын
номлолын аяллууд” дээрээс Филиппийг олоход урьж болно.) Хүндэтгэлийн
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өдөр тэд ойролцоох голын эрэг дээр залбирахаар хотоос гарч, тэнд цугласан
эмэгтэйчүүдтэй ярилцаж эхэлсэн.

Нэг суралцагчийг Үйлс 16:14–15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Лудиа гэгч эмэгтэй Паулын сургаалд хэрхэн хандсаныг олж
мэдэхийг хүс. (Та “нил ягаан өнгийн бөс даавуу худалдаалдаг” [14-р шүлэг]
гэсэн нь Лудиа их үнэтэй нил ягаан өнгийн бөс даавуу худалдаалдаг бөгөөд энэ
нь түүнийг маш их чинээлэг, бас нөлөө бүхий эмэгтэй гэдгийг илэрхийлсэн
баримт байх магадлалтайг тайлбарлаж болно.)

• Лудиа Паулын сургаалд хэрхэн хандсан бэ? (Та анхааруулах гэдэг нь
анхаарал хандуулах буюу анхааралтай сонсох гэсэн утгатайг тайлбарлах
хэрэгтэй байж болно.)

• Үйлс 16:14 дээрх ямар үгс Лудиаг сайн мэдээг хүлээн авахад бэлэн байсныг
илэрхийлж байна вэ?

• Илчлэлтийг дагаснаар юу болж болох тухай ямар зарчмыг бид Паулын
туршлагаас мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Бид Бурханаас ирсэн илчлэлтийг дагаснаар сайн мэдээг хүлээн
авахад бэлэн байгаа хүмүүс рүү удирдагдаж чадна гэдгийг ойлгосон
эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Бид илчлэлтийн дагуу үйлдсэнээр сайн мэдээг хүлээн авахад бэлэн болох үйл
явцыг эхлэх юм уу үргэлжлүүлэхэд бусдад тусалж чадна гэдгийг онцол.

Суралцагчдад энэ зарчмыг илүү сайн ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчаас
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн дараах хэлсэн
үгийг чанга уншихыг хүс. Сайн мэдээг хүлээн авахад бэлэн хүмүүс рүү
хөтлөгдөхийн тулд бид юу хийх ёстой талаар сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“Бид одоо бэлэн байгаа нэгний төлөө буюу өнөөдөр Тэр биднийг туслаасай
гэж хүсэж байгаа нэгний төлөө Их Эзэний мутар дахь зэмсэг байхын тулд
Түүний тусламж, зааврыг авахаар залбирах ёстой. Тэгээд бид юу хийх
талаар Түүний Сүнсний өдөөлтийг сонсож, анхаарал хандуулахдаа соргог
байх ёстой.

Өдөөлтүүд ирэх болно. Бид тоолшгүй олон хувийн гэрчлэлээс Их Эзэн
Өөрийн сайн мэдээг хүлээн авах хүмүүсийг Өөрийн аргаар мөн Өөрийн цаг хугацаанд
бэлтгэж байгааг мэддэг. Ийм л хүмүүсийг хайж байдаг бөгөөд биднийг тэднийг олж
тогтоохоор эрэлхийлж байх үед Их Эзэн бидэнд хариулснаар тэдний залбиралд хариулдаг.
Тэрээр хэрхэн, хаана, хэзээ мөн хэнтэй сайн мэдээг хуваалцах зааварчилгааг чин
сэтгэлээсээ хүсэж, эрэлхийлж байгаа хүмүүсийг ятгаж мөн зааварчлах болно” (“Sharing
the Gospel,” Ensign, 2001 оны 11-р сар, 8).

• Ахлагч Өүксийн хэлснээр бид сайн мэдээг хүлээн авахад бэлэн байгаа
хүмүүс рүү хөтлөгдөхийн тулд юу хийх ёстой вэ?

Сүнсний өдөөлтөд анхаарал хандуулсан нь сайн мэдээг хүлээн авахад бэлэн хэн
нэгэн рүү хөтөлсөн эсвэл хэн нэгэн өөр хүн Сүнсний өдөөлтөд анхаарал
хандуулснаар сайн мэдээг хүлээн авахдаа бэлэн байсан таныг олоход хүрсэн
талаарх туршлагаасаа хуваалцахыг бодож үз. Цөөн суралцагчаас тэд юм уу
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тэдний таних хэн нэгэн түүнийг сайн мэдээг хүлээн авахад бэлэн хүмүүс рүү
хөтөлсөн туршлагаасаа хуваалцахыг хүс.

Суралцагчдыг хэрхэн, хаана, хэзээ мөн хэнтэй сайн мэдээг хуваалцаж чадахаа
эргэцүүлэн бодохыг хүс. Тэднийг хүлээн авсан аливаа сүнслэг өдөөлтөө
тэмдэглэж аваад, удирдамж авахын төлөө үргэлжлүүлэн залбирахад
урамшуулан дэмж.

Үйлс 16:16–40
Паул, Силас хоёр шоронд хоригдсон ч дараа нь чөлөөлөгдөв
Хэдэн суралцагчийг Үйлс 16:16–19-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Паул хилэнцэт сүнсэнд эзэмдүүлсэн
“шивэгчин” (16-р шүлэг) буюу зарц охинтой тааралдаад юу хийснийг олж
мэдэхийг тэднээс хүс. Мэргэ төлөгч гэдэг нь зөгнөж хэлэх юм уу мухар сүсэг
бүхий зүйлсийг ашиглан, ирээдүйг урьдчилан хэлэхийг оролддог үйл явц
гэдгийг та тайлбарлаж болно.

• Паул эцэст нь хилэнцэт сүнсэнд эзэмдүүлсэн охинд юу хийж өгсөн бэ?

• Паулыг охиноос хилэнцэт сүнсийг зайлуулсны дараа хотод байсан охины
эзэнд ямар асуудал тулгарсан бэ?

Охиноос ашиг орлого олж чадахаа больсон хүмүүс Паул, Силас хоёрыг
“тэргүүн захирагчид” (20-р шүлэг) буюу орон нутгийн эрх баригчдын өмнө
аваачсан бөгөөд Паул, Силас хоёрыг хүмүүст тэд Ромын хуулийг дагах ёсгүй
хэмээн заасан гэж мэдүүлсэн гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 16:20–24-ийг нэгтгэн
дүгнэ. Тэргүүн захирагчдын тушаалаар Паул, Силас хоёр жанчуулан, шоронд
хоригдсон бөгөөд тэднийг алхаж болохгүй болгохын тулд хөлийг нь
дөнгөлсөн байв.

Суралцагчдад Үйлс 16:25–36-ийн агуулгыг ойлгоход туслахын тулд тэднийг
хосууд болгон хуваарилаад, хос бүрд хуудас цаас өг. Дараах хүснэгтийг самбар
дээр бичээд, хос бүрийг энэ хүснэгтийг цаасан дээрээ хуулан бичихэд урь.

Үйлс 16:25 Үйлс 16:26 Үйлс 16:27–28

Үйлс 16:29–30 Үйлс 16:31–32 Үйлс 16:33–34

Жижиг бүлгээр хийх даалгавар
Ангийнхныг жижиг бүлгүүдэд хуваах нь илүү олон суралцагчид оролцох боломж олгодог.
Үйл ажиллагааны туршид суралцагчдад юу хийх ёстой талаар тодорхой зааварчилгаа өг.
Цагийн хязгаарлалт тавих нь суралцагчдыг даалгавартаа анхаарахад тусална. Дэндүү удаан
үргэлжлэх бүлгийн үйл ажиллагаа нь бүлгүүд өөр өөр цагт дуусан, эмх замбараагүй
байдал үүсэхэд хүргэдэг. Бүлгээс бүлэг рүү очиж, тэдний үйл ажиллагааг хянаснаар
суралцагчдыг даалгавартаа анхаарч, тухайн даалгавраас аль болох их зүйл сурахад тусал.
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Хос бүрийг хүснэгтэн дээрх шүлгүүдээ чанга уншаад, ээлжлэн зургаан бүлэг
шүлэг бүрийг (хос бүрийн нэг суралцагч бүлэг шүлэг тус бүрээс гурвыг
төлөөлөх зураг зурж, хосын нөгөө суралцагч бүлэг шүлэг тус бүрээс үлдсэн
гурвыг төлөөлсөн зураг зур) төлөөлсөн энгийн зураг зурахад урь. Хангалттай
хугацаа өгсний дараа суралцагчдыг зурсан зургаа өөр нэгэн хос суралцагчид
эсвэл ангийнхандаа үзүүлээд, товч тайлбарлахад урь.

Суралцагчдын Үйлс 16:25–36-ийн тухай ойлголтыг гүнзгийрүүлэхэд туслахын
тулд дараах асуултуудыг тавь.

• Паул, Силас хоёр шоронгийн хуягийн хэрхэн аврагдаж болох тухай
асуултад хэрхэн хариулсан бэ?

• Шоронгийн хуяг Есүс Христэд итгэдгээ харуулах юуг хийсэн бэ?

• Бид авралыг хүлээж авахын тулд юу хийх ёстой талаар Үйлс 16:31–33-аас
ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Аврал нь Есүс Христэд итгэхийг шаарддаг бөгөөд бид баптисм
хүртсэнээр итгэлээ харуулдаг гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг
бататга.)

Аврал бол “сүнсний болон биеийн үхлээс аль алинаас нь аврагдах” гэсэн
утгатай үг юм (Судруудын удирдамжаас “Аврал” -ыг мөн scriptures.lds.org-оос
үзнэ үү).

• Баптисм хүртэх нь бидний Есүс Христэд итгэх итгэлийг хэрхэн үзүүлдэг вэ?

• Баптисм хүртэхээс гадна Есүс Христэд итгэх итгэлээ үзүүлэх ямар бусад
арга зам бий вэ?

Тэргүүн захирагч Паул, Силас хоёрыг суллахаар шоронгийн хуягт үг илгээсэн
гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 16:35–40-ийг нэгтгэн дүгнэ. Паул Ромын иргэний
хувьд өөрийн эрхийг мэддэг учраас явахыг эсэргүүцсэн бөгөөд түүнд шударга
бус хандсаныг мэдэж байлаа. Ромын иргэнийг эхэлж шүүлгүйгээр жанчих нь
хууль бус явдал байсан юм. Тэргүүн захирагчид Паул, Силас хоёрыг Ромын
иргэд гэдгийг олж мэдээд ихэд айцгаажээ. Учир нь хэрэв тэдний дарга Ромын
иргэнд тийнхүү хандсаныг нь мэдвэл бүр үхэх хүртэл ялаар шийтгүүлж
болохоор байв. Тэргүүн захирагчид шоронд ирж, Паул, Силас хоёрыг суллаад,
хотоос явахыг хүсэв.

Үйлс 16 дээр заагдсан үнэний талаар гэрчлэлээ хуваалцаж, хичээлээ дуусга.

Төгс эзэмших судрын давтлага
Та энэ жил одоогоор заагаад байгаа төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг давтахын
тулд дагалдах хүснэгтийг ашигла. Хүснэгтийн зүүн талын багананд байгаа
асуулт юм уу асуудлуудыг чанга уншаад, хариулт нь болж болох төгс эзэмших
судрын хэсгийг олоход суралцагчдыг урь (Хариултууд нь хүснэгтийн баруун
багананд бий). Та асуулт юм уу асуудлуудыг энд тэндээс нь чанга уншихыг
хүсэж болно. Судрыг олсны дараа төгс эзэмших судрын хэсгүүд ийм асуудалтай
байгаа нэгэнд хэрхэн тус болохыг суралцагчдаас асуу.
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Би итгэдэг зүйлийнхээ дагуу амьдрахаас айдаг. Би бусад хүн миний тухай юу гэж
бодох бол гэхээс санаа зовдог.

Maтай
5:14–16

Би өөртөө тулгарч байгаа зовлон зүдгүүр, сорилтод цөхөрч байна. Матай
11:28–30

Бошиглогч яагаад бүхэл Сүмийн төлөө илчлэлт авч чаддаг вэ? Maтай
16:15–19

Би Тэнгэрлэг Эцэгт хайртай ч одоогоор нэг найзаа хайрлахад хэцүү байна. Бурхан
намайг тэр хүнийг хайрлаасай гэж үнэхээр хүлээж байдаг уу?

Maтай
22:36–39

Би санваартны хувьд Их Эзэний хаа дуудсан газарт номлолд үйлчлэх үүрэгтэй ч
өөрийн мэддэг бүх хүнээс хэт хол байж, ганцаардана гэдгийг бодохоор санаа
зовдог.

Матай
28:19–20

Бид Есүс Христ үнэхээр мах, яс бүхий бие махбодтойгоор амилсан гэдгийг хэрхэн
мэдэж болох вэ?

Лук
24:36–39

Бурхантай амьдрахын тулд заавал баптисм хүртэх шаардлагатай юу? Иохан
3:5

Зарим хүн Есүс Христийг дагах уу эсвэл өөр хэн нэгнийг дагах уу гэдгийн алиныг
сонгох нь тийм ч чухал биш. Би сайн хүн байгаа цагт диваажин руу явна гэж хэлдэг.

Иохан
14:6

Их Эзэнийг хайрладгаа харуулж чадах хамгийн сайн арга зам юу вэ? Иохан
14:15

Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүс Христийг мэдэх нь яагаад хамаатай вэ? Иохан
17:3

Би Ариун Сүнсний бэлэг хүлээн авахын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ? Үйлс
2:36–38

Библийн цаг үед амьдарч байсан хэн нэгэн хожмын өдрүүдэд сайн мэдээ
сэргээгдэх болно гэдгийг мэдэж мөн гэрчилж байсан уу?

Үйлс
3:19–21
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Үйлс 17
Оршил
Филиппойгоос явсныхаа дараа Паул, Силас хоёр
Тесалоник, Берой хотуудад сайн мэдээг заасан. Эдгээр
хотын үл итгэгчдийн хавчлагаас болж Паул Афин руу

зугтах болсон бөгөөд тэнд Марсын уулан дээр гарч,
Бурханы жинхэнэ мөн чанарын тухай хүмүүст заажээ.

Заах зөвлөмж
Үйлс 17:1–15
Тесалоник дахь зарим иудей хүн Паулын сайн мэдээ номлохыг болиулахыг
оролдож байв.
Суралцагчдыг дараах жишээнүүдэд байгаа хүмүүст ямар зөвлөмж өгөх байсан
талаар тайлбарлахад урь.

1. Сүмийн гишүүн нэгэн залуу эрэгтэй Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын
гишүүний Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөн дэх гэрлэлт, гэр бүлийн ач
холбогдлын тухай ярихыг сонсож байв. Залуу эрэгтэйн зарим найз
төлөөлөгчийн хэлсэн сургамжтай санал нийлэхгүй байгаагаа илэрхийлжээ.
Залуу эрэгтэй төлөөлөгчийн сургаал үнэн эсэхийг өөрөө мэдэхийг хүсэж
байна.

2. Нэгэн залуу эмэгтэй Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахихын ач
холбогдлын талаар эргэлзэж байна. Түүний ихэнх найз ням гаргуудыг
дэлгүүр хэсэн, унтаж өнгөрөөдөг бөгөөд сүмд явах талаар санаа тавьдаггүй.
Залуу эмэгтэйн ээж ням гарагт Их Эзэнийг хүндэтгэснээр хэрхэн
адислагдахыг тайлбарласан ч уг залуу эмэгтэй Хүндэтгэлийн өдрийг
ариунаар хадгалахын ач холбогдолд итгэхгүй хэвээр байна.

Суралцагчдыг Үйлс 17-г судалж байхдаа Их Эзэний үйлчлэгчдээс бидний
хүлээн авдаг захиасуудын үнэн байдлыг өөрсдөө мэдэхэд туслах зарчмуудыг
олж мэдэхэд урь.

Паул, Силас хоёр Тесалоник руу аялсан бөгөөд тэнд Иудейн синагогт заасан
гэдгийг тайлбарла. (Та суралцагчдыг Библийн газрын зургаа гаргаад, газрын
зураг 13, “Төлөөлөгч Паулын номлолын аяллууд” дээрээс Тесалоникийг олоход
урьж болно.) Нэг суралцагчийг Үйлс 17:1–3-ыг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Паул иудейчүүдэд заахын тулд юу
ашигласныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул иудейчүүдэд заахын тулд юу ашигласан бэ?

Нотлоод (3-р шүлэг) гэдэг нь үзүүлэх, тунхаглах гэсэн утгатайг тайлбарла.
Паул Есүс бол Христ гэдгийг тунхаглахаар буюу үзүүлэхээр судрын хэсгүүдийг
ашигласан.

Нэг суралцагчийг Үйлс 17:4–5-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
Тесалоникийн хүмүүс Паулын сургаалд хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс. Та
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нийлэх гэдэг нь хамтдаа цугларах юм уу нэгдэх мөн хэрцгий гэдэг нь хилэнцэт
гэсэн утгатайг тайлбарлаж болно.

• Паулын сургаалд хүмүүсийн хандсан хандлага хэр өөр байсан бэ?

Үл итгэгчдийн бүлэг Паул, Силас хоёрыг олохыг хичээсэн гэдгийг тайлбарлан,
Үйлс 17:6–9-ийг нэгтгэн дүгнэ. Балмад хүмүүс тэднийг олж чадахгүй
болохоороо Тесалоникийн удирдагчид дээр очоод Паулын сургаал Цезарийн
эрх мэдэлд заналхийлсэн гэж зүтгэжээ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 17:10–12-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул, Силас хоёрын хаашаа зугтаасныг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

• 12-р шүлэгт цэдэглэснээр, Берой дахь иудейчүүд Паулын сургаалд хэрхэн
хандсан бэ?

Дараах гүйцэд биш тэгшитгэлийг самбар дээр хуулж бич:

__________________________ + _____________________________ =
Итгэл үнэмшил

• 11-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паулын сургаалд тэднийг итгэхэд хүргэсэн юуг
хүмүүс эхэлж хийсэн бэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Тэд Паулын үгийг
дуртайяа хүлээн авч байв гэсэн мэдэгдлийг тэгшитгэлийн эхний хэсэг
болгон самбар дээр бич.)

Суралцагчдад “үгийг дуртайяа [хүлээн авав]” гэдэг нь юу гэсэн утгатайг
ойлгоход туслахын тулд ангид нэг бөмбөг авчраад хоёр суралцагчийг
самбарын өмнө гарч ирэхэд урь. Тэдний нэгээс бөмбөгийг барьж авахад
бэлтгэлтэй байхыг хүсээд, нөгөө суралцагчийг эхний суралцагч руу бөмбөгөө
шидэхийг зааварла. Дараа нь ангийнхнаас эхний суралцагчийг бөмбөг барьж
авахдаа бэлэн байсан гэдгийг хэрхэн хэлж чадахыг асуу.

Дараа нь эхний суралцагчийг бөмбөг барихад бэлэн биш байдалтай байхад
мөн нөгөө суралцагчийг бөмбөгөө дахин шидэхэд тэр хэвээрээ зогсоход урь.
Нөгөө суралцагчаас бөмбөгөө (ямарваа гэмтэл учруулахгүйгээр болгоомжтой)
шидэхийг хүс. Ангийнхнаас эхний суралцагчийг бөмбөг барьж авахдаа бэлэн
биш байсныг хэрхэн хэлж чадахыг асуу. Хоёр суралцагчийг суудалдаа эргэн
суухад урь.

Ангийнхныг Бурханы үйлчлэгчийн үгийг хүлээн авахад бэлэн байх нь ямар
харагдахыг үзүүлэхэд урь. Тэгээд тэднийг хэн нэг нь Бурханы үйлчлэгчийн
үгийг хүлээн авахад бэлэн биш байх нь ямар харагдахыг үзүүлэхэд урь.
(Жишээлбэл, суралцагчид судруудаа хааж, хөрштэйгөө ярьж эсвэл электрон
хэрэгсэлд сатаарсан зэрэг байдлыг үзүүлж байж болно.)

• Түүний гадаад төрх байдлаас гадна сайн мэдээг хүлээн авахад бэлэн хэн
нэгний зүрх сэтгэл, оюунд юу тохиолдож байж болох вэ?

Суралцагчдын анхаарлыг самбар дээрх тэгшитгэлийн хоёр дахь хоосон зайнд
хандуул.
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• 11-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паулын сургаалд тэднийг итгэхэд хүргэсэн өөр
юуг хүмүүс хийсэн бэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээр
тэгшитгэлийн хоёр дахь хэсэг болгон Тэд Паулын үгийг ойлгохын тулд өдөр
бүр судраас судалж байв гэсэн мэдэгдлийг бич.)

• Бид Үйлс 17:10–12-оос Бурханы үйлчлэгчдийн үгэнд итгэл үнэмшлээ
хүчирхэгжүүлэх ямар зарчмыг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид Бурханы үйлчлэгчдийн үгийг
дуртайяа хүлээн авч, өдөр бүр судраас судалж байвал тэдний үгэнд
итгэх бидний итгэл үнэмшил хүчирхэгжинэ гэсэн зарчмыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга.)

Хичээлийн эхэнд үзүүлсэн жишээнүүдийг эргэн хар.

• Энэ зарчим тэдгээр нөхцөлд байгаа хүмүүст хэрхэн тусалж болох вэ?

• Өдөр бүр судраас судлах нь бидний үнэнд итгэх чадварт ямар ямар арга
замаар нөлөөлдөг вэ?

Суралцагчдыг энэ зарчмын үнэнийг гэрчилсэн үеэ тунгаан бодоход урь. Та
тэдний цөөн хэдийг туршлагаасаа хуваалцахад урьж болно.

Суралцагчдыг бошиглогч, удирдагч, багш нар болон эцэг эхийнхээ үгсийг
“дуртайяа” хүлээн аваад, өдөр бүр судраас уншихад урамшуулан дэмж.

Тесалоник дэх иудейчүүд Паулыг Беройд номлож байгааг сонсоод, Беройгийн
хүмүүсийг өдөөн хатгахаар ирснийг тайлбарлан, Үйлс 17:13–15-ыг нэгтгэн
дүгнэ. Паул дахиад л зугтах хэрэгтэй болсон учраас Афин руу аялав.

Үйлс 17:16–34
Паул Марсын уулан дээр номлов
Суралцагчдыг Библийн хавсралт дахь Библийн гэрэл зургууд, д. 29 “Афин”-ийг
гаргахад урь. Энэ гэрэл зураг дээр хуурамч бурхдыг шүтэхэд ашиглаж байсан
Афин дахь хэд хэдэн ариун сүмийн нэгийг үзүүлсэн гэдгийг онцол. Эдгээр
ариун сүмийн дотор талд хүний гараар бүтсэн бурхдын хөшөө байдаг байв.
Гадна талд нь золиослолоо эдгээр хуурамч бурханд өргөдөг тахилын
ширээнүүд байжээ.

Паул Афин дахь хиймэл шүтээн шүтэх байдалд ихэд санаа зовж байсан бөгөөд
түүний тэнд синагогт болон зах зээлийн газруудаар зааж байсныг тайлбарлан,
Үйлс 17:16–21-ийг нэгтгэн дүгнэ. Гүн ухаантнууд Паулыг “шинэ сургаал”-аа
(19-р шүлэг) Марсын уулан дээр цугласан шүүхийн зөвлөлд
тайлбарлахад урьсан.

Нэг суралцагчийг Үйлс 17:22–23-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул Афины тахилын ширээнүүдийн нэгэн дээр юу байхыг
анзаарсныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Афины тахилын ширээнүүдийн нэгэн дээр юу байхыг анзаарсан бэ?

22-р шүлэг дээр Паул афинчуудыг “хэт шашинлаг” буюу “тэнгэрлэг зүйлст
болгоомжтой” гэдэг утгаар “их шүтлэгтэй” (Үйлс 17:22, зүүлт тайлбар a) гэж
хэлж магтсан гэдгийг тайлбарла. “Үл мэдэгдэх бурханд” (23-р шүлэг)
зориулсан тахилын ширээ нь мэдэгдээгүй байгаа бурхан эсвэл нэрээр нь
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мэдэхгүй байгаа аливаа бурхныг тайвшруулах гэсэн афинчуудын оролдлого
байжээ. Тэд ямар ч бурхныг гомдоох юм уу үл тоохыг хүсээгүй аж.

Үйлс 17:23 дээрх сүүлийн өгүүлбэрийг онцлоод, асуу.

• Паул яагаад энэ “үл мэдэгдэх бурханд” зориулсан тахилын ширээний тухай
ярьсан бэ? (Тэр үүнийг жинхэнэ Бурхан, Тэнгэрлэг Эцэг болон тэдний үл
мэдэх Бурханыг танилцуулахад ашиглажээ.)

Суралцагчдыг хос болгон эсвэл жижиг бүлгүүдэд хуваарил. Бүлэг бүрийг Үйлс
17:24–31-ийг судлаад, Афины хүмүүсийн мэддэггүй байсан Бурханы тухай аль
болох олон үнэнийг олоход урь. Тэднийг судалж байхад шүлэг бүрийн
дугаарыг (24–31) самбарт жагсаан бич. Хангалттай хугацаа өгсний дараа хэд
хэдэн суралцагчаас самбарын өмнө гарч ирээд, олсон үнэнээ үүнийг олсон
шүлгүүдийнх нь хажууд бичихэд урь. (Суралцагчдыг Үйлс 17:27 дээр цэдэглэсэн
үнэнийг олж тогтооход туслахын тулд та тэднийг Иосеф Смитийн Орчуулгын
Үйлс 17:27, зүүлт тайлбар б-г үзэхийг хүсэж болно.)

Та эдгээр үнэн бүрийг судар дээрээ тэмдэглэхийг суралцагчдад санал болгож
болно. Тэдний самбар дээр жагсаан бичсэн үнэний зарим нь дараах зүйлийг
багтааж болно.

24-р шүлэг: Бурхан дэлхийг бүтээсэн.

25-р шүлэг: Бурхан бүх зүйлд амьдрал өгдөг.

26-р шүлэг: Бурхан бүх амьд зүйлийг захирдаг.

27-р шүлэг: Хэрэв бид Бурханыг эрэлхийлэхэд бэлэн бол Тэрээр
биднээс хол биш байдгийг олж мэдэх болно.

28-р шүлэг: Бид бол Бурханы үр удам юм.

29-р шүлэг: Бид Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн.

30-р шүлэг: Бурхан хүн бүрд наманчлахыг тушаадаг.

31-р шүлэг: Бурхан биднийг шүүнэ; Бурхан бүх хүнийг үхэгсдээс
босгох болно.

Суралцагчдыг самбар дээрх үнэнээс өөрсдөдөө утга учиртай санагдсан нэг
үнэнийг сонгоход урь. Цөөн суралцагчаас аль үнэнийг сонгосон хийгээд энэ нь
яагаад тэдэнд утга учиртай байгааг хуваалцахыг хүс.

Юу заахаа шийдэх
Хичээл дээр аль сургаал, зарчмыг онцлохоо шийдэхийн тулд Ариун Сүнсний удирдамжийг
эрэлхийлж, сүнслэгээр өдөөгдсөн бичээчийн санааг тодорхойлохыг хичээ мөн аль үнэн нь
үндсэн сургаал болон хөрвөгч зарчим болохыг эргэцүүлж, суралцагчдын хэрэгцээг
бодож үз.

“Бид Бурханы үр удам” гэдэг сургаалыг онцлон хэл.

• Бурханы “үр удам” байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Бид бол Тэнгэрлэг
Эцэгийн сүнсэн хүүхдүүд юм.)
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• Энэ сургаалыг ойлгох нь яагаад маш чухал байдаг вэ? (Энэ нь биднийг
Тэнгэрлэг Эцэгт хэмжээлшгүй үнэ цэнтэй хийгээд Түүнтэй адил болох
чадвартайгаа мэдэхэд тусалж чадна.)

• Энэ сургаалыг үл ойлгосноор ямар асуудал эсвэл будлиан үүсэж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Даллин Х.Өүксийн дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь. Яагаад бид
өөрсдийгөө Бурханы хүүхдүүд гэдгээ нэгдүгээрт, хамгийн түрүүнд харахаа
санах ёстойг олж сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“Өөрсдийгөө хэрхэн тодорхойлоход болгоомжтой ханд. Ямар нэг түр зуурын
шинж чанараар өөрийгөө битгий тодорхойлж илэрхийл. Биднийг
тодорхойлох цорын ганц шинж чанар бол бид Бурханы хүү эсвэл охин мөн
гэсэн чанар юм. Энэ бодит үнэн яс үндэс, мэргэжил, бие махбодын мөн
чанар, нэр хүнд эсвэл бүр шашинд нэгдэх зэрэг бусад бүх шинж чанарыг
давамгайлж байдаг” (“How to Define Yourself,” New Era, 2013 оны 6-р

сар, 48).

• Яагаад өөрсдийгөө Бурханы хүүхдүүд гэдгээ нэгдүгээрт, эн тэргүүнд санаж
байх нь чухал вэ?

“Хэрэв бид Бурханыг эрэлхийлэхэд бэлэн бол Тэрээр биднээс хол биш
байдгийг олж мэдэх болно” гэсэн зарчимд анхаарлаа хандуул.

• Бид ямар ямар арга замаар Бурханыг мэдэж авч, Түүнд ойртохоор
эрэлхийлж чадах вэ?

• Бурхантай ямар харилцаатайгаа мэдэх нь бидний Түүнийг эрж хайх хүсэлд
хэрхэн нөлөөлөх вэ?

• Хэзээ та нар Тэнгэрлэг Эцэгийг өөртөө ойр байгааг мэдэрч байсан бэ?

Суралцагчдад сургаал, зарчмын үнэн ба чухлыг мэдрэхэд тусал
Суралцагчид судар дээрх сайн мэдээний сургаал, зарчмуудыг олж тогтоож, ойлгосныхоо
дараа Сүнсээр дамжуулан эдгээрийн үнэн ба чухлыг мэдэрдэг. Суралцагчдад үүнийг
хийхэд туслах нэг арга бол тухайн сургаал, зарчимтай хамааралтай өөрсдийн хувийн
туршлагын талаар бодож, хуваалцахыг урамшуулах явдал юм.

Афинчууд Паулыг “Үхэгсдийн амилуулалтын” (32-р шүлэг) тухай дурдахад янз
бүрийн хариу үйлдэл үзүүлснийг тайлбарлан, Үйлс 17:32–34-ийг нэгтгэн дүгнэ.
Тэдний зарим нь Паулыг дооглож, зарим нь илүү ихийг сонсохыг хүсэж, мөн
зарим нь түүнд итгэв.

Та хэдийгээр Бурханыг олон хүн мэддэггүй ч суралцагчид Түүнийг мэдэж мөн
ойлгож чадна гэдгийг гэрчлэхийг хүсэж болно. Суралцагчдыг хуудас цаас
юмуу тэмдэглэлийн картан дээрээ Мэдэгдэх Бурханд гэж бичээд, Бурхантай
харилцаагаа эрэлхийлж мөн хөгжүүлэх аргуудыг жагсаахад урь. Тэднийг
зорилгуудыг нь сануулж байх газарт энэ цаасаа өлгөхийг урамшуул.
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Үйлс 18–19
Оршил
Паул Коринтод байхдаа иудейчүүдийн олонход
эсэргүүцэгдсэн ч харийнхны дунд амжилт олов. Зөв
шударга гэрлэсэн хос болох Акул, Прискила хоёр Бурханы
арга замуудыг ойлгоход нь Аполд тусалжээ. Паул Ариун

Сүнсний тухай номлож, гайхамшгуудыг үйлдэн, Ефесийн
жүжгийн хүрээлэнд цугласан самуурсан олноос
зайлсхийв.

Заах зөвлөмж
Үйлс 18:1–17
Паул Коринтод номлосон нь
Дараах асуултуудыг чанга уншаад, суралцагчдыг хариултаа хичээлийн дэвтэр
эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь.

• Та нарын Их Эзэний ажилд оролцсон ямар зарим арга зам байна вэ?

• Та нар Их Эзэний ажилд оролцохыг хичээснээр ямар сорилттой тулгарч
байсан бэ?

Хариултуудаа хуваалцахыг цөөн суралцагчаас хүс. Суралцагчдыг Үйлс 18-ыг
судалж байхдаа Их Эзэний ажлыг хийхийг хичээхэд нь тэдэнд туслах зарчмыг
олж мэдэхэд урь.

Паул Афинаас гараад Коринт руу аялсан бөгөөд тэнд синагогт Есүс Христийн
тухай заасан болохыг тайлбарлан, Үйлс 18:1–4-ийг нэгтгэн дүгнэ. (Та
суралцагчдыг Библийн газрын зураг, д.13-ыг гаргаад, “Төлөөлөгч Паулын
номлолын аяллууд” дээрээс Афин болон Коринтыг олоход урьж болно.)

Нэг суралцагчаас Үйлс 18:5–6-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг шүлгийг
дагаж уншаад, Паулыг Коринт дахь иудейчүүдэд Есүс Христийн талаар зааж
байхад тохиолдсон сорилтуудыг олж мэдэхэд урь.

• Паулд ямар ямар сорилт тулгарсан бэ?

• Синагог дахь иудейчүүд захиасыг нь эсэргүүцсэний улмаас Паул юу
хийхээр төлөвлөсөн бэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 18:7–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паулд урам зориг өгсөн байж болох юу тохиолдсоныг олж
мэдэхийг хүс.

• Паулд урам зориг өгсөн байж болох ямар зүйл тохиолдсон бэ?

• 10-р шүлэгт цэдэглэснээр, Их Эзэн Паулд хэрэв сайн мэдээг номлох юм бол
юу хийнэ гэж амласан бэ?

• Бид эдгээр шүлгээс Их Эзэн Өөрийнх нь ажлыг зүй зохистой хийсэн
хүмүүсийн төлөө юу хийх талаар ямар зарчим мэдэж авч болох вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид зохистой амьдарвал
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Их Эзэн Өөрийнх нь ажлыг хийж байх үед бидэнтэй хамт байх
болно гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Их Эзэн Өөрийнх нь ажлыг хийж байхад та нартай хамт байна гэдгийг
мэдэх нь яагаад чухал вэ?

Нэг суралцагчаас ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны хэлсэн дараах мэдэгдлийг
чанга уншихыг хүс.

“Одоо, та нарын зарим нь угийн ичимхий болоод ч юм уу эсвэл өөрсдийгөө
дуудлага хүлээж авахад таарах чадваргүй гэж бодож болно. Энэ ажил … нь
Их Эзэний ажил гэдгийг санацгаа. Бид Их Эзэний ажлыг гүйцэтгэхдээ Их
Эзэний туслалцааг авах эрхтэй юм. Их Эзэн Өөрийнхөө үүрүүлсэн ачааг
дийлэх хүчийг танд өгөх болно” (“Сурах, хийх, байх,” Ensign эсвэл 2008 оны
10-р сарын Ерөнхий чуулган, 74–75).

• Та нарыг Их Эзэний ажлыг хийж байхад Тэрээр хэзээ та нартай хамт
байсан бэ? Та нар Түүнийг өөрсөдтэй чинь хамт байхыг хэрхэн мэдсэн бэ?

Паул Коринтод жил хагасын турш үргэлжлүүлэн номлосон (Тесалоникт бичсэн
захидлаа энэ үед бичсэн байж болзошгүй) гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 18:11–17-г
нэгтгэн дүгнэ. Түүнийг Коринтод байхад хэдэн иудей хүн зааж байгаа
зүйлийнх нь төлөө Паулыг шүүхийн өмнө аваачихыг оролдсон ч хуулийн
захирагч энэ хэргийг хүчингүй болгожээ.

Үйлс 18:18–28
Акул, Прискила нар Бурханы арга замуудыг ойлгоход нь Аполд туслав
Эхнэр нөхөр Акул, Прискила хоёр Ефес рүү Паултай хамт явсныг тайлбарлан,
Үйлс 18:18–23-ыг нэгтгэн дүгнэ. Хосыг Ефест үлдээгээд, Паул Иерусалимын бүс
нутаг руу, дараа нь Антиох тийш аялжээ. Антиохт тэрээр гурван жил
үргэлжилсэн, 3000 орчим бээр (ойролцоогоор 4828 километр) замыг туулсан
хоёр дахь номлолынхоо аяллыг дуусгав. Хэсэг хугацаа өгсний дараа тэр
Антиохоос гараад өмнө зохион байгуулсан салбарууд руугаа аялж, гишүүдийг
хүчирхэгжүүлэхээр гурав дахь номлолын аянаа эхлүүлжээ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 18:24–25-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паулыг явсны дараа Ефест юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Паулыг явсны дараа Ефест юу тохиолдсон бэ?

• Апол “Есүсийн тухай” юуг аль хэдийн ойлгосон байсан бэ? (25-р шүлэг).

• Аполд ямар мэдлэг дутагдаж байсан бэ? (“Гагцхүү Иоханы баптисмыг л
мэддэг” [25-р шүлэг] байснаас үзэхэд Апол Аврагчийн сайн мэдээний
бүрэн дүүрэн байдлын ойлголтоор дутаж байжээ.)

Нэг суралцагчийг Үйлс 18:26-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Аполын заахыг сонсоод Акул, Прискила хоёр юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Аполын заахыг сонсоод Акул, Прискила хоёр юу хийсэн бэ?
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• “Бурханы замыг улам ч зөв тайлбарлаж өгөв” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?
(26-р шүлэг). (Акул, Прискила хоёр Аполд Есүс Христ болон Түүний сайн
мэдээний тухай илүү ихийг заасан ба энэ нь Аполын мэдлэг, ойлголтыг
нэмэгдүүлсэн.)

Нэг суралцагчийг Үйлс 18:27–28-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Акул, Прискила хоёр Аполд Бурханы замыг илүү зөв
тайлбарлаж өгснийг нотлох баталгааг олж мэдэхийг хүс.

• Эдгээр шүлгийн ямар ямар үг Акул, Прискила хоёр Аполд Бурханы замыг
илүү зөв тайлбарлаж өгснийг үзүүлж байна вэ?

Үйлс 19:1–20
Паул Ариун Сүнсний бэлэг өгч, гайхамшгуудыг үйлдэв
Паул олон янзын газраар аялсныхаа дараа Ефест эргэж ирсэн гэдгийг
тайлбарла. Нэг суралцагчийг Үйлс 19:2–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паул Ефес дэх хүмүүст Бурханы замыг илүү зөв
ойлгоход хэрхэн тусалсныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Ефес дэх шавь нарт ямар сургаалыг илүү зөв ойлгоход тусалсан бэ?

Нэг суралцагчийг бошиглогч Иосеф Смитийн удирдлаган дор хэвлэгдсэн
дараах мэдэгдлийг уншихад уриад, ангийнхнаас тэр хүмүүс яагаад дахин
баптисм хүртэх хэрэгтэй байсныг сонсохыг хүс.

“Аль нэг урсгалын нэгэн иудей хүн Иохан [Баптист] шиг баптисм хүртээж … байсан ч Есүс
Христ гэгч нэгэн ирж мөн гал болон Ариун Сүнсээр батлах болно гэдгийг мэдээлэхээ
мартсан байжээ. Энэ нь тухайн хөрвөгчдөд тэдний анхны баптисм дүрэм журмаас гадуур
байсныг үзүүлсэн ба тэд үүнийг сонсоод баяртайгаар баптисм хүртэж, дараа нь гар
тавиулж, амлагдсан ёсоор бэлгийг хүлээн авчээ” (“Baptism,” Times and Seasons-т хянан
засагдаж хэвлэгдсэн, 1842 оны 9-р сарын 1, 904; үсэглэлийг орчин үеийнхэд тохируулсан.
Энэ хэвлэлийн эрхлэгч Иосеф Смит байжээ).

• Ефесийн зарим хүн яагаад дахин баптисм хүртэх хэрэгтэй болсон бэ?

• Бид Үйлс 19:2–6-аас баптисмын талаар ямар ямар үнэнийг мэдэж болох вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч дараах үнэнүүдийг тодорхойлоход
тусал. Тухайлбал: Баптисм нь Бурханы эрх мэдэл бүхий үйлчлэгчээр
хийгдэх ёстой. Баптисмыг бүрэн гүйцэд болгохын тулд дараа нь
Ариун Сүнсний хүлээн авалт дагалдах ёстой.)

Нэг суралцагчийг бошиглогч Иосеф Смитийн хэлсэн дараах үгсийг чанга
уншихад урь.
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“Хэрэв хэн нэгэн хүн нүглээс ангижрах, Ариун Сүнсийг хүлээн авахын
төлөөх үзэл бодлоор баптисмыг үйлдээгүй аваас та шуудайтай элсэнд
баптисм хүртээсэнтэй адил байх болно. Усаар гүйцэтгэдэг баптисм нь хагас
баптисм бөгөөд нөгөө хагас нь болох Ариун Сүнсний баптисмгүйгээр хий,
хоосон зүйл болох юм” (Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит
[2007], 110).

Паул Ефест хоёр жил гаруйн турш үргэлжлүүлэн номлосон гэдгийг
тайлбарлан, Үйлс 19:7–10-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 19:11–12-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паулыг Ефест байхад тэнд ямар гайхамшгууд тохиолдож
байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Бурхан Паулаар дамжуулан ямар ямар гайхамшгийг гүйцэтгэсэн бэ?

• Бид Бурхан эрх мэдэл олгосон үйлчлэгчдээрээ дамжуулан юу хийдэг тухай
энэ түүхээс ямар үнэнийг мэдэж болох вэ? (Суралцагчид өөрсдийн үгээр
Бурханы Өөрийн хүчийг үзүүлдэг нэг арга бол эрх мэдэлтэй
үйлчлэгчдээрээ дамжуулах явдал юм гэсэнтэй адил үнэнийг
тодорхойлох ёстой.)

Нэг суралцагчийг Үйлс 19:13–16-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, зарим иудей хүн Паул шиг чөтгөрийг хөөхийг хичээхэд юу
тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Ахлах тахилчийн долоон хөвгүүн муу сүнсийг гаргахыг оролдоход юу
тохиолдсон бэ?

• Муу ёрын сүнс хэнийг таньсан бэ? Муу ёрын сүнс хэнийг таниагүй вэ?

• Яагаад муу сүнс Скюгийн хөвгүүдийг таниагүй вэ? (Учир нь тэд Есүс
Христийн нэрээр үйлчлэх эрх мэдэлгүй байсан.)

Нэг суралцагчийг Үйлс 19:17–20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, энэ үйл явдлын талаар мэдсэн олон хүн юу хийснийг
олж мэдэхийг хүс. “Ид шидийг үйлддэг” (19-р шүлэг) гэдэг нь илбэ, бусад
хилэнцэт үйлийг хэлж буйг тайлбарла.

• Энэ үйл явдлын дараа олон хүн Есүс Христэд итгэх итгэлээ харуулахын тулд
юу хийсэн бэ? (Тэд хилэнцэт үйлтэй нь холбоотой номнуудыг шатааснаар
эдгээр үйл хэргээ илчилж мөн орхижээ.)

• Бид Есүс Христэд итгэдгээ үзүүлэх талаар ямар зарчмыг эдгээр шүлгээс
мэдэж болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид хилэнцэт
дадлаа илчилж мөн орхисноор Есүс Христэд итгэх итгэлээ харуулдаг
гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Бид илчлэн хүлээсэн нүглээ орхихын тулд ямар ямар золиослол хийх
хэрэгтэй байж болох вэ?

Есүс Христэд итгэх итгэлээ зөвхөн нүглүүдээ илчилснээр төдийгүй уг нүглүүд
рүү эргүүлэн хөтлөх аливаа бүхнийг орхисноор үзүүлэхийн ач холбогдлын
тухай гэрчил.
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Их Эзэний орхиосой хэмээн суралцагчдаас хүсэж байгаа ямар нэгэн зүйл
амьдралд нь байгаа эсэхийг эргэцүүлэн бодоход тэднийг урь. Тэднийг
хичээлийн турш мэдэрсэн аливаа сүнслэг өдөөлтийн дагуу үйлдэхэд
урамшуулан дэмж.

Суралцагчдад сургаал, зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд тусал
Суралцагчдад өөрсдийн нөхцөл байдлын тухай тунгаан бодож, сургаал, зарчмыг
хэрэгжүүлэх тодорхой арга замыг олох боломжийг гаргаж өг. Зарчмыг өөрсдийн амьдралд
тохируулан хэрэгжүүлэх тухай тунгаан бодох цагийг суралцагчдад өгөх үед Сүнс тэднийг
удирдана.

Үйлс 19:21–41
Хуурамч их охин тэнгэр Дианаг бишрэн шүтэгчид Паулын эсрэг ярьж, хот даяар
үймээн самуун дэгдээв
Ефесийн эдийн засгийн нэг хэсэг Ромын хуурамч бурхдын нэг Дианаг шүтэн
бишрэхээс түлхэц дэм авдаг байсан гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 19:21–41-ийг
нэгтгэн дүгнэ. Паулыг хуурамч бурхдыг шүтэхийн эсрэг номлосноос болж
Дианагийн онгод, баримлыг хийдэг дархчууд хүмүүсийг Паулын эсрэг
эргүүлжээ. Эргэлзэж самуурсан хүмүүс жүжгийн хүрээлэнд (24000 хүн багтах
багтаамжтай) цуглав. Паул цугласан олонд хандан үг хэлэхийг хүсэж байсан ч
зарим төлөөлөгч болон засгийн газрын удирдагчид түүнийг хүрээлэн рүү
орохгүй байхыг ятгав. Хотын захирагч цугласан олныг эцэст нь тайвшруулахад
тэд тарав. Паулын хамгаалалт нь ёс бус эсэргүүцлийн үед ч Бурханы ажилд юу
ч саад болохгүйн нэг жишээ юм гэдгийг онцол. (Ефест байх үедээ
[ойролцоогоор МЭ 57 он] Паул 1 Коринтыг бичжээ.)

Өнөөдрийн хичээл дээр заагдсан үнэний талаар гэрчлэн, хичээлээ дуусга.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Үйлс 13–19 (19-р бүлэг)
Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Үйлс 13–19-ийг (19-р бүлэг) судлахдаа ойлгож мэдсэн үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь таны хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Үйлс 13–14)
Суралцагчид Паул, Барнаб хоёрын шидтэнтэй харьцах харьцааг судалж байхдаа Бурханы хүч чөтгөрийн хүчнээс
хамаагүй илүү давуу гэдгийг сурсан. Паулын Аврагчийн тухай болон зовлон зүдгүүрийн тухай заасан зүйлээс
суралцагчид дараах зарчмыг тодорхойлсон. Үүнд: Бид Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан гэм нүглээсээ
өршөөгдөж мөн зөвтгөгдөж чадна. Бид зовлон зүдгүүрээ итгэлтэйгээр даван туулснаар селестиел хаант улсад
ороход бэлтгэгдэх болно.

2 дахь өдөр (Үйлс 15)
Суралцагчид Сүмийн удирдагчид хамтдаа шийдвэр гаргадаг гэдгээс суралцаж байхдаа Бурханы амьд бошиглогч,
төлөөлөгчдөөр дамжуулан мөн судраас суралцаж байхдаа болон Ариун Сүнсний өдөөлтөөр дамжуулан бид Их
Эзэний хүслийг мэддэг гэдгийг мэдэж авсан. Хамтдаа зөвлөлдөж, Бурханаас илэрхийлэлт эрэлхийлснээр Сүмийн
удирдагчид хүнд хэцүү асуудлуудын талаар сүнслэг удирдамж хүлээж авдаг гэдгийг тэд мөн ойлгож мэдсэн.

3 дахь өдөр (Үйлс 16–17)
Паул, Силас хоёрын номлолын түүхээс суралцагчид дараах үнэнийг сурсан. Үүнд: Бид Бурханаас ирсэн
илчлэлтийг дагах үедээ сайн мэдээг хүлээн авахад бэлэн байгаа хүмүүс рүү удирдагдаж чадна. Аврал нь Есүс
Христэд итгэхийг шаарддаг бөгөөд бид баптисм хүртсэнээр Түүнд итгэлээ харуулдаг. Хэрэв бид Бурханы
үйлчлэгчдийн үгийг оюун ухаандаа дуртайяа хүлээн авч, өдөр бүр судраас судалж байвал тэдний үгэнд итгэх
бидний итгэл үнэмшил хүчирхэгжинэ.

4 дэх өдөр (Үйлс 18–19)
Паулыг Коринтын хүмүүсийн төлөө санаа зовж байхад Их Эзэний өгсөн баталгаанаас хэрэв зохистой байвал Их
Эзэн биднийг Өөрийнх нь ажлыг хийж байх үед бидэнтэй хамт байх болно гэдгийг суралцагчид сурсан.
Суралцагчид Паулын ефесчүүдэд заасан сургаал ба эдгээлтийн тухай судалж байхдаа дараах зүйлийг мэдэж
авсан. Баптисм нь эрх мэдэл бүхий Бурханы үйлчлэгчээр гүйцэтгэгдсэн үедээ хүчинтэй байдаг. Баптисмыг бүрэн
гүйцэд болгохын тулд түүнийг дагалдан Ариун Сүнсийг хүлээн авах ёстой. Бурханы хүчээ үзүүлэх нэг арга бол эрх
мэдэлтэй үйлчлүүлэгчдээрээ дамжуулах явдал юм. Бид хилэнцэт үйл хэргээ илчилж, орхисноор Есүс Христэд
итгэх итгэлээ харуулдаг.

Оршил
Паул Афин дахь Марсын уулан дээр Бурханы жинхэнэ мөн чанарын тухай
хүмүүст заасан. Энэ хичээл нь Тэнгэрлэг Эцэгийн зарим шинж чанар хийгээд
суралцагчдын Түүнтэй ямар харьцаатайг ойлгоход тэдэнд тусалж чадна.
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Заах зөвлөмж
Үйлс 17:16–34
Паул Марсын уулан дээр номлов
Суралцагчдыг Библийн хавсралт хэсэг дээрх Библийн гэрэл зургууд, д. 29,
“Афин”-ыг гаргахад урь. Энэ гэрэл зураг дээр хуурамч бурхдыг шүтэхэд
ашиглаж байсан Афин дахь хэд хэдэн ариун сүмийн нэгийг үзүүлсэн гэдгийг
онцол. Энэ ариун сүмүүдийн дотор хүний гараар бүтсэн бурхдын хөшөө
байдаг байв. Золиослолоо хуурамч бурхдад өргөдөг тахилын ширээнүүд гадна
талд нь байжээ.

Тесалоник дахь иудейчүүдийн нөхөрсөг бус бүлгээс хамгаалахын тулд Сүмийн
гишүүд Паулыг Афин руу явуулсан гэдгийг тайлбарла (Үйлс 17:13–15-ыг үзнэ
үү). Бид Үйлс 17:16–21-ээс Паул Афин дахь хиймэл шүтээн шүтдэг байдлын
талаар ихэд санаа зовж байсан бөгөөд тэнд синагог болон зах зээлийн
газруудаар явж, зааж байсныг уншдаг. Гүн ухаантнууд Паулыг “шинэ
сургаал”-ыг (19-р шүлэг) Марсын уулан дээр цугласан шүүхийн зөвлөлд
тайлбарлахад урьсан.

Нэг суралцагчийг Үйлс 17:22–23-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул Афины тахилын аль нэг ширээн дээр юу байхыг
анзаарсныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Афины тахилын аль нэг ширээн дээр юу байхыг анзаарсан бэ?

Үйлс 17:22 дээр Паул афинчуудыг “хэт шашинлаг” буюу “тэнгэрлэг зүйлст
болгоомжтой ханддаг” эсвэл “их шүтлэгтэй” (Үйлс 17:22, зүүлт тайлбар a) гэж
хэлэн магтсаныг цэдэглэсэн байдаг гэдгийг тайлбарла. “Үл мэдэгдэх бурханд”
(Үйлс 17:23) зориулсан тахилын ширээ нь мэдэгдээгүй байгаа бурхныг эсвэл
нэрээр нь мэдэхгүй байгаа аливаа бурхныг тайвшруулах гэсэн афинчуудын
оролдлого байжээ. Тэд ямар ч бурхныг гомдоох юм уу үл тоохыг хүсээгүй аж.

Үйлс 17:23 дээрх сүүлийн өгүүлбэрийг онцлоод, дараах асуултыг тавь.

• Паул яагаад энэ “үл мэдэгдэх бурханд” зориулсан тахилын ширээний тухай
ярьсан бэ? (Тэр үүнийг жинхэнэ Бурхан, Тэнгэрлэг Эцэг болон тэдний үл
мэдэх Бурханыг танилцуулахад ашиглажээ.)

Суралцагчдыг хосууд болгон эсвэл жижиг бүлгүүдэд хуваарил. Бүлэг бүрийг
Үйлс 17:24–31-ийг судлаад, Афины хүмүүст үл мэдэгдэх Бурханы тухай аль
болох олон үнэнийг олоход урь. Тэднийг суралцаж байх хооронд шүлэг бүрийн
дугаарыг (24–31) самбарт жагсаан бич.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа хэд хэдэн суралцагчийг самбарын өмнө гарч
ирээд, олсон үнэнээ олсон шүлгүүдийнх нь дугаарын хажууд бичихэд урь.
(Суралцагчдыг Үйлс 17:27 дээр цэдэглэсэн үнэнийг тодорхойлоход туслахын
тулд та тэдний анхаарлыг Иосеф Смитийн Орчуулгын Үйлс 17:27, зүүлт
тайлбар б-д хандуулж болно.)

Та эдгээр үнэн бүрийг судар дээрээ тэмдэглэхийг суралцагчдад санал болгож
болно. Тэдний самбар дээр жагсаан бичсэн үнэний зарим нь дараахыг
багтааж болно.

24-р шүлэг: Бурхан дэлхийг бүтээсэн.

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  19-Р БҮЛЭГ
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25-р шүлэг: Бурхан бүх зүйлд амьдрал өгдөг.

26-р шүлэг: Бурхан бүх амьд зүйлийг захирдаг.

27-р шүлэг: Хэрэв бид Бурханыг эрэлхийлэхэд бэлэн бол Тэрээр
биднээс хол биш байдгийг олж мэдэх болно.

28-р шүлэг: Бид бол Бурханы үр удам юм.

29-р шүлэг: Бид Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн.

30-р шүлэг: Бурхан бүгдийг наманчлахыг тушаадаг.

31-р шүлэг: Бурхан биднийг шүүнэ мөн Бурхан бүх хүнийг үхэгсдээс
босгох болно.

Суралцагчдыг самбар дээрх үнэнээс өөрсдөдөө утга учиртай санагдсан нэг
үнэнийг сонгоход урь. Цөөн суралцагчаас аль үнэнийг сонгосон хийгээд энэ нь
яагаад тэдэнд утга учиртай байгааг хуваалцахыг хүс.

Үйлс 17:28 дээрх “Бид Бурханы үр удам юм” гэдэг үнэнийг онцлон хэл.

• Бурханы “үр удам” байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Бид бол Тэнгэрлэг
Эцэгийн сүнсэн хүүхдүүд юм.)

• Энэ сургаалыг ойлгох нь яагаад маш чухал байдаг вэ? (Энэ нь биднийг
Тэнгэрлэг Эцэгт хэмжээлшгүй үнэ цэнтэй хийгээд Түүнтэй адил болох
чадвартай гэдгээ мэдэхэд тусалж чадна.)

• Энэ сургаалыг үл ойлгосноор ямар асуудал эсвэл будлиан үүсэж болох вэ?

Хэрэв боломжтой бол суралцагчдад Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах мэдэгдлийн хуулбарыг өг. Нэг суралцагчийг
үүнийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас бид яагаад өөрсдийгөө Бурхны
хүүхдүүд гэдгээ нэгдүгээрт буюу хамгийн түрүүнд харахаа санах ёстойг олж
сонсохыг хүс.

“Өөрсдийгөө хэрхэн тодорхойлоход болгоомжтой ханд. Зарим түр зуурын
шинж чанараар өөрийгөө битгий тодорхойлж илэрхийл. Биднийг
тодорхойлох цорын ганц шинж чанар бол бид Бурханы хүү эсвэл охин байх
явдал юм. Энэ бодит үнэн яс үндэс, мэргэжил, бие махбодын мөн чанар,
нэр хүнд эсвэл бүр шашинд нэгдэх зэрэг бусад бүх шинж чанарын дээр
давамгайлж байдаг” (“How to Define Yourself,” New Era, 2013 оны 6-р

сар, 48).

• Өөрсдийгөө Бурханы хүүхдүүд гэдгийг нэгдүгээрт, эн тэргүүнд санаж байх
нь яагаад чухал вэ?

Үйлс 17:27 дээрх “Хэрэв бид Бурханыг эрэлхийлэхэд бэлэн бол Тэрээр биднээс
хол биш байдгийг олж мэдэх болно” гэсэн үнэн рүү чиглэ.

• Бид ямар ямар арга замаар Бурханыг мэдэж, Түүнд ойртохоор эрэлхийлж
чадах вэ?

• Бурхантай ямар харилцаатайгаа мэдэх нь Түүнийг эрж хайх хүсэлд маань
хэрхэн нөлөөлөх вэ?
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• Хэзээ та нар Тэнгэрлэг Эцэгийг өөрсдөдөө ойрхон байгааг мэдэрсэн бэ?

Афинчууд Паулыг “Үхэгсдийн амилуулалтын” (Үйлс 17:32) тухай дурдахад өөр
өөр хариу үйлдэл үзүүлснийг тайлбарлан, Үйлс 17:32–34-ийг нэгтгэн дүгнэ.
Зарим нь Паулыг дооглож, зарим нь илүү ихийг сонсохыг хүсэж мөн зарим нь
түүнд итгэв.

Та хэдийгээр олон хүн Бурханыг мэддэггүй ч суралцагчид Түүнийг мэдэж мөн
ойлгож чадна гэдгийг гэрчлэхийг хүсэж болно. Суралцагчдыг хуудас цаас юм
уу тэмдэглэлийн картан дээр Мэдэж болох Бурханд гэж бичээд, Бурхантай
харилцаагаа эрэлхийлж мөн хөгжүүлэх аргуудыг жагсаан бичихэд урь. Тэднийг
зорилгуудыг нь сануулж байх газарт энэ цаасаа өлгөхөд урамшуул.

Дараагийн бүлэг (Үйлс 20–Ром 7)
Дараагийн бүлгээр тэд “Паул хэнийг үхлээс босгосон бэ?” мөн “Энэ хүний
үхлийг тойрсон нөхцөл байдал ямар байсан бэ?” зэрэг асуултын хариултыг
мэдэж авах болно гэдгийг тайлбарла. Тэднийг хилсээр баривчлагдсан, усан
онгоц нь сүйрч арал дээр үлдсэн, дараа нь могойд хатгуулсан гэж төсөөлөхөд
урь. Ийм зовлон зүдгүүрээс тэд юу мэдэж авч болохыг асуу. Паулыг шүүж байх
үед “Богинохон хугацаанд чи чинь намайг Христийнх болгох нь ээ” (Үйлс
26:28) гэж хэлсэн хааны талаар анзаарахыг суралцагчдаас хүс. Тэднийг
төлөөлөгчдийн хийсэн үйлсийн үлдсэн хэсгийг судалж байхдаа сорилтууд нь
Аврагчид илүү ойртоход бидэнд хэрхэн тусалж чадахыг анзаарахад
урамшуулан дэмж. Тэд мөн төлөөлөгч Паулаас Ром дахь Сүмийн гишүүдэд
бичсэн захидлын нэг хэсгийг унших болно гэдгийг хэл.
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96-Р ХИЧЭЭЛ

Үйлс 20–22
Оршил
Паул Бага Азид (өнөөгийн Турк) сайн мэдээг номлосон
бөгөөд Ефесийн ойролцоох Милетэд байхдаа ирээдүйд
болох урвалтын талаар сэрэмжлүүлж, санваарын
удирдагчдыг Сүмийн гишүүдийг сургахад урамшуулав.

Тэгээд тэрээр Иерусалим руу яваад, тэнд хавчигдаж мөн
баривчлагджээ. Паул Антониа цайзын (Ромын армийн
байрлаж байсан гарнизон) шатан дээр зогсож байхдаа
өөрийн хөрвөлтийн түүхийг хуваалцжээ.

Заах зөвлөмж
Үйлс 20:1–21:40
Паул Бага Азид үйлчлээд, Иерусалим руу аялсан бөгөөд тэнд түүнийг жанчиж
мөн баривчлав
Суралцагчдаас гэр бүл, найз нөхөд эсвэл санаа тавьж байдаг бусад хүнээ хэдэн
өдөр, долоо хоног юм уу сараар орхих хэрэгтэй болсон үеийнхээ тухай
бодохыг хүс.

• Та нар эсвэл явахаас чинь өмнө та нартай хамт байсан хүмүүс ямар
сэтгэгдэлтэй байсан бэ?

• Салж явахаасаа өмнө та нар бие биедээ юу гэж хэлсэн бэ?

Паул гурав дахь номлолынхоо аяллын турш Македони, Грек болон Бага Азид
цагийг өнгөрүүлжээ. Тэр энэ аяллынхаа үеэр Иерусалим руу эргэн очихоор
сүнслэгээр өдөөгдсөн. Аялж байхдаа тэрээр замын дагуу номлохоор мөн
Сүмийн гишүүдэд баяртай гэж хэлэхээр саатаж байв. Паул Тройгоос явахынхаа
өмнөх шинэ Хүндэтгэлийн (ням гараг) өдрийн орой шавь нартай ариун
ёслолоос хүртэхээр цуглажээ (Үйлс 20:7-г үзнэ үү). Паул дараа нь
гэгээнтнүүдтэй шөнө нэлээн удаан ярилцсан байна.

Нэг суралцагчийг Үйлс 20:9–12-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Юутух гэгч нэгэн залуу эрийг Паулын номлолын үеэр унтсаны
дараа юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Юутухт юу тохиолдсон бэ?

• Энэ залуу эрийг хайрлаж, санаа тавьж байгаагаа харуулахын тулд Паул юу
хийсэн бэ?

• Паулын үйлдлүүд Аврагчийн үйлчлэлийг хэрхэн дүрслэн үзүүлсэн бэ?

Паул гурав дахь номлолынхоо нэг хэсэг болгон Ефест гурван жил орчмыг
тэндхийн хүмүүсийн дунд ажиллаж өнгөрүүлсэн гэдгийг тайлбарла. Паул
Иерусалим руу явж байхдаа Ефесийн дэргэд байдаг Милетэд түр саатаж,
Ефесийн Сүмийн удирдагчдыг ирж уулзахыг хүсэн, хүн явуулсан гэдгийг
тайлбарлан, Үйлс 20:13–17-г нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 20:18–23-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул өөрийн үйлчлэлийн талаар юу гэж хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.
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• Паул номлолынхоо үйлчлэлийг хэрхэн дүрсэлсэн бэ?

• Өөрийн зааж байсан хүмүүсээс “тустай гэсэн болгоныг огоороогүй” (20-р
шүлэг) гэсэн Паулын үгс юу гэсэн утгатай байж болох вэ?

• 23-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул Их Эзэний үйлчлэгчийн хувьд юутай нүүр
тулахад бэлэн байсан бэ?

Паулын хувьд Иерусалимд аюулд өртөхөд амархан байсан бөгөөд тэнд Иудейн
удирдагчид түүнийг Есүс Христийн сайн мэдээг номлох гэсэн хичээл зүтгэлээс
нь болж урвагч гэж үзэж байсан гэдгийг тайлбарла.

• 22-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул яагаад Иерусалим руу явахад бэлэн
байсан бэ?

Суралцагчдад судрын агуулгыг ойлгоход туслах асуултууд тавь.
Судрын хэсгүүдийг задлан шинжлэх асуултууд тавих нь суралцагчдын судрын тухай
ойлголтыг тэлнэ. Ийм төрлийн асуултууд нь үг, хэллэгийн утгыг тодруулж, суралцагчдыг
түүхэн үйл явдлын нарийн тодорхой зүйлсээс илүү агуу утгыг олж авахад тусалдаг.
Суралцагчид үүний дараа сургаал, зарчмуудыг тодорхойлоход бэлтгэгдсэн байна.

Цөөн суралцагчийг Үйлс 20:24–27-г ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паул Их Эзэний үйлчлэгчийн хувьд юу хийхээр
бэлтгэгдсэн байсныг олж мэдэхийг хүс.

• 24-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул Их Эзэний үйлчлэгчийн хувьд юу хийхээр
бэлтгэгдсэн байсан бэ?

• Паул Их Эзэний зааварласан зүйлийг хийхдээ ямар сэтгэгдэлтэй байсан бэ?

• Бид Паулын үйлчлэлийн жишээнээс юунд суралцаж чадах вэ? (Суралцагчид
өөр өөрөөр хэлж болох ч Их Эзэний үнэнч үйлчлэгчид үүрэг
хариуцлагаа итгэлтэй гүйцэтгэснээрээ баяр баясал мэдэрдэг гэсэн
үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Үүрэг хариуцлагаа итгэлтэй гүйцэтгэнэ гэдэг нь ямар утга учиртай вэ?

• Бид энэ үнэнийг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлж чадах вэ?

Суралцагчид эсвэл тэдний таньдаг хэн нэгэн өөрсдийн бүхий л хүч, чадлаар Их
Эзэнд үйлчлэхийг сонгосноор агуу баяр баясал мэдэрсэн үеийнхээ тухай
ярихад тэднийг урь.

Паул Иерусалим руу явахаасаа өмнө Ефес дэх Сүмийн удирдагчид дээр
сүүлийн удаа зочилсон гэдгийг суралцагчдад сануул.

• Хэрэв та нар Паулын оронд байсан бол мөн Ефес дэх Сүмийн удирдагчдыг
дахин харахгүй гэдгээ мэдэж байвал явахаасаа өмнө тэдэнд ямар зөвлөгөө
өгөх вэ?

Суралцагчдыг Үйлс 20:28–31-ийг дотроо уншаад, эдгээр Сүмийн удирдагчид
өгсөн Паулын сэрэмжлүүлгийг олж мэдэхийг хүс.

• Паул эдгээр удирдагчид юуны тухай сэрэмжлүүлсэн бэ?
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Паул итгэлтэй Сүмийн гишүүдийг хуурдаг үл итгэгч хүмүүсийн зүйрлэл
болгон чононуудыг ашигласныг тайлбарла.

• Үнэнээс холдсон мөн үнэнээс холдоход нь бусдыг удирдахыг эрэлхийлж
байгаа хэн нэгний нөхцөл байдлыг дүрслэхдээ бид ямар үг ашигладаг вэ?
(Урвалт. Паул Сүмийн удирдагчдад ирээдүйд Сүм дотор гарах урвалтын
тухай сэрэмжлүүлж байсан гэдгийг тайлбарла.)

Нэг суралцагчийг Үйлс 20:36–38-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Сүмийн удирдагчид Паулыг явахад хэрхэн хандсаныг олж
мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Паул Иерусалим руу аялахаа үргэлжлүүлсэн бөгөөд замдаа Сүмийн гишүүдтэй
хамт цагийг өнгөрөөхөөр өөр өөр газарт саатсан гэдгийг тайлбарлан, Үйлс
21:1–10-ыг нэгтгэн дүгнэ. Паулыг Тир гэдэг хотод түр саатахад Паулын
аюулгүй байдлын төлөө илэрхий санаа зовсон зарим шавь нь түүнийг
Иерусалим руу явахгүй байхыг зөвлөжээ (Үйлс 21:4-ийг үзнэ үү).

Кайсарид Агаб гэдэг нэгэн бошиглогч Паулд Иерусалимд байхад нь юу
тохиолдох талаар бошиглосон байна. Нэг суралцагчийг Үйлс 21:11-ийг чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Агабын юу гэж
бошиглосныг олж мэдэхийг хүс. (Та бүс гэж суран бүсийг хэлж байгааг
тайлбарлаж болно.) Тэднээс олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Нэг суралцагчийг Үйлс 21:12–14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул болон түүний хамтрагчид энэ бошиглолд хэрхэн
хандсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Паулын хамтрагчид энэ бошиглолд хэрхэн хандсан бэ?

• Паул энэ бошиглолд хэрхэн хандсан бэ? Паулын хариултын юу нь та нарын
анхаарлыг татаж байна вэ?

• Их Эзэний үнэнч үйлчлэгч байх талаар Паулын жишээнээс бид ямар
зарчим мэдэж болох вэ? (Суралцагчид өөр өөр үгс хэлж болох ч Их
Эзэний үнэнч үйлчлэгч хувийн золиослолоос үл хамааран Бурханы
хүслийг дагах хүсэлтэй байдаг гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг
бататга.)

Суралцагчдыг Их Эзэний үйлчлэгчийн хувьд биднээс ямар золиослол гаргахыг
хүсэж болох талаар эргэцүүлэн бодоход урь.

• Та нар хэзээ өөрөөсөө ямар золиос гаргахаа үл тоон, Бурханы хүслийг
гүйцэлдүүлэхэд бэлэн байсан бэ? Та нар яагаад үүнийг хийхэд бэлэн
байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 21:17–40-ийн дараах дүгнэлтийг чанга уншихад урь.

Паул Иерусалимд ирээд, орон нутгийн Сүмийн удирдагчдад номлолынхоо
ажлыг тайлагнажээ. Паулыг ариун сүмд очиход номлолын аяллаас нь түүнийг
мэдэх болсон хэсэг иудейчүүд Паул бол Мосегийн хуулийн эсрэг заадаг мөн
харийнхныг хууль бусаар ариун сүмд авчирсан хуурамч багш гэж тунхаглажээ.
Энэ гүтгэлгээс болж цугласан олон Паулыг ариун сүмээс хөөж гаргаад,
жанчиж эхлэв. Ромын цэргүүд дундуур нь орж, түүнийг шүүхээр авч явжээ.
Паул Антониа цайзын шатан дээр зогсож байхдаа (Библийн газрын зураг, д.

96-Р ХИЧЭЭЛ

607



12, “Есүсийн үеийн Иерусалим”-ыг үзнэ үү) цэргүүдээс хүмүүст хандаж ярьж
болох эсэхийг асуусан байна.

Үйлс 22:1–30
Паул өөрийн хөрвөлтийн тухай ярьж, Есүс Христийн тухай гэрчлэв
Хөрвөлт гэдэг үгийг самбар дээр бичиж, хөрвөгдөх гэдэг нь өөрчлөгдөх гэсэн
утгатайг тайлбарла. Суралцагчдаас усыг өөр өөр зорилгоор ашиглахын тулд
хэрхэн хөрвүүлж мөн өөрчилж болохыг асуу. (Жишээ нь усыг мөс болгон
хувиргаж болно.) Суралцагчдаас сайн мэдээнд хөрвөгдөхөд шаардагдах
өөрчлөлтүүдийг эргэцүүлэн бодохыг хүс.

Нэг суралцагчийг Үйлс 22:1–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул Иерусалим дахь Антониа цайзын шатан дээрээс
иудейчүүдэд хандан ярихдаа өөрийгөө хэрхэн дүрслэн хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Паул хөрвөгдөж, Есүс Христийн шавь болохоосоо өмнө ямар байсан бэ?

Дараах асуулт, судрын эшлэлүүдийг самбарт хуулж бичих юм уу тараах
материал болгон суралцагчдад тарааж өг. Суралцагчдыг таван бүлэг болгон
хувааж, бүлэг бүрд асуултуудын нэгийг оноож өг. Суралцагчдаас өөрсдөд нь
даалгаж өгсөн асуултад хариулахын тулд холбогдох судрыг дотроо уншаад,
хариултыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихийг хүс.

1. Паул өөрийн анхны үзэгдлийг хэрхэн дүрсэлсэн бэ? (Үйлc 22:6–9)

2. Паулд юу хийхийг зааварласан бэ? (Үйлс 22:10–11)

3. Паул Дамаскт хэнтэй уулзаад, юуг эргүүлэн авсан бэ? (Үйлс 22:12–13)

4. Ананиа Паулын талаар юу бошиглосон бэ? (Үйлс 22:14–15)

5. Паул Есүс Христэд итгэх итгэлээ хэрхэн үзүүлсэн бэ? (Үйлс 9:18;
22:16)

Хангалттай хугацаа өнгөрсний дараа суралцагчдыг хариултаа хуваалцахад урь.
Паулын хөрвөлтийн үйл явцын талаар юу сурснаа нэгтгэн дүгнэж хэлэхэд цөөн
суралцагчийг урь. (Та Паулын анхны үзэгдэл ба номлогчоор үйлчилсэн үе
хоёрын хоорондох хугацаанд тэрээр гурван жилийг Арабт өнгөрөөсөн бөгөөд
энэ нь түүний сүнслэг бэлтгэл болон өсөлтийн хугацаа байсан байж болох
магадлалтай гэдгийг тайлбарлаж болох юм [Галат 1:11–18-ыг үзнэ үү].) Дараа
нь дараах асуултуудыг тавь.

• Паул хөрвөгдсөнийхөө үр дүнд ямар арга замаар өөрчлөгдсөн гэж та нар
бодож байна вэ?

• Эдгээр өөрчлөлт гарах боломжийг олгосон ямар зүйл тохиолдсон бэ?

• Паулын хөрвөлт бидэнд хэрхэн хөрвөгдөх талаар юу зааж байна вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Есүс Христийн үгсийг
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дагаснаар бүрэн дүүрэн хөрвөгдөж чадна гэсэн үнэнийг олж тогтоосон
эсэхийг бататга.)

• Энэ зарчим хөрвөгдөхийг хүсэж байгаа хэн нэгэнд хэрхэн тусалж болох вэ?

Нэг суралцагчийг сайн мэдээний тухай гэрчлэлтэй байх болон үүнд үнэнээсээ
хөрвөгдөх хоёрын хоорондох ялгааг тайлбарласан Залуу эмэгтэйчүүдийн
ерөнхий ерөнхийлөгч Бонни Л.Оскарсон эгчийн хэлсэн дараах мэдэгдлийг
уншихад урь.

“Жинхэнэ хөрвөлт гэдэг нь сайн мэдээний зарчмуудын талаар зөвхөн
мэдлэг, гэрчлэлтэй байхаас ч илүү чухал юм. Сайн мэдээний дагуу
амьдраагүй мөртлөө энэ талаар гэрчлэлтэй байж болдог. Үнэхээр
хөрвөгдөнө гэдэг нь бид итгэдэг зүйлийнхээ дагуу үйлдэж байна
гэсэн үг. …

… Хөрвөлт нь биднийг гэр орон болон ангидаа сурсан зөв шударга
зарчмуудынхаа дагуу үйлдэх үед ирдэг. Бид цэвэр байж, ариун журамтай амьдран, Ариун
Сүнстэй нөхөрлөхдөө баясах үед хөрвөлт тохиодог (“Хөрвөгдөцгөө, та нар минь,” Ensign
эсвэл 2013 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 86, 87).

Би сайн мэдээнд хэрхэн үнэнээсээ хөрвөгдөж чадах вэ? гэсэн асуултыг чанга унш
эсвэл самбар дээр бич. Суралцагчдыг хариултаа хичээлийн дэвтэр юм уу
судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь.

Паулыг хөрвөгдсөний дараа Их Эзэн түүнийг Иерусалимаас холдуулж,
харийнхны дунд номлогч байхаар явуулсан гэдгийг сонсогчдодоо хэлсэн
болохыг тайлбарлан, Үйлс 22:17–30-ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэгэхэд сонсогчид
Паулыг алах ёстой гэж тунхагласан байна. Паулыг гэмт хэрэгтнийг
шившиглэж, түүнээс мэдээлэл олж авахын тулд ерөнхийдөө ашигладаг
шийтгэл болох ташуурдах эсвэл ороолгохыг шийддэг Иерусалим дахь Ромын
армийн захирагчийн өмнө аваачжээ. Хэдий тийм ч Ромын захирагч Паулыг
Ромын иргэн гэдгийг мэдээд, Ромын иргэнийг “шүүхгүйгээр” (25-р шүлэг)
хүлж эсвэл ташуурдах нь Ромын хуулийн эсрэг байсан тул түүнийг
ташуурдахгүй байхаар шийдсэн. Тэд оронд нь түүнийг Иудейн засаг
захиргааны зөвлөл болох Санхедрины ахлах тахилчдын өмнө авчирсан байна.

Үйлс 20–22 дээр заасан зарчмуудын талаар гэрчлэлээ хуваалцан,
хичээлээ дуусга.

96-Р ХИЧЭЭЛ

609



97-Р ХИЧЭЭЛ

Үйлс 23–26
Оршил
Иудейн удирдагчид Паулыг байцаасан бөгөөд бүлэг
иудейчүүд түүнийг алахаар хуйвалдав. Паулыг Кайсарид
аваачсан бөгөөд тэрээр тэнд худал мэдүүлгийн эсрэг хэд

хэдэн Ромын удирдагчийн өмнө өөрийгөө хамгаалав. Тэр
хөрвөлтийнхөө түүхийг өгүүлээд, Есүс Христийн тухай
гэрчилсэн.

Заах зөвлөмж
Үйлс 23–25
Паул хавчигдаж, шүүгдэж мөн шоронд хоригдов
Хичээлийн өмнө хуудас цаасан дээр Бурханы зарлигууд ба адислал гэж бич.
Наадаг тууз юм уу уяа ашиглан, ангийн нэг хэсгийг тусгаарлаад, уг
тусгаарласан газар хуудас цаасаа шалан дээр тавь. Хичээл эхлэхэд нэг
суралцагчийг Бурханы зарлигууд ба адислалыг төлөөлсөн хэсэгт зогсоход урь.

• Бид Бурханы зарлиг, сургаалуудыг дагаж, Түүнд илүү ойртсоноор хүлээн
авч чадах адислалын зарим нь юу вэ?

Нөгөө суралцагчийг Бурханы зарлигууд болон адислалыг төлөөлсөн хэсгээс
гарч явахад урь.

• Хэн нэгнийг Бурханы зарлиг, сургаалуудын дагуу амьдрахаас холдуулах юм
уу болиулах дэлхийн ямар зарим нөлөөлөл байж болох вэ?

• Хүмүүс өөрсдийгөө Бурханаас холдуулбал юу тохиолдож болох вэ?

Уг суралцагчид талархаад, түүнийг суудалдаа суухад урь. Суралцагчдыг тэд
одоо аль зүгт харж байгааг болон Тэнгэрлэг Эцэгт хэр ойр эсвэл хол байгаа
гэж мэдэрч байгаагаа эргэцүүлэн бодохыг хүс. Суралцагчдыг Үйлс 23–26-г
судалж байхдаа өөрсдийгөө Бурханаас мөн Түүний адислалаас холдож
байгаагаа мэдрэх үед өөрсдөдөө туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Паул Иерусалим дахь ариун сүмийн гаднаас баривчлагдаж, Иудейн
удирдагчдын өмнө авчрагдсан гэдгийг суралцагчдад сануул (Үйлс 21:30–33;
22:23–30-ийг үзнэ үү). Паулыг эдгээр Иудейн удирдагч байцааж мөн шоронд
хорьсон гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 23:1–10-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 23:11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паулыг шоронд байхад юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Их Эзэн Паулыг шоронд байхад түүнд юу гэж хэлсэн бэ?

Суралцагчдад Үйлс 23:9–10 дээр цэдэглэсэн, Паулыг Их Эзэний ажлыг хийж
байхад Тэрээр түүнтэй хамт байж, хамгаалах болно гэсэн амлалтыг сануул.
Суралцагчдыг “Эзэн Паулын дэргэд зогсон” гэсэн үгсийг тэмдэглээд, 11-р
шүлгийн дэргэд холбогдох эшлэл болгон Үйлс 18:9–10-ыг бичихийг бодож
үзэхэд урь.

Нэг суралцагчийг дараах товч дүгнэлтийг чанга уншихад урь.
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Үйлс 23:12–25:27 дээрээс бид Паулыг баривчилсан Ромын захирагч бүлэг иудей хүнд
түүнийг алуулахаас болгоомжлон Кайсари руу явуулсан тухай суралцдаг. Паул Ромын
захирагч Феликийн өмнө өөрийн гэм зэмгүйг тунхаглажээ. Хэдийгээр Фелик Паулын гэм
зэмгүйд итгэсэн ч түүнийг хоёр жилийн турш гэрт нь хорьсон юм. Феликийн оронд Фест
Иудейн Ромын захирагч болж ирэв. Галилын тэнгисийн зүүн хойд хэсэгт орших бүс нутгийг
захирдаг Херод Агрийп хаан Фест дээр айлчлан ирээд, Паулын хэргийг сонсохыг хүссэн.
Паул Агрийп хааны өмнө авчрагдав.

Үйлс 26
Паул хөрвөлтийнхөө түүхийг өгүүлээд, Агрийп хааны өмнө Есүс Христийн
тухай гэрчлэв
Цөөн суралцагчийг Үйлс 26:4–11-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Паул Агрийп хаанд өнгөрсөн амьдралаа
хэрхэн дүрсэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Агрийп хаанд өнгөрсөн амьдралаа хэрхэн дүрсэлсэн бэ?

Дараа нь Паул Аврагчийн тухай үзэгдлээ өгүүлсэн гэдгийг тайлбарла. Нэг
суралцагчийг Үйлс 26:16–18-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Их Эзэний Дамаск орох зам дээр Паулд өгсөн номлолыг олж
мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн Паулд ямар номлол өгсөн бэ? (Та суралцагчдад Их Эзэний Паулд
өгсөн номлолыг дүрсэлсэн хэллэгийг тодотгон тэмдэглэхийг санал
болгож болно.)

Энэ хам сэдэвт өв (18-р шүлэг) гэдэг үг нь Бурханы селестиел хаант улсад
орохыг хэлж байгааг тайлбарла.

• Хэн нэгнийг харанхуй болон Сатаны нөлөөллөөс холдож, гэрэл болон
Бурханы зарлиг, адислал руу эргэхэд юу тусалж чадах вэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 26:19–23-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул иудейчүүд болон харийнханд хоёуланд нь 18-р шүлэгт
дурдсан адислалыг хүлээн авахын тулд юу хий гэж заасныг олж мэдэхийг хүс.
20-р шүлэгт буй “гэмшилд дүйцэх үйлс бүтээгтүн“ гэдэг үгс нь үнэнээсээ гэм
нүглээ наманчилснаа үзүүлэхийн тулд зөв шударга амьдарна гэсэн үг байж
болно гэдгийг та тайлбарлаж болно.

• 20-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул иудейчүүдэд болон харийнханд хоёуланд нь
юу хийхийг заасан бэ?

Хэрэв бид наманчилж, Бурхан руу эргэвэл … гэсэн гүйцэд биш өгүүлбэрийг
самбар дээр бич.

• Та нар 18-р шүлгээс ойлгож мэдсэн зүйл дээрээ үндэслээд самбар дээрх
өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээх вэ? (Самбар дээрх мэдэгдлийг дараахтай адил
уншихаар гүйцээж бичээд, суралцагчдын хариултыг нэгтгэн дүгнэ. Хэрэв
бид наманчилж, Бурхан руу эргэвэл өөрсдийн амьдрал дахь Сатаны
хүчийг ялан дийлж, нүглүүдээсээ өршөөгдөж, селестиел хаант улсад
орох эрхтэй болно.)
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Сургаал, зарчмуудыг тодорхойлоход нь суралцагчдад туслах
асуултууд тавих
Суралцагчид судрын хам сэдэв, агуулгыг ойлгох ойлголтоо хөгжүүлэх үедээ судар дахь
сургаал, зарчмуудыг илүү сайн олж тогтоож чадна. Судлан шинжлэх асуултууд нь
суралцагчдыг судалж буй материалд олдсон зарчим, сургаалуудын дүгнэлтийг гаргаж,
тодорхой болгоход тусалдаг.

Суралцагчдад энэхүү зарчмыг ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл Л.Андэрсэны хэлсэн дараах
мэдэгдлийг (суралцагчид мэдэгдлийн нэг хувийг өгөхийг бодож үз) чанга
уншихад урь.

“Бид нүгэл үйлдсэн үедээ Бурханаас нүүр буруулдаг. Харин нүглээ
наманчилсан үед Бурхан руу эргэдэг.

Наманчлалын урилга шүүмжлэх дуу хоолой байх нь ховор, харин нүгэлт
замаасаа буцаж, Бурхан руу ‘дахин эргэх’ хайрын уриалга байдаг [Хиламан
7:17-г үзнэ үү]. Энэхүү урилга нь төгс хүмүүс болох хайраар дүүрэн
Тэнгэрлэг Эцэг болон Түүний Төрсөн Ганц Хүүгээс ирдэг бөгөөд амьдралаа

улам дээшлүүлж, өөрчлөхөд, зарлигуудыг сахиснаас ирдэг аз жаргалыг мэдрэхэд уриалан
дууддаг билээ” (“Наманчил … Би та нарыг эдгээж болохын тулд,” Ensign эсвэл 2009 оны
10-р сарын Ерөнхий чуулган, 46).

• Ахлагч Андэрсэны хэлснээр бид наманчилж, Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүс
Христ рүү эргэснээр юунд хүрэх вэ?

Суралцагчдыг Үйлс 26-г үргэлжлүүлэн судалж байхдаа Фест, Агрийп хаан
хоёрыг наманчилж, Бурхан руу эргэн, Есүс Христэд хөрвөгдөхөд юу саад
болсныг олж мэдэхэд урь. Есүс Христэд хөрвөгдөхийн тулд … гэсэн бүрэн бус
өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Суралцагчдыг Үйлс 26:24–28-ыг
хамтрагчтайгаа уншихад урь. Фест, Агрийп хаан хоёр Паулын сургаал болон
Аврагчийн тухай гэрчлэлд тус бүрдээ хэрхэн хандсаныг тодорхойлон,
харьцуулахыг тэднээс хүс. Суралцагчдыг хамтрагчидтайгаа уншиж, ярилцаж
байхад дараах хүснэгтийг (гарчгийн доорх мэдэгдлүүдийг багтаасны хэрэггүй)
самбар дээр хуулж бич.
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Паулын сургаалд үзүүлсэн хариу үйлдэл

Фест Агрийп хаан

Чанга дуугаар ярьсан

Паулыг солиорчээ гэж хэлсэн

Паулыг галзуурсан хэмээн
буруутгасан

Христийн шашинтан болох ятгалганд
орохоо шахсан

Хангалттай хугацаа өгсний дараа хэдэн суралцагчийг самбарын өмнө гараад,
олж мэдсэн зүйлээ бичихэд урь (хариултууд нь дээрх хүснэгтэн дээрх үгстэй
төстэй байх ёстой).

• Паулын айлдсан сургаалын талаарх Фестийн санаа бодлыг илтгэсэн хариу
үйлдэл нь юуг илчилсэн бэ? (Үл итгэх гэдэг үгийг “Фест” гарчгийн доор
буй суралцагчдын хариултанд нэмж бич.)

• 27-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул Агрийп хааны тухай юу мэднэ гэж хэлсэн
бэ? (Бошиглогчдод итгэсэн гэсэн үгийг “Агрийп хаан” гарчгийн доор
нэмж бич.)

• Агрийпийн Христийн шашинтан болох шийдвэрийн тухай Паулд хэлсэн
тайлбараас бид юу мэдэж болох вэ (28-р шүлгийг үзнэ үү)? (“Агрийп хаан”
гарчгийн доор Шийдвэр төгс байх хүсэлгүй байсан хэмээн нэмж бич.)

Нэг суралцагчийг Үйлс 26:29-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул Агрийп хааны богинохон хугацаанд Христийнх болгох нь
ээ гэсэн үгсэд юу гэж хариулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Хаанд болон өөрийнх нь сургаалыг сонссон тэдгээр бүх хүнд Паул юу хүсэж
байсан бэ?

• Фестийг Есүс Христэд хөрвөгдөхөд юу саад болж байсан гэж та нар бодож
байна вэ?

• Агрийп хааныг хөрвөгдөхөд юу саад болсон гэж та нар бодож байна вэ?

• Есүс Христэд хөрвөгдсөн байхын тулд юу хийх ёстой талаар Фест болон
Агрийп хаанаас бид юу сурч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Есүс Христэд хөрвөгдсөн байхын тулд бид итгэхээр сонгож,
сайн мэдээний дагуу амьдрах шийдвэр төгс байх ёстой гэсэн зарчмыг
олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Суралцагчдад энэ зарчмыг ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг Тэргүүн
Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын хэлсэн дараах түүхийг чанга
уншихад урь.

97-Р ХИЧЭЭЛ

613



“Ах дүү хоёр хөвгүүн цэнхэр нуурын толигор ус руу өнгийсөн багахан
цохионы орой дээр зогсож байлаа. Энэ бол олны мэддэг усанд шумбах
газар байв. Хүмүүсийг ус руу үсэрч орохыг харсан ах дүү хоёр үсрээд үзвэл
яасан юм гэж олон удаа ярилцсан аж.

Тэд хоёул үсрэхийг хүссэн ч хэн нь ч эхэлж үсрэхийг зүрхэлдэггүй байв.
Цохио нэг их өндөр байгаагүй ч хоёр хөвгүүнийг өнгийж харах болгонд

цохио улам ч өндөр болсон мэт санагдаж, хулчийн зүрх алдаж байв.

Эцэстээ ах нь ирмэг дээр нэг хөлөө тавиад шийдэмгий урагшлав. Тэр агшинд дүү нь ‘Ирэх
зун хүртэл хүлээвэл яасан юм бэ’ гэж шивнэв.

Гэвч ахынх нь эрч хүч түүнийг урагш хөдөлгөж байлаа. ‘Дүү минь, ах нь шийдвэр төгс
байна!’ гэж тэр хариулав.

Тэр ус руу цүлхийтэл үсрэн орсноо, усны мандалд гарч ирэн, ялалтын дуу хадаах нь тэр.
Дүү нь тэр даруй ус руу үсэрлээ. Дараа нь тэд ус руу орохдоо эхний хөвгүүний хэлсэн ‘Дүү
минь, ах нь шийдвэр төгс байна’ гэж хэлснийг санаад инээлджээ.

“Шийдвэр төгс байх нь усанд шумбахтай бага зэрэг төстэй юм. Чи шийдвэр төгс эсвэл
шийдвэр төгс биш байгаа. Чи урагшилж байгаа эсвэл байрандаа зогсож байгаа. Үүнд
дундаж зам гэж байхгүй. …

Хагас дутуу шийдвэр гаргах хүмүүс дутуу дулимаг гэрчлэл, баяр баясгалан, амар амгаланг
хүлээж болно. Тэнгэрийн цонхнууд тэдэнд мөн л хагас дутуу нээгдэх болно. …

Зарим талаараа, бид бүгдээрээ цохион дээрээс ус руу харан, шийдвэр гаргах гэж байгаа
мэт байдаг. Бид итгэлтэй байж, урагш давшин, айдас, эргэлзээгээ зоригтой ялж, ‘Би
шийдвэр төгс байна!’ гэж өөрсдөдөө хэлдэг байхын төлөө би залбирч байна.” (“Brother, I’m
Committed,” Ensign, 2011 оны 7-р сар, 4, 5).

• Сайн мэдээний дагуу амьдрах шийдвэр гаргах нь усанд шумбахтай хэр
төстэй вэ?

• Ерөнхийлөгч Угдорфын хэлснээр сайн мэдээний дагуу амьдрах шийдвэр
төгс байх нь “хагас дутуу шийдэхээс“ яагаад илүү чухал вэ?

• Зарлигууд болон сайн мэдээний зарчмын дагуу амьдрах та нарын шийдвэр
Есүс Христэд хөрвөгдөхийг тань хүчирхэгжүүлэхэд хэрхэн тусалсан бэ? (Та
өөрийн хувийн жишээнээс хуваалцаж болно.)

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ дагаж
амьдрахад шийдвэр төгс байгаа зарлиг, сайн мэдээний зарчмуудын жагсаалтыг
бичихэд урь. Тэднийг сайн мэдээний аль зарчмуудыг “байнга” биш харин
“бараг байнга” дагаж амьдрах шийдвэр (Үйлс 26:29) гаргадаг талаараа бодож
үзэхийг хүс. Эдгээр зарчмын аль нэгийнх нь ойлголт болон дагах шийдвэрээ
нэмэгдүүлэхэд тэдэнд туслах нэг зорилгыг бичихэд суралцагчдыг урь.
Суралцагчдыг сайн мэдээний дагуу илүү бүрэн дүүрэн амьдарснаар Есүс
Христэд хөрвөгдөхийг хичээж байхдаа тусламж гуйн залбирахад урамшуул.

Фест болон Агрийп хаан Паулыг гэм зэмгүйг мэдээд түүнийг чөлөөлж болох
байсан ч Паул хэргээ Цезарьт давж заалдсан байсан учраас тэд түүнийг Ром
руу хүргэх ёстой болсон гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 26:30–32-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Үйлс 23–26 дээр заагдсан зарчмуудыг давтаж мөн гэрчилснээр хичээлээ дуусга.
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Үйлс 27–28
Оршил
Паулыг хоригдол болоод, Ром руу явж байхад суусан усан
онгоц нь арал дээр сүйрчээ. Арал дээр байхдаа тэрээр
могойд хазуулсан ч хордоогүй бөгөөд олон өвчтэй хүнийг

эдгээсэн байна. Паулыг эцэст нь Ромд хүргэж, тэндээ тэр
хоёр жилийн турш гэртээ хоригдон, Есүс Христийн тухай
зааж мөн гэрчилжээ.

Заах зөвлөмж
Үйлс 27
Паулыг Ром руу аялж байхад усан онгоц нь сүйрэв
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах мэдэгдлийг самбар дээр бич. (Эдгээр мэдэгдэл нь
Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө [товхимол, 2011 он], 4, 11, 16 дээр байгаа.)

“Нэг хүнтэй ойр ойрхон болзоонд явахаас зайлсхий.”

“Бүдүүлэг, ёс суртахуунгүй, хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчилсан
зүйлийг үзэх буюу тийм үйл ажиллагаанд оролцох ёсгүй.”

“Хэрэв найз нөхөд чинь та нараас буруу зүйл хийхийг шаардвал ганцаар
байсан ч үнэний төлөө зогс.”

Нэг суралцагчийг самбар дээрх мэдэгдлүүдийг чанга уншихад урь.

• Зарим өсвөр үеийнхэн эдгээр сэрэмжлүүлгийн мэдэгдэл, зөвлөгөөг яагаад
дагахгүй байхаар сонгодог вэ?

Суралцагчдыг Үйлс 27-г судалж байхдаа Их Эзэний үйлчлэгчдийн
сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөнд анхаарах итгэлээ хүчирхэгжүүлэхэд туслах үнэнийг
олж мэдэхэд урь.

Паул эх орноосоо урвасан хэрэгт гүтгэгдэж, хоригдсон гэдгийг суралцагчдад
сануул. Паул Ромд байсан Цезарьт давж заалджээ, учир нь түүнд Ромын
иргэний хувьд тийм эрх байсан байна. Паул Ромын зүг бусад хоригдолтой
зуутын даргын (50–100 хүн удирддаг Ромын цэргийн офицер) удирдлага дор
аялсныг тайлбарлан, Үйлс 27:1–8-ыг нэгтгэн дүгнэ. Олон өдөр хөвсний дараа
тэд Кретийн арал дээрх боомтод зогсов. Тэднийг боомтыг орхих үед Паул усан
онгоцон дээрх хүмүүст аяллаа үргэлжлүүлэх ёсгүйг сэрэмжлүүлжээ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 27:9–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул хэрэв тэр өөрөө болон усан онгоцон дээрх бусад хүн Ром
руу аяллаа үргэлжлүүлбэл юу улиран тохиолдохыг мэдэж байсныг олж
мэдэхийг хүс. Та энэ хам сэдэв дэх мацаг барих гэдэг үг нь сайн дураараа
идэхийг тэвчинэ гэсэн утгатайг тайлбарлаж болно. Энэ тохиолдолд “мацаг
барих” гэдэг нь хүчтэй шуургануудаас болж Газар дундын тэнгист аялах нь
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осолтой байдаг улирлын эхлэлийг тэмдэглэдэг Цагаатгалын өдөр гэгдэх
Иудейн ариун өдрийг хэлж байж болно.

• 10-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэрэв тэд үргэлжлүүлэн аялбал юу тохиолдох
тухай ямар сэрэмжлүүлэг, бошиглолыг Паул өгсөн бэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 27:11–12-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Ромын зуутын дарга болон усан онгоцон дээр байсан бусад хүн
Паулын сэрэмжлүүлэгт хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Зуутын дарга Паулын сэрэмжлүүлгийг анхаарахын оронд хэнд илүү
найдсан бэ?

• Зуутын даргад Паулд итгэхээсээ илүү завины эзэнд итгэх нь яагаад хялбар
байсан гэж та нар бодож байна вэ?

• 12–р шүлэгт цэдэглэснээр, усан онгоцон дээрх ихэнх хүн яагаад Паулын
сэрэмжлүүлгийг үл тоосон бэ? (Зогсоол гэдэг үг нь боомт, харин тохиромж
гэдэг үг нь аятай, тухтай гэсэн үг гэдгийг тайлбарлаж болно.)

Цөөн суралцагчийг Үйлс 27:13–21-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, усан онгоц Ром руу үргэлжлүүлэн
аялахад юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Усан онгоц Ромын зүг үргэлжлүүлэн аялахад юу тохиолдсон бэ?

• “Өмнө зүгийн зөөлөн салхи үлээж” (13-р шүлэг) байгааг хараад усан
онгоцон дээрх хүмүүс Паул болон түүний өгсөн сэрэмжлүүлгийн талаар юу
гэж бодож байж болох вэ?

• 20-р шүлэгт цэдэглэснээр, усан онгоцон дээрх хүмүүсийн сэтгэл санаа
шуурганы үеэр ямар байсан бэ?

• 21-р шүлэгт цэдэглэсэн Паулын мэдэгдэлд үзүүлснээр, хэрэв бид Их Эзэний
үйлчлэгчийн сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг үл тоовол юу тохиолдох тухай ямар
зарчмыг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв
бид Их Эзэний үйлчлэгчдийн сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг үл тоовол
өөрсдийгөө аюулд оруулна гэсэн зарчмыг тодорхойлох ёстой. Энэ
зарчмыг самбар дээр бич. Аюул гэдэгт бидний хүлээн авах байсан
адислалаа алдах явдал орж байгаа гэдгийг тайлбарла.)

Суралцагчидтай хамт зуутын дарга болон усан онгоц дээр байсан бусад хүн
Паулын сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг үл тоосон шалтгаануудыг давт (Үйлс
27:11–12-ыг үзнэ үү).

• Өнөөдөр хүмүүс Их Эзэний үйлчлэгчдийн сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг үл
тоосноо үүнтэй адил хэрхэн зөвтгөдөг вэ?

Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимол юм уу саяхны чуулганы
материалыг ашиглан, өөрийн суралцагчдад хамааралтай гэж бодож байгаа
бошиглогчийн сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөний нэмэлт жишээнүүдийг өг.

• Бошиглогчдоос ирсэн иймэрхүү сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг үл тоосноороо
тэд өөрсдийгөө ямар аюулд оруулдаг вэ?
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Нэг суралцагчийг Үйлс 27:22–26-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул усан онгоцон дээрх хүмүүст юу гэж хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Та нар аймшигт шуурган дунд усан онгоцон дээр байсан бол Паулын хэлсэн
ямар үгс та нарыг тайвшруулах вэ?

• Паул хүмүүст болон усан онгоцонд юу тохиолдоно гэж бошиглосон бэ?

Шуурганы 14 дэх шөнө онгоцны багийнхан усан онгоцоо хад мөргүүлэн
сүйрүүлэхгүйн тулд дөрвөн зангуу буулгасныг тайлбарлан, Үйлс 27:27–30-ийг
нэгтгэн дүгнэ. Тэгээд онгоцны багийнхан нэмж зангуу буулгах гэж байгаа юм
шиг онгоцны толгой руу явцгаажээ. Хэдий тийм ч тэд үнэн хэрэгтээ усан
онгоц нь живэхээс айгаад, жижиг завин дээр сууж, усан онгоцоо орхиод
зугтаах гэж төлөвлөж байв.

Нэг суралцагчийг Үйлс 27:31–32-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, зуутын дарга болон цэргүүдэд өгсөн Паулын сэрэмжлүүлгийг
олж мэдэхийг хүс. 31-р шүлэгт буй энэ хүмүүс гэдэг үг нь зугтаахыг оролдсон
онгоцны багийнхныг хэлж байгааг тайлбарлаж болно.

• Паул зуутын дарга, цэргүүдэд ямар сэрэмжлүүлэг өгсөн бэ?

• Цэргүүд Паулын сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөнд хэрхэн хандсан бэ? (Тэд түүний
сэрэмжлүүлгийг анхаарч, багийнхныг зугтахаас сэрэмжлэн жижиг
завинуудын олсыг тасалж, хоосон хөвүүлсэн.)

Маргааш өглөө нь Паул мацаг барьж байсан багийнхныг юм идэхийг гуйсан
гэдгийг тайлбарла (Үйлс 27:33–34-ийг үзнэ үү). Тэр тэдний нэг нь ч үхэхгүй
гэдгийг дахин баталсан.

Нэг суралцагчийг Үйлс 27:35–36-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншихыг хүс.

• Онгоцны багийнхан Паулын зөвлөгөөг хэрхэн хүлээж авсан бэ?

Усан онгоц Мальта арал руу хөвж явахдаа сүйрсэн гэдгийг тайлбарлан, Үйлс
27:37–41-ийг нэгтгэн дүгнэ. Суралцагчдыг Үйлс 27:42–44-ийг дотроо уншаад,
усан онгоцон дээр байсан хүмүүст юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Усан онгоцон дээр байсан хүмүүст юу тохиолдсон бэ?

Усан онгоц сүйрсэн ч хэн ч амь үрэгдэхгүй гэж Үйлс 27:22–26 дээр цэдэглэсэн
Паулын бошиглолыг суралцагчдад сануул.

• Энэ түүхээс бид Их Эзэний үйлчлэгчдийн зөвлөгөө, сэрэмжлүүлгийг
анхаарч үзсэнээр тохиолдож болох зүйлсийн тухай ямар зарчмыг мэдэж авч
болох вэ? (Суралцагчид дараахтай адил зарчмуудыг тодорхойлж болно.
Тухайлбал: Хэрэв бид Их Эзэний үйлчлэгчдийн зөвлөгөө,
сэрэмжлүүлгийг анхаарч үзвэл Их Эзэн бидэнд өгсөн амлалтаа
биелүүлнэ. Хэрэв бид Их Эзэний үйлчлэгчдийн зөвлөгөө,
сэрэмжлүүлгийг анхаарвал биднийг айлгаж буй аюулуудыг сөрөн
зогсож чадна. Эдгээр зарчмыг самбар дээр бич.)
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Суралцагчдад Үйлс 27-оос олж тогтоосон зарчмуудыг ойлгоход туслахын тулд
нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн дараах
мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

“Би амьдралдаа сүнслэгээр өдөөгдсөн зөвлөгөөнүүдийг дагахаа
хойшлуулахыг сонгох юм уу надад хамаарахгүй гэж шийдэх бүрдээ
өөрийгөө аюултай байдалд авчирч байснаа ухаарсан. Би бошиглогчдын
зөвлөгөөг сонсох бүрдээ мөн үүний баталгааг залбирлаар олж авсны дараа
зөвлөгөөг дагадаг болохоор аюулгүй явж байгаагаа мэддэг” (“Finding Safety
in Counsel,” Ensign, 1997 оны 5-р сар, 25).

• Их Эзэний үйлчлэгчдийн сэрэмжлүүлэг, сүнсээр өдөөгдсөн зөвлөгөөг
анхаарах нь та нарын сүнслэг болон бие махбодын аюулгүй байдалд
заналхийлж байгаа аюулыг сөрөн зогсоход хэрхэн тусалдаг вэ?
(Суралцагчид Их Эзэний орчин үеийн бошиглогчдын зөвлөгөөг Сүмийн
сэтгүүлүүдээс болон Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлоос мэдэж
авч болохыг сануул.)

Суралцагчдыг Их Эзэний үйлчлэгчдээс ирсэн аливаа сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг
үл тоож байгаа эсэхийг бодож үзэхэд эсвэл хүлээн авсан сэрэмжлүүлэг,
зөвлөгөөг илүү сайн анхаарах арга замуудыг бодоход урь. Уг зөвлөгөөнд хэрхэн
илүү сайн анхаарал хандуулах тухай нэг зорилго бичихэд суралцагчдыг урь.

Үйлс 28
Паулыг Ромд хүргэсэн бөгөөд тэрээр тэнд Есүс Христийн тухай зааж, гэрчлэв
Суралцагчдад хар салхи юм уу хуй салхины зургийг үзүүл (эсвэл самбар
дээр зур).

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын
ахлагч Нийл Л.Андэрсэн амьдралд
тулгардаг зовлон бэрхшээлүүдийг
“сүнслэг шуургатай” зүйрлэснийг
тайлбарла (“Сүнслэг шуурганууд,”
Ensign эсвэл 2014 оны 5-р сарын
Ерөнхий чуулган, 32–36).

• Шуургатай зүйрлэж болох зовлон,
бэрхшээлийн зарим жишээ юу вэ?

Суралцагчдыг Үйлс 28-ыг судалж
байхдаа өөрсдөд нь тулгараад байгаа
“сүнслэг шуургануудыг” итгэлтэй
даван туулахад туслах зарчмыг олж
мэдэхэд урь.

Бид Үйлс 28-аас Паулын арал дээр олж авсан туршлага, Ром руу үргэлжилсэн
аялал, Ромд шоронд хоригдож байсан зэргийн тухай уншдагийг тайлбарла.

Суралцагчдыг ангийнхаа хэмжээнээс хамааран гурав юм уу түүнээс олон
бүлэгт хуваарил. Бүлэг бүрд дараах судрын хэсгүүдээс нэгийг даалга. Үүнд: Үйлс
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28:1–6; Үйлс 28:7–14; мөн Үйлс 28:16–24, шаардлагатай бол ижил хэсгүүдийг хэд
хэдэн бүлэгт өгч болно. Бүлэг бүрийг даалгасан судрын хэсгүүдийг судлаад,
дараах зүйлийг хийхэд урь (эдгээр зааварчилгааг самбар дээр бич).

1. Судрын хэсэг дээр дүрсэлсэн үйл явдлыг нэгтгэн дүгнэсэн зураг зурах
юм уу сонины гарчиг бич.

2. Ангийнхандаа зургаа үзүүл эсвэл гарчгаа уншиж өгөөд, судрын хэсэг
дээрээ дүрсэлсэн үйл явдлыг нэгтгэн дүгнэ.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа бүлэг бүрийг ангийнхандаа хуваалцахыг хүс.
(Хэрэв гурваас дээш бүлэг байгаа бол давтагдсан судрын хэсгийг авсан
бүлгүүдийг зургуудаа эсвэл гарчиг болон дааж авсан шүлгүүдээ уншсанаас
үүдсэн аливаа санал бодлоо хуваалцахад урь.)

• Паул Ром руу аялж байхдаа болон тэнд оршин суухдаа ямар бэрхшээл
туулсан бэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 28:30–31-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паул хэдийгээр Ромд байхдаа гэртээ хоригдож байсан
ч юу хийж чадаж байсныг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

• Паул өөрийн туулж байгаа сорилтуудаас үл хамааран Бурханд үнэнч хэвээр
үлдсэнээ үзүүлэх юуг хийсэн бэ?

• Паулын далай дээр байхдаа болон усан онгоц нь сүйрч байхад мөн Ромд
хоригдож байхад тулгарч байсан сорилтуудаас ямар ямар сайн зүйл ирсэн
бэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Хэрэв бид үнэнч байвал Бурхан
бидэнд зовлон зүдгүүрийг өөрсдөдөө болон бусдад адислал болгон
хувиргахад тусалдаг гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

• Бурхан бидэнд зовлон зүдгүүрийг өөрсдөдөө болон бусдад адислал болгон
хувиргахад тусалсан ямар ямар жишээ байдаг вэ?

Сургаал, зарчмуудыг ойлгоход суралцагчдад туслах асуултууд тавих
Сургаал, зарчмуудыг олж тогтоосны дараа суралцагчид эдгээрийг амьдралдаа утга учиртай
хэрэгжүүлэхээсээ өмнө ойлгодог байх хэрэгтэй. Суралцагчдыг тодорхой нэг сургаал,
зарчмын утгыг сайтар ойлгоход хөтлөх асуултууд тавьж, сургаал, зарчмуудыг орчин үед
нийцүүлэн бодоход урамшуул эсвэл сургаал, зарчмуудын талаарх ойлголтоо
тайлбарлахад урь.

• Бурхан хэзээ та нарт болон та нарын мэдэх хэн нэгэнд зовлон зүдгүүрийг
өөрсдөдөө болон бусдад адислал болгон хувиргахад тусалсан бэ? (Та өөрийн
жишээнээс хуваалцахыг бодож үз.)

Суралцагчдыг Паулын жишээнүүдийг дагаж, Бурхан зовлон зүдгүүрийг нь
өөрсдөдөө болон бусдад адислал болгон хувиргахад тусалж чадахын тулд үнэнч
хэвээр үлдэхийг сонгоход урамшуул.
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Паулын ромчуудад бичсэн
захидлын оршил
Энэ номыг яагаад судлах хэрэгтэй вэ?
Паулын ромчуудад бичсэн захидал бол түүний захидлуудаас хамгийн урт нь
бөгөөд олон хүн уг захидлыг түүний хамгийн агуу захидал гэж үздэг. Энэ
захидалдаа тэрээр зөвтгөл бол Мосегийн хуулийг биелүүлснээр биш, харин
Есүс Христэд итгэснээр ирдэг тухай сургаалыг хамгийн бүрэн гүйцэд
тайлбарласан. Энэ нь авралын талаарх сургаалуудыг болон тэдгээрийг өдөр
тутмын амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар олон сургамжийг багтаадаг.
Суралцагчид энэ номыг судалснаар Есүс Христийн Цагаатгалд болон бүх хүн
Христээс олж болох найдвар хийгээд амар амгаланд талархах агуу талархлыг
олж авч чадна.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ?
Төлөөлөгч Паул бол ромчуудад бичсэн захидлын бичээч юм (Ром 1:1-ийг үзнэ
үү). Паул энэ захидлыг бичихдээ бичээч Тертийн тусламжийг ашигласан
бөгөөд захидлынхаа төгсгөлд Ромын гэгээнтнүүдэд хандан өөрийн
мэндчилгээг бичжээ (Ром 16:22).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Паул ромчуудад бичсэн захидлаа гурав дахь номлолынхоо төгсгөлийн үеэр
Коринтод байхдаа бичжээ. Паул энэ захидлыг МЭ 55–56 оны орчимд Коринтод
гурван сар байх хугацаандаа бичсэн байх магадлалтай хэмээн хэд хэдэн
мэдээлэлд дурддаг (Үйлс 20:2–3; эдгээр шүлэгт Грек гэсэн нь Коринтыг хэлж
байгаа юм). (Судруудын удирдамж, “Паулын захидлууд”-ыг үзнэ үү)

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Ромчуудад бичсэн захидлыг Ромын Сүмийн гишүүдэд хандан бичсэн (Ром 1:7-г
үзнэ үү). Ромд Сүм хэрхэн үүссэн талаар мэдээ байдаггүй ч Пентекостын өдөр
Паулыг номлож байхыг иудейчүүд ирж сонссон үеийн дараахан байж магадгүй
юм (Үйлс 2:10-ыг үзнэ үү). Паул хэдийгээр Ромд очиж байгаагүй ч Прискила,
Акул зэрэг урьд нь мэддэг байсан эсвэл Ромд амьдарч байсан хүмүүсээр
дамжуулан танилцсан тодорхой гэгээнтнүүдэд мэнд хүргэсэн байдаг (Үйлс
18:1–2, 18; Ром 16:1–16, 21-ийг үзнэ үү).

Паул ромчуудад захидал илгээх болсон дор хаяж гурван гол шалтгаан байсан
бололтой. Тухайлбал:

(1) Ромд айлчлах ирээдүйн айлчлалдаа бэлтгэх. Паул Ромд сайн мэдээг
тунхаглахыг олон жилийн турш хүсэж байсан (Үйлс 19:21; Ром 1:15; 15:23-ыг
үзнэ үү). Мөн тэрээр Ромын Сүм нь түүний Испанид үйлчлэх номлолыг
дэмжих үндэс болно гэж найдаж байв (Ром 15:22–24, 28-ыг үзнэ үү).

(2) Өөрийн заасан зүйлсийг тодруулж, хамгаалах. Мосегийн хууль, Христэд
итгэх итгэлийн талаарх түүний заасан зүйлсийг буруу ойлгосон эсвэл
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гуйвуулсан хүмүүсийн эсэргүүцэлтэй Паул ахин дахин тулгарч байсан (Үйлс
13:45; 15:1–2; 21:27–28; Ром 3:8; 2 Петр 3:15–16-г үзнэ үү). Паул Ромын Сүмийн
гишүүдэд тиймэрхүү буруу ойлголтууд хүрсэн гэж бодох шалтгаантай байсан
учраас үүсээд байгаа аливаа асуудлыг очихоосоо өмнө хөнгөлөх гэж бичсэн.

(3) Иудей болон харь үндэстэн Сүмийн гишүүдийн нэгдмэл байдлыг бэхжүүлэх.
Паулыг энэ захидлыг бичихийн өмнө, Ромоос захирагч Клаудын хөөсөн иудей
үндэстний Христийн шашинтнууд (Үйлс 18:2-ыг үзнэ үү) Ром руу буцаж, гол
төлөв харь үндэстэн Христийн шашинтны бүлгүүдэд очиж эхэлцгээсэн байв.
Энэ нөхцөл байдлаас болж иудейчүүд болон харийнхны Христийн
шашинтнуудын хооронд асуудал, сөргөлдөөн нэмэгдсэн байж болох талтай.
Паул “Харь үндэстнүүдийн элч”-ийн хувьд (Ром 11:13), харь үндэстэн
хөрвөгчдийг Сүмд нэгтгэн багтаахыг эрэлхийлж байв. Гэхдээ иудей үндэстний
хувьд (Ром 11:1-ийг үзнэ үү) Паул өөрийн хүмүүсийг сайн мэдээг хүлээн
аваасай гэсэн асар их хүсэлтэй байсан юм. Паул сайн мэдээний сургаал бүх
гэгээнтэнд хэрхэн хамаардаг тухай зааснаар Сүмийн нэгдмэл байдлыг дэмжсэн
(Ром 3:21–4:25; 11:13–36; 14:1–15:13-ыг үзнэ үү).

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Мэндчилгээ хүргэсний дараа уг захидал “Сайн мэдээ нь … “итгэлээр
амьдрагч” хүнийг авралд хүргэх Бурханы хүч мөн” (Ром 1:16–17) гэсэн өөрийн
уриалгаар эхэлдэг.

Хэдийгээр ромчуудад бичсэн захидал нь Христийн шашны түүхэнд чухал үүрэг
гүйцэтгэдэг ч, харамсалтай нь энэ нь Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Брүс Р.Макконкигийн хэлснээр “Библийн бусад номоос илүү сургаалын буруу
ойлголт, буруу тайлбар, хор хөнөөлийн эх сурвалж” болсон байна (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 боть. [1965–1973], 2:211). Паулын захидлууд бүр
эрт үеийн Христийн шашинтнуудад ч “ойлгоход хэцүү” байсан бөгөөд түүний
заасан зүйлсийг заримдаа гуйвуулж, буруугаар тайлбарладаг байжээ (2 Петр
3:15–16).

Тойм
Ром 1–3 Паул Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан зөвтгөл ирдэг тухай
сургаалыг тайлбарлав. Паул бүх хүн төрөлхтөнд учирдаг нүглийн нөхцөл
байдлыг тодорхойлж, энэ асуудлыг шийдэх Бурханы арга нь Есүс Христийн
Цагаатгал хэмээн заадаг. Христийн Цагаатгалыг итгэлтэй хүлээн
зөвшөөрснөөр бүх хүн төрөлхтөн зөвтгөгдөж (өршөөгдөж), авралыг хүлээн
авч болно.

Ром 4–8 Паул итгэлээр дамжуулан зөвтгөгдөх сургаалыг тайлбарлахдаа
Абрахамын жишээг татав. Тэрээр авралын сургаалыг ухуулан тайлбарлаж,
эдгээр сургаал Христэд итгэдэг хүн бүрийн амьдралд хэрхэн нөлөөлдгийг заав.

Ром 9–16 Паул Израилийн сонгогдсон байдал болон сайн мэдээг одоо
эсэргүүцэж байгааг мөн эцэст нь ирэх авралын талаар бичив. Паул иудей
болон харь үндэстэн Сүмийн гишүүдэд сайн мэдээний дагуу амьдарснаар Сүмд
амар амгалан, нэгдмэл байдал бий болох тухай зөвлөв. Тэрээр Ромын
гэгээнтнүүдээс зарлигуудыг үргэлжлүүлэн сахихыг гуйв.
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Ром 1–3
Оршил
Паул Есүс Христийн сайн мэдээ бол авралд хүргэх
Бурханы хүч гэдгийг тунхаглан, Ромын гэгээнтнүүдэд
захидал бичсэн. Тэрээр хэн ч өөрийн үйлсээр аврагдаж

чадахгүй бөгөөд гагцхүү Есүс Христийн Цагаатгалаар
боломжтой болсон ач ивээлээр аврагдах ёстой гэдгийг
тайлбарласан.

Заах зөвлөмж
Ром 1:1–17
Паул Есүс Христийн сайн мэдээ бол авралд хүргэх Бурханы хүч гэдгийг
тунхаглав
Далын ахлагч Ларри Эко Хокийн хэлсэн дараах мэдэгдлийг чанга унш. Ахлагч
Эко Хок залуудаа Нэгдсэн Улсын тэнгисийн цэргийн албанд элссэн гэдгийг
тайлбарла.

“Жагсаалын дарга маань олон тулаанд орж хатуужсан ахмад дайчин байсан
бөгөөд бидэнтэй анх танилцахдаа хуарангийн хаалгыг зад өшиглөн,
хараалын үгс хашхичсаар орж ирж билээ.

Өөрийгөө ийм ширүүн байдалтай танилцуулсны дараа тэрээр цэрэг
болгоноос асууж эхэлсэн юм. Тэр шинэ цэрэг болгоныг гоочлох зүйл олж,
бүдүүлгээр шоолон тохуурхаж байв. Түүнийг жагсаалын дундуур асуултаа

тавьж явахад тушаасных нь дагуу цэрэг болгон асуултад нь ‘Тийм’ эсвэл ‘Үгүй, сургагч
түрүүч ээ’ хэмээн чанга дуугаар хариулж байлаа. … Миний ээлж ирэхэд, тэр миний
цүнхийг аван, доторх зүйлсийг орон дээр асгахыг би мэдсэн. Эд зүйлсийг минь онгичиж
байснаа миний өмнө ирж зогсоход, би түүний дайралтад бэлтгэн хамаг биеэ чангалж
билээ. Тэр миний Мормоны Номыг барьсан байв” (“Надад ирэгтүн, Ай Израилийн угсаа Та
нар!,” Ensign эсвэл 2012 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 39).

• Хэрэв та нар ахлагч Эко Хокийн оронд байсан бол та нарт ямар санагдах
байсан бэ?

• Та нар жагсаалын даргыг яах гэж байсан гэж бодож байна вэ?

• Та нар итгэдэг зүйлийг чинь шоолж, доромжлохоос санаа зовж байсан
нөхцөл байдалд орж байсан уу? (Цөөн суралцагчийг ангийнхантайгаа
туршлагаа хуваалцахад урих талаар бодож үз.)

Суралцагчдыг Ром 1-ийг судалж байхдаа итгэдэг зүйлс, дагаж мөрддөг
жишгүүдийнхээ төлөө доромжлогдон, хавчигдах үед өөрсдөд нь туслах үнэнийг
олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг дараах догол мөрийг чанга уншихад уриад, Ром номыг товч
танилцуул.
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Ром ном нь Паулын Ром дахь гэгээнтнүүдэд хандан, номлолын аяллуудынхаа төгсгөл үед
бичсэн захидал юм. Тэрээр Ромын гэгээнтнүүдийг өөрийн айлчлалд бэлтгэхийн тулд болон
өөрийн заасан зүйлсийг тодотгож, хамгаалахын тулд мөн иудей ба харь үндэстэн Сүмийн
гишүүдийн хоорондох нэгдмэл байдлыг бэхжүүлэхийн тулд үүнийг бичжээ. Ромын эзэнт
гүрний нийслэл болох Ром нь дэлхийн гүн ухаан нэвтэрсэн хот байсан бөгөөд Есүс
Христийн сайн мэдээг тунхаглахад бэрх газар байв.

Паул Есүс Христийн тухай гэрчилж, Ромын гэгээнтнүүдэд айлчлах хүслээ
илэрхийлснээр захидлаа эхэлснийг тайлбарлан, Ром 1:1–14-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Ром 1:15–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул Ромын гэгээнтнүүдэд Есүс Христийн сайн мэдээний
талаар юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Есүс Христийн сайн мэдээг юу гэж хэлсэн бэ? (Суралцагчид Есүс
Христийн сайн мэдээ бол Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлдэг хүн
бүхэнд аврал авчрах Бурханы хүч юм гэсэнтэй төстэй үнэнийг
тодорхойлох ёстой. Энэ үнэнийг самбар дээр бич. Та суралцагчдад энэ
үнэнийг зааж буй үг, хэллэгүүдийг судар дээрээ тэмдэглэхийг санал
болгож болно.)

• Есүс Христийн сайн мэдээ бидэнд юунаас аврагдах боломжийг олгодог вэ?
(Биеийн болон сүнсний үхлээс.)

• Бид сайн мэдээгээр дамжуулан авралын адислалыг хүлээн авахын тулд
яагаад Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх ёстой байдаг вэ? (Есүс Христ
Цагаатгалыг гүйцэлдүүлсэн бөгөөд энэ нь бидний авралыг боломжтой
болгодог.)

Нэг суралцагчийг Есүс Христэд итгэх ба итгэлээ хөгжүүлэх гэдэг нь юу
болохыг тайлбарласан дараах тайлбарыг чанга уншихад урь.

Паулын ашигласан итгэл үнэмшил, итгэл гэдэг үгс нь Есүс Христ бол Бурханы хүү гэдгийг
оюун санаандаа хүлээн зөвшөөрөөд зогсохгүй, Өөрийгөө бидний нүглийн төлөө
Цагаатгалд өргөсөн Нэгэн хэмээн Түүнд найдаж, бүх сэтгэл зүрхээрээ хүлээн зөвшөөрөх
гэсэн утгатай. Уг гүн итгэл найдвар нь нүглээ наманчилж, баптисм хүртэж, Есүс Христийн
зааснаар амьдрахыг хичээснээр илрэн гарах итгэл дүүрэн амьдрал руу хөтөлдөг (Үйлс
16:30–33; Ром 6:1–11; 1 Коринт 6:9–11-ийг үзнэ үү). “Есүс Христэд итгэх итгэл … нь сайн
мэдээний хууль, ёслолуудад дуулгавартай байснаар мөн Христэд үйлчилснээр илэрдэг”
(Судруудын удирдамж, “Аврал,” scriptures.lds.org).

• Есүс Христийн сайн мэдээ нь итгэдэг хүн бүхнийг авралд хүргэдэг Бурханы
хүч гэдгийг Паул мэдэж байсан тул үүнийг тунхаглах талаар ямар бодолтой
байсан бэ? (Тэр ичээгүй [Ром 1:16-г үзнэ үү].)

• Сайн мэдээ ямар хүчтэй талаар гэрчлэлтэй байх нь бусадтай сайн мэдээг
хуваалцах та нарын хүсэлд хэрхэн нөлөөлөх вэ? (Суралцагчдыг хариулсны
дараа Есүс Христийн сайн мэдээнд биднийг аврах хүч бий гэсэн
гэрчлэлтэй болсон үедээ бид үүнийг бусадтай хуваалцахаас ичихгүй
гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)
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• Энэ зарчим нь итгэл үнэмшлийнхээ төлөө хавчлага, доромжлолтой
тулгарах үед та нарт хэрхэн туслах вэ?

Нэг суралцагчийг ахлагч Эко Хокийн түүхийг үргэлжлүүлэн чанга уншихад
урьж, тэр жагсаалын даргад хэрхэн хариулсныг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

“Хашхичиж эхлэхийг нь хүлээж байтал тэр над руу ойртоод, ‘Чи Мормон
уу?’ гэж асуув.

Тушаасных нь дагуу би ‘Тийм ээ, сургагч түрүүч ээ’ гэж хамаг чадлаараа
хашхиран хариулав.

За одоо л болохоо болино доо гэж бодож байтал тэрээр хэсэг чимээгүй
байснаа, Мормоны Ном барьсан гараа өргөн, маш намуухнаар ‘Чи энэ номд

итгэдэг үү?’ гэж асуулаа.

Би дахиад л хамаг чадлаараа ‘Тийм ээ, сургагч түрүүч ээ’ хэмээн хариулав” (“Надад
ирэгтүн, Ай Израилийн угсаа Та нар!,” 39).

• Ахлагч Эко Хокийн хариулт хэрхэн Ром 1:16-д заагддаг зарчмын сайн
жишээ болох вэ?

Жагсаалын дарга ахлагч Эко Хокийг доромжлохын оронд Мормоны Номыг
болгоомжтой буцааж тавиад, жагссан цэргүүдийг үргэлжлүүлэн
доромжилсоор цааш одсон гэдгийг тайлбарла. Ахлагч Эко Хокийн мэдэгдлийн
үлдсэн хэсгийг чанга унш.

“Яагаад тэр айхтар усан цэрэг намайг доромжлолгүй зүгээр орхисон юм
бол хэмээн би олон удаа гайхширан бодож байлаа. Гэхдээ би ямар ч
эргэлзээгүйгээр ‘Тийм ээ, би Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн
Сүмийн гишүүн,’ ‘Тийм ээ, би Мормоны Номыг үнэн гэдгийг мэднэ’ гэж
хэлж чадсандаа баяртай байдаг. Энэ гэрчлэл бол Ариун Сүнсээр дамжин …
надад ирсэн үнэт бэлэг юм” (“Надад ирэгтүн, Ай Израилын угсаа Та

нар!,” 39).

• Та нар (эсвэл та нарын таньдаг хүн) хэзээ Есүс Христийн сайн мэдээг
хуваалцахаас ичдэггүй гэдгээ харуулж байсан бэ?

Суралцагчдыг Есүс Христийн сайн мэдээний талаарх өөрсдийнх нь гэрчлэл хэр
хүчтэй байгаа болон тэр гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлэхийн тулд юу хийж болох
талаар бодоход урь. Тэднийг үүнийг хийх зорилго тавихад урамшуул.

Ром 1:18–3:23
Паул бүх хүн төрөлхтөн нүгэл үйлддэг бөгөөд Бурханы алдар сууг олж авахад
тэнцдэггүй болохыг заав
Паулын үед зарим харь үндэстэн Христийн шашинтнууд Бурханы төгс
шүүлтийг үл анхааран, Түүний нигүүлсэлд онцгойлон анхаарч, ёс
суртахуунгүй, нүгэлт үйлээ зөвтгөхийг эрэлхийлдэг байв. Түүнчлэн зарим
Иудейн Христийн шашинтан Мосегийн хуулийг мөрдөх нь тэдний авралд
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шаардлагатай зүйл гэдэгт итгэдэг байв. Паул эдгээр буруу ойлголтыг
залруулахыг хичээсэн.

Хэд хэдэн суралцагчийг Ром 1:18–32-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, тэр үед дэлгэрсэн байсан гэж Паулын
хэлсэн нүглүүдийг олж мэдэхийг хүс. Та Паулын Ромын гэгээнтнүүдэд өгсөн
сэрэмжлүүлгүүдийг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд 18–32-р шүлэгт
буй үгсийг тодорхойлоход тусалж болно. Жишээ нь дараах асуултыг
тавьж болно.

• 25-р шүлэгт “Бүтээгчээс илүү бүтээлд нь мөргөн, зарагджээ” гэсэн байдаг
нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

Бид Ром 1:18–32-оос бошиглогч, төлөөлөгчид бидэнд Бурханыг гомдоох
зан авир, хандлагын тухай заадаг гэдгийг мэдэж авдаг болохыг онцол.

26-р шүлэгт “төрөлх харьцааг төрөлх бусаар сольцгоожээ,” 27-р шүлэгт
“эмэгтэй хүнтэй бэлгийн төрөлх харьцаатай байхаа орхиод” гэсэн нь ижил
хүйстэндээ татагдахыг хэлж байгааг тайлбарла. Их Эзэн ариун явдлын хуулийг
зөрчихийг, тэр дотроо ижил хүйстэндээ татагдах явдлыг эхлэлээс хойш болон
судруудаар удаа дараа зэмлэсээр ирсэн гэдгийг та тайлбарлаж болох юм.

Тэмдэглэл: Ижил хүйстэндээ татагдах байдлын тухай сэдэв бол их эмзэг сэдэв
юм. Ангийнхныг энэ асуудлыг хэлэлцэхдээ сайхан сэтгэл, хайр энэрэл, эелдэг
зөөлөн байдлаар авч үзэхэд анхаар.

Суралцагчдад ижил хүйстний талаарх Сүмийн байр суурийг ойлгоход нь
туслахын тулд дараах мэдэгдлийг чанга унш.

“Ижил хүйстэнтэйгээ нөхцөх нь маш ноцтой нүгэл юм. Хэрвээ ижил хүйстэндээ татагдах
явдалд шаналж байгаа юм уу зүй бус зүйлд уруу татагдаж байгаа бол эцэг эхээсээ болон
бишопоосоо зөвлөгөө хүс. Тэд чамд туслах болно” (Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө
[товхимол, 2011], 36).

“Бэлгийн харьцаа нь гэрлэсэн эрэгтэй, эмэгтэй хүний хооронд л болох ёстой гэсэн Сүмийн
сургаалын байр суурь тун тодорхой. Гэсэн хэдий ч үүнийг эелдэг бус үйлдлийн шалтаг
болгох ёсгүй. Бидний үлгэрлэн дуурайдаг Есүс Христ бэлгийн харьцааны ёс суртахуунгүй
байдлын талаар илт зэмлэн, буруушаасан боловч хэзээ ч хахир хатуу хандаж байгаагүй
юм. Тэрээр хүмүүсийг үргэлж өргөхийг хүсдэг байсан бөгөөд хэзээ ч доош тавьж, унагахыг
хүсдэггүй байсан. …

Сүм ижил хүйстэндээ татагдах мэдрэмж, зан үйл хоёрыг хооронд нь ялгаж салгадаг. Ижил
хүйстэндээ татагдах мэдрэмж, дур хүслээ хазаарладаг байх нь нүгэлтэй зүйл биш, харин
ижил хүйстний үйлдэлд татагдан орох нь ‘эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрлэлт
нь Түүний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь заяаны төлөөх Бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд
байдаг…’ гэсэн ариун судар дээр үндэслэсэн сургаалын зарчимтай зөрчилддөг [“Тэргүүн
Зөвлөлийн ижил хүйстний гэрлэлтийн талаарх мэдэгдэл,” mormonnewsroom.org]”
(“Same-Sex Attraction,” Gospel Topics, lds.org/topics).

• Ижил хүйстэндээ татагдах талаар Их Эзэний бошиглогч, төлөөлөгчдийн
заасан зүйлсийг ойлгох нь яагаад бидэнд чухал вэ?
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• Ижил хүйстний талаарх Сүмийн байр суурийг дэмждэг ч ижил хүйстэндээ
татагддаг хүмүүст бид хэрхэн найрсаг сэтгэлээр хандаж, хайрлаж чадах вэ?

Паул бүх хүн хийсэн үйлийнхээ дагуу шүүгдэх болно гэдгийг зааж,
иудейчүүдийн зөвт бус байдал нь Мосегийн хуулийг дотоод сэтгэлдээ бус гадна
байдлаараа дагадаг байснаас үүдэлтэй гэдгийг харуулсан тухай тайлбарлан,
Ром 2:1–3:8-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Ром 3:9–12, 23-ыг уншихад урьж, Паул хэнийг нүгэлд өртсөн
гэж хэлснийг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

• Паул хэнийг нүгэлд өртсөн гэж хэлсэн бэ? Бидний үйлдсэн нүгэл бидэнд
хэрхэн нөлөөлдөг вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Хариуцлага даах
чадвартай бүх хүн нүгэл үйлддэг бөгөөд тэдэнд Бурханы өршөөл
хэрэгтэй гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

• Яагаад Есүс Христ бидэнд хэрэгтэйг ойлгоход энэ үнэн хэрхэн тусалдаг вэ?

Ром 3:24–31
Есүс Христийн Цагаатгалыг итгэлтэйгээр хүлээн зөвшөөрснөөр бүх хүн
төрөлхтөн зөвтгөгдөх боломжтой
Ром 3-ын үлдсэн шүлгүүдэд Бурхан нүглийг хүлээн зөвшөөрдөггүй мөн
хариуцлага хүлээх чадвартай хүн бүр нүгэл үйлддэг гэх мэт бидэнд тулгардаг
асуудлыг Есүс Христ хэрхэн даван туулсан талаар Паул заасан гэдгийг
тайлбарла. Эдгээр шүлгийг ойлгохын тулд суралцагчид эхлээд дараах үгсийн
утгыг ойлгох хэрэгтэй. Тухайлбал: зөвтгөл (“нүглийн төлөөх шийтгэлээс
уучлагдаж мөн гэмгүй хэмээн мэдэгдэх” [Судруудын удирдамж, “зөвтгөл,
зөвтгөх” scriptures.lds.org]), эвлэрүүлэл (цагаатгагч золиослол болон
нигүүлслийн эх сурвалж) ба ач ивээл (“Есүс Христийн өгөөмөр нигүүлсэл,
хайраар дамжин ирэх бурханлаг тусламж болон хүч” [Библийн толь бичиг, “Ач
ивээл”]). Хичээл эхлэхээс өмнө эдгээр үгсийн тодорхойлолтыг самбарт бичих
юм уу эдгээр нэр томьёог суралцагч бүрд хэвлэн тарааж өгөх талаар бодож
үзнэ үү.

Хэцүү үг, хэллэгийг тодорхойл
Хэцүү үг, хэллэгийг тодорхойлох нь судрын агуулгыг ойлгож мөн сургаал, зарчмыг
тодорхойлоход чухал алхам болдог. Бошиглогчдын үгс, толь бичиг, суралцагчийн гарын
авлага, зүүлт тайлбар болон судраас судлах тусламжууд нь суралцагчдад хэцүү үг,
хэллэгийг ойлгоход тусална.

Нэг суралцагчаас Ром 3:24–26-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, бид хэрхэн Бурханы дэргэд байхуйц зохистой болох тухай олж
мэдэхийг хүс.

• Ром 3:24-т цэдэглэснээр, биднийг хэрхэн зөвтгөдөг эсвэл Бурханы дэргэд
байхуйц зохистойд тооцдог вэ?

Ром 3:24-ийн Иосеф Смитийн Орчуулгад үнэгүй гэсэн үгийг зөвхөн гэсэн үгээр
сольсон болохыг онцол (зүүлт тайлбар a-г үзнэ үү). Бид энэ амьдралд хэчнээн
сайныг үйлдсэн ч өөрсдөө аврал олж авч чадахгүй, учир нь Паулын зааснаар
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бид бүгдээрээ нүгэл үйлддэг бөгөөд авралд тэнцдэггүй болохыг тайлбарла (Ром
3:23-ыг үзнэ үү). Бид зөвхөн Бурханы ач ивээл буюу Түүний бурханлаг хүч
чадал ба боломж олгогч хүчээр дамжуулан аврагддаг (Moронай 10:32–33-ыг
мөн үзнэ үү).

• 26-р шүлэгт цэдэглэснээр, Бурхан хэнийг ач ивээлээр зөвтгөдөг вэ? (Есүст
итгэдэг хүмүүсийг.)

Хичээлийн эхэнд ярилцсанчлан, Паул итгэл үнэмшил ба итгэл гэсэн үг
хэллэгийг хэрхэн ашигласныг суралцагчдад сануул.

• Эдгээр шүлэг нь Есүс Христийн Цагаатгалыг итгэлтэйгээр хүлээн
зөвшөөрөхийн үр дагаврын талаар ямар зарчмыг заадаг вэ? (Суралцагчид
Есүс Христийн Цагаатгалыг итгэлтэй хүлээн зөвшөөрснөөр бүх хүн
төрөлхтөн зөвтгөгдөж, аврал хүртэх боломжтой гэсэнтэй төстэй
зарчмыг тодорхойлж болно.)

• Бид Аврагчийн Цагаатгалыг итгэлтэй хүлээн зөвшөөрснөө хэрхэн
харуулах вэ?

Суралцагчдыг Аврагч Есүс Христ бидэнд хэр их хэрэгтэй талаар болон Түүний
Цагаатгалыг илүү итгэлтэйгээр хүлээн зөвшөөрөхийн тулд юу хийж болох
талаар бодоход урь. Тэднийг бодол сэтгэгдлээ хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Цөөн суралцагчаас Аврагчийн талаарх гэрчлэл,
сэтгэгдлээ хуваалцахыг хүс.

Хувь хүнийг Мосегийн хуулийг дагаснаар нь бус, харин Есүс Христэд итгэх
итгэлээр нь зөвтгөдөг гэдгийг Паул дахин онцолсон болохыг тайлбарлан, Ром
3:27–30-ийг нэгтгэн дүгнэ.
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Ром 4–7
Оршил
Абрахам ач ивээлээр дамжуулан хэрхэн зөвтгөгдсөнийг
Паул тайлбарлав. Паул зөвтгөгдсөн хүмүүст ирдэг

адислалыг тайлбарлаж, баптисм нь нүглийн хувьд үхэж,
Христ дотор амьд болохыг бэлгэддэг хэмээн заасан.

Заах зөвлөмж
Ром 4–5
Абрахам ач ивээлээр дамжуулан хэрхэн зөвтгөгдсөнийг Паул тайлбарлав
Дараах зургийг болон үгийг самбар дээр буулган тавь.

Суралцагчдыг цөлд ангаж үхэх гэж байгаагаар мөн ойролцоох толгодын оройд
савтай ус байгаагаар төсөөлөхөд урь.

• Аль нь та нарыг аврах вэ? (а) ус та нарыг аварна гэсэн итгэл, (б) усыг авч
уух гэсэн та нарын хичээл зүтгэл эсвэл (в) ус өөрөө (Суралцагчдын хариулт
зөв эсэхийг хэлэх хэрэггүй.)

Ром 4–7-д итгэл хэрхэн ажилладаг, ач ивээл зөвтгөлийн сургаалтай хэрхэн
холбогддог талаар Паулын заасан зүйлсийг ойлгоход уг жишээ бидэнд тусална
гэдгийг тайлбарла. (Ром 1–3-т гардаг зөвтгөлийн талаарх Паулын заасан
зүйлийг суралцагчдад сануул.)

• Ром 1–3 дээр Паулын заасны дагуу, зөвтгөгдсөн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
(Нүглийн шийтгэлээс өршөөгдөж, гэмгүй, зөв зохистойд тооцогдох.)

Ромын зарим иудей гэгээнтэн зөвтгөгдөхийн тулд Мосегийн хуульд болон
өөрсдийн хичээл зүтгэлийн ач холбогдолд хэт анхаарч байсныг тайлбарлан,
Ром 4-ийн хам сэдвийг гаргаж өг.

• Өнөөгийн зарим хүн зөвтгөгдөх талаар үүнтэй төстэй ямар буруу
ойлголттой байж болох вэ?

• Бид үйлсээрээ аврагдана гэсэн санааг самбар дээр бичсэн сонголтуудын аль
нь төлөөлж болох вэ? (Б сонголтын хажууд (Үйлс) гэж бич.)
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Паул олон иудей хүн эртний патриарх Абрахамыг зөвтгөгдсөн хэмээн үздэг
байсныг сануулснаар тухайн үед байсан буруу ойлголтыг уг иудейчүүдэд
залруулан ойлгуулахыг хичээсэн болохыг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг (Библийн хавсралт дахь) Иосеф Смитийн Орчуулга, Ром
4:2–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад,
Абрахамыг яагаад зөв шударга гэж шүүснийг олж мэдэхийг хүс.

• Абрахам юугаар зөвтгөгдөөгүй вэ? (“Ажил үйлсийн хууль.”)

• Ром 1–3-т цэдэглэсэн Паулын сургаалаар, бид яагаад ажил үйлсийн хуулиар
зөвтгөгдөж чадахгүй вэ? (“Бүгд нүгэл үйлдсэнээр Бурханы алдарт
хүрдэггүй” [Ром 3:23] хэмээн Паул заажээ. Ажил үйлсийн хуулиар
зөвтгөгдөхийн тулд бид хэзээ ч нүгэл үйлдэхгүй байх ёстой.)

Ром 4:6–8-д цэдэглэснээр, Паул бидний үйлс дангаараа биднийг зөвтгөхгүй
буюу гэм буруугүй болгохгүй гэдгийг тайлбарлахын тулд Давид хааны
хэлснийг эш татсан болохыг тайлбарла.

Ром 4:9–15-ыг нэгтгэн дүгнэхийн тулд нэг суралцагчийг дараах догол мөрийг
чанга уншихад урь.

Зөвхөн хөвч хөндүүлсэн мөн Мосегийн хуулийг дагадаг хүмүүс л итгэлтэй байхаас ирдэг
адислалыг хүлээн авдаг гэсэн санааг зогсоохын тулд Паул Абрахамыг итгэлтэй байдлын
адислалыг хөвч хөндүүлэхээсээ өмнө хүлээн авсан бөгөөд хөвч хөндөлт түүний итгэлтэй
байдлын тэмдэг байсан хэмээн заасан. Абрахам Бурхантай гэрээ хийж, хөвч
хөндүүлснийхээ дараа ч итгэлтэй хэвээр байсан. Иймээс Абрахам хөвч хөндүүлсэн ч бай
(иудейчууд), хөндүүлээгүй ч бай (харь үндэстнүүд) бүх итгэлтэй хүний эцэг болсон юм.

Нэг суралцагчийг Ром 4:16, зүүлт тайлбар а дээрх Иосеф Смитийн Орчуулгыг
чанга уншихад урьж, ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, бид хэрхэн
зөвтгөгддөг талаар илүү бүрэн гүйцэд тайлбар олохыг хүс.

• Биднийг хэрхэн зөвтгөдөг вэ? (Суралцагчид Бид ач ивээлээр дамжуулан
итгэл, үйлсээрээ зөвтгөгддөг гэсэнтэй адил сургаалыг
тодорхойлох ёстой.)

Суралцагчдад ач ивээл гэдэг нь Есүс Христийн Цагаатгалаар бидэнд
боломжтой болсон адислал, нигүүлсэл, тусламж, хүч чадлыг хэлж байгаа
гэдгийг сануул.

• Самбар дээр бичсэн сонголтуудаас аль нь Есүс Христийн Цагаатгал, ач
ивээлийг төлөөлж болох вэ? Аль сонголт нь Түүнд итгэх бидний итгэлийг
төлөөлж болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа В сонголтын хажууд
(Есүс Христийн Цагаатгал болон ач ивээл), А сонголтын хажууд (Итгэл)
гэж бич.)

• Хэрэв бидэнд ийм нөхцөл байдал тулгарвал ус байхгүй үед бид итгэл болон
хичээл зүтгэлээрээ аврагдаж чадах уу? (Үгүй.) Энэ жишээн дэх ус нь Есүс
Христийн Цагаатгал, ач ивээлтэй юугаараа адил вэ?

Нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын дараах
мэдэгдлийг чанга уншихад урь.
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“Авралыг дуулгавартай байдлаар худалдан авч болохгүй; үүнийг Бурханы
Хүүгийн цусаар худалдан авдаг [Үйлс 20:28-ыг үзнэ үү]. …

Ач ивээл нь Бурханы бэлэг бөгөөд Түүний зарлиг бүрд дуулгавартай байхыг
хүсэх нь Тэнгэрлэг Эцэгээсээ энэхүү ариун нандин бэлгийг хүлээн авахаар
мөнх бус гараа сунгаж буй хэрэг юм” (“Ач ивээлийн бэлэг,” Ensign эсвэл
2015 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 97, 98).

Самбар дээрх жишээ нь итгэл, үйлс, ач ивээл биднийг зөвтгөгдөхөд хэрхэн
тусалдгийг ойлгоход туслах хэдий ч бидний Аврагчийн ач ивээлийг хүлээн
авах бүх арга замыг дүрслээгүй гэдгийг онцол. Есүс Христ биднийг зөвтгөж,
нүглээс цэвэршүүлдэг Өөрийн ач ивээлийг төлөөлсөн амийн усыг бидэнд
өгөөд зогсохгүй, уг усыг хүртэх буюу Түүний ач ивээлийг хүлээн авахын тулд
бидэнд шаардлагатай итгэл, хүч чадалтай байх боломжийг өгдөг. Бид Түүнд
итгэх итгэлээ хөгжүүлж, сайн үйлс бүтээх үедээ болон өмнө нь мөн дараа нь уг
ач ивээлээр адислагдаж болно.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Дэвид А.Бэднарийн дараах мэдэгдлийг уншихад урь.

“Цагаатгалын хүч наманчлалыг боломжтой болгож … мөн бид өөрсдийн
мөнх бус байдлын хязгаарлагдмал чадвараар хэзээ ч олж харж эсвэл хийж
гүйцэтгэж чадахааргүй тийм арга замуудаар сайхан бүхнийг харж, сайн үйл
хийж, сайн хүн болоход хүчирхэгжүүлэн дэмждэг” (“Тиймийн тул тэд
айдсаа дарав,” Ensign эсвэл 2015 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 31).

• Аврагчийн ач ивээл бидэнд хэрхэн Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, сайн
үйлс хийхэд туслах вэ?

• Бид Христэд итгэх итгэлээ харуулж, Түүний ач ивээлээр зөвтгөгдөхийн тулд
ямар үйлс хийж болох вэ? (Наманчилж, зарлигуудыг дуулгавартай даган,
сайн мэдээний ёслолуудыг хүлээн авах)

Суралцагчдыг хоёр юм уу гурваараа бүлэг болж, итгэл болон зөвт үйлс нь бид
Аврагчийн ач ивээлийг хүлээн авснаар хэрхэн зөвтгөгдөж болох талаар бие
биедээ тайлбарлахад урь. (Суралцагчид Их Эзэн Есүс Христэд болон биднийг
аврах Түүний хүчинд итгэх итгэл нь Аврагчийн ач ивээлээр зөвтгөгдөж
болохын тулд шаардлагатай ёслолуудыг хүлээн авч, Бурханы зарлигуудыг
дуулгавартай дагахад биднийг урамшуулдаг гэдгийг ойлгосон эсэхийг
бататга.)

Итгэлээрээ Христийн ач ивээлийг хүртдэг хүмүүст ирдэг амар амгалангийн
талаар Паулын заасныг тайлбарлан (1–2-р шүлгийг үзнэ үү), Ром 5-ыг нэгтгэн
дүгнэ. Тэрээр Есүс Христийн Цагаатгалаас болж бидэнд боломжтой болсон ач
ивээл нь Уналтын үр дагаврыг арилгахад хангалттай хэмээн цааш
тайлбарласан.

100-Р ХИЧЭЭЛ
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Ром 6–7
Паул хэрхэн нүглээс ангижирч, мөнх амьдралыг хүлээн авах талаар заав
Суралцагчдаас дараах жишээнд ямар хариу үйлдэл үзүүлэх байсныг асуу.

Найз чинь ирээдүйд номлолд үйлчлэхээр төлөвлөж байгаа ч одоо Их Эзэний
жишгүүдийн эсрэг сонголт хийж байна. Та биеэ авч явах байдалд нь санаа
зовж байгаагаа түүнд хэлэхэд тэрээр “Энэ тийм ч том асуудал биш. Цагаатгал
байгаа болохоор би номлолд явахаасаа өмнө хэзээд наманчилж чадна” гэж
хариулав.

Зарим хүн ариун сүмд орох, номлолд явахаасаа өмнө наманчилна гэж бодоод,
Бурханы тушаалуудыг санаатай зөрчдөг болохыг тайлбарла. Суралцагчдыг
Ром 6-г судалж байхдаа яагаад энэ зан авир нь ач ивээлийн талаарх сургаалын
тухай үнэхээр буруу ойлголттой болохыг харуулж байгааг олоход урь.

Суралцагчдыг хосууд болгон хуваарил. Бүлэг бүрийг Ром 6:1–6, 11–12-ыг хамт
чанга уншаад, Паулын заасан зүйлс тэдний найзын бодлыг хэрхэн залруулж
болох талаар ярилцахад урь. Хангалттай хугацаа өгсний дараа асуу.

• Аврагчийн ач ивээл биднийг нүглээс шууд аварна гэсэн буруу ойлголтод
Паул хэрхэн хариулсан бэ?

• “Нүгэлд үхсэн” (2-р шүлэг) болон “үхэл уруу баптисм хүртсэнээр Түүнтэй
хамт оршуулагдсан” (4-р шүлэг) гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож
байна вэ?

• Эдгээр шүлэгт өгүүлснээр усанд умбуулан хийх баптисм нь юуг бэлгэддэг
вэ? (Суралцагчдыг хариулах үед Усанд умбуулах баптисм нь бидний
нүглээ хаяж, сүнслэг амьдралаа шинээр эхэлж байгааг бэлгэддэг
гэсэн сургаалыг тодорхойлоход тусал.)

Бидний баптисм хүртсэний дараа эхэлдэг шинэ сүнслэг амьдралд нүглүүдээсээ
ангижирч, Бурханы зарлигуудыг дуулгавартай дагахаар амлах явдал багтдаг
гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдыг Ром 6-аас нэмэлт зарчмуудыг олоход бэлдэхийн тулд тэдэнд
мөнгөн тэмдэгт харуул.

• Ажилчны цалин хөлсийг хэн өгдөг вэ? Яагаад ажил олгогч нь өөр хэн
нэгний ажилчны хөлсийг төлдөггүй вэ?

Суралцагчдыг Ром 6:13-ыг дотроо уншаад, хэн нэгний дагаж мөн үйлчилж
болох хоёр эзэн буюу “ажил олгогчийг” олоход урь. (Та энэ шүлэгт буй өргө
гэсэн нь өөрийгөө өгөх, зориулах гэсэн утгатайг тайлбарлаж болно.)
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Дараах хүснэгтийг самбар дээр зур.

100-Р ХИЧЭЭЛ
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Нүглийн хөлс Бурханы хөлс

Суралцагчдыг Ром 6:14–23-ыг дотроо уншихад урь. Тэдний хагасыг нүглийн
“хөлс” (23-р шүлэг) буюу үр дагаврыг, харин үлдсэн хагасыг Бурханы хөлсийг
олж мэдэхэд урь. Хангалттай хугацаа өгсний дараа олж мэдсэн зүйлээ самбар
дээрх хүснэгтэнд бичихийг цөөн суралцагчаас хүс. (Суралцагчид “Нүглийн
хөлс” гэсний доор Үхэл [16, 21, 23-р шүлгийг үзнэ үү], “Бурханы хөлс” гэсний
доор Зөв шударга байдал [16-р шүлгийг үзнэ үү], Ариун байдал [19, 22-р шүлгийг
үзнэ үү], Мөнх амь [22-р шүлгийг үзнэ үү], Мөнх амьдрал [23-р шүлгийг үзнэ
үү] гэж бичих хэрэгтэй.) Нүглийн хөлсөнд үхлийг хүлээн авна гэдэг нь “Бурхан
болон Түүний нөлөөнөөс тусгаарлагдах” гэсэн үг бөгөөд “зөв шударгад
хамаарах зүйлсийн хувьд үхэх” гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла (Судруудын
удирдамж, “Үхэл, сүнсний,” scriptures.lds.org).

• Бид Ром 6:16-аас нүгэлд бууж өгөхийн үр дагаврын талаар ямар зарчим
мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид
нүгэлд бууж өгвөл нүглийн үйлчлэгчид болно гэсэн зарчмыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Нүгэлд бууж өгөх нь биднийг хэрхэн нүглийн үйлчлэгч болгодог вэ?

Нүгэл үйлдсэнээр эрх чөлөөгөө алдахад хүрсэн хэн нэгний талаар бодоход
суралцагчдыг урь.

“Бурханы хөлс” гэдгийн доорх жагсаалтыг хар.

• Нүгэлд биш, зөв шударгад үйлчлэхийн ашиг тус юу вэ?

• Нүглээс хэрхэн чөлөөлөгдөж, мөнх амьдралын бэлэг хүлээн авах тухай
Паулын заасан зүйлсээс бид ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид
өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид өөрсдийгөө Бурханд өргөвөл,
нүглээс чөлөөлөгдөж, мөнх амьдралын бэлэг хүлээн авах болно
гэсэнтэй төстэй зарчмыг тодорхойлох ёстой.)

• Бид ямар ямар арга замаар өөрсдийгөө Бурханд өргөж чадах вэ?

• Та нар өөрсдийгөө Бурханд өргөснөөр нүглээсээ ямар замаар чөлөөлөгдөж
байсан бэ?

Мэдрэмж болон гэрчлэл хэлэхэд урьдаг асуултууд тавих
Та сургаал, зарчмыг ойлгосных нь дараа суралцагчдаас тухайн зарчимтай холбоотой
сүнслэг туршлагыг нь бодуулах мөн амьдралдаа сайн мэдээний үнэний ач холбогдол
болон үнэн байдлыг илүү гүн гүнзгий мэдрэхэд хөтлөх асуулт тавьж болно. Тэдгээр
мэдрэмж нь суралцагчдын зүрх сэтгэлд сайн мэдээний зарчмын дагуу илүү үнэнч амьдрах
хүслийг төрүүлэх нь олонтоо байдаг.
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Өөрсдийгөө Бурханд өргөх нь чухал талаар гэрчил. Суралцагчдыг өөрсдийгөө
Бурханд хэрхэн илүү сайн өргөх талаар зорилго бичихэд урь.

Паул Сүмийн гишүүд Мосегийн хуулиас чөлөөлөгдөж, Христтэй нэгдсэн тухай
заахын тулд үүнийг гэрлэлттэй зүйрлэснийг тайлбарлан, Ром 7-г нэгтгэн
дүгнэ. Тэрээр түүнчлэн “махан бие” (18-р шүлэг) буюу биеийн хүсэл, мөн
“дотор хүн” (22-р шүлэг) буюу сүнслэг байдлын хоорондын зөрчилдөөний
тухай бичсэн.

Энэ хичээлд заагдсан үнэнүүдийн талаар гэрчлэлээ хуваалцаж, хичээлээ дуусга.

100-Р ХИЧЭЭЛ
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Үйлс 20–Ром 7 (20-р
бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Үйлс 20–Ром 7-г (20-р бүлэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь энэ хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй болно. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (Үйлс 20–22)
Суралцагчид Их Эзэний үнэнч үйлчлэгчид өөрсдийн үүргийг итгэлтэйгээр биелүүлдэг ба тэгснээр баяр баясал
мэдэрдэг гэдгийг Паулын номлолын аяллаас мэдэж авсан. Тэд түүнчлэн Их Эзэний үнэнч үйлчлэгчид хувийн
золиослолоос үл хамааран Бурханы хүслийг биелүүлэхэд бэлэн байдаг гэдгийг ойлгож авсан. Суралцагчид
Паулын хөрвөлтийн түүхээс хэрэв бид Есүс Христийн үгийг дуулгавартай дагавал бүрэн хөрвүүлэгдэж чадна
гэдгийг ойлгосон.

2 дахь өдөр (Үйлс 23–28)
Суралцагчид Агрийп хааны өмнөх Паулын гэрчлэлийг судлах үедээ, хэрэв бид наманчилж, Бурхан руу эргэх юм
бол өөрсдийн амьдрал дахь Сатаны хүчийг ялан дийлж, нүглийнхээ уучлалыг хүлээн аван, селестиел хаант улсад
ороход тэнцэх юм гэдгийг мэдсэн. Түүнчлэн тэд Есүс Христэд хөрвөгдөхийн тулд бид итгэхийг мөн сайн
мэдээгээр амьдрах бүрэн амлалт өгөхийг сонгох ёстой гэсэн үнэнийг олж тодорхойлсон. Суралцагчид Паулын
Ром руу хийсэн аяллаас, хэрэв бид итгэлтэй байвал сорилт бэрхшээлээ өөрсдөдөө болон бусдад адислал
болгоход Бурхан тусална гэдгийг сурч авсан.

3 дахь өдөр (Ром 1–3)
Суралцагчид Паулын Ромын гэгээнтнүүдэд бичсэн захидлаас дараах үнэнийг мэдэж авсан. Үүнд: Бид Есүс
Христийн сайн мэдээ нь биднийг аврах хүчтэй гэсэн гэрчлэлийг олж авсан л бол үүнийг бусадтай хуваалцахаасаа
ичихгүй. Хариуцлага хүлээх чадвартай бүх хүн нүгэл үйлддэг бөгөөд тэдэнд Бурханы өршөөл хэрэгтэй. Есүс
Христийн Цагаатгалыг итгэлтэй хүлээн зөвшөөрснөөр бүх хүн төрөлхтөн зөвтгөгдөж, авралыг хүлээн авах
боломжтой.

4 дэх өдөр (Ром 4–7)
Суралцагчид Ромын гэгээнтнүүдэд бичсэн Паулын захидлаас бид ач ивээлээр дамжуулан итгэл, үйлсээрээ
зөвтгөгддөг гэдгийг ойлгож мэдсэн. Түүнчлэн тэд дараах үнэнийг судалсан. Үүнд: Усанд умбуулах баптисм нь
бидний нүгэлт амьдралдаа үхэж, сүнслэг шинэ амьдрал эхлүүлж байгаагийн бэлгэ тэмдэг юм. Хэрэв бид
өөрсдийгөө нүгэлд зориулбал нүглийн үйлчлэгчид болно. Хэрэв бид өөрсдийгөө Бурханд зориулбал нүглээсээ
чөлөөлөгдөж, мөнх амьдралын бэлгийг хүлээн авах боломжтой.

Оршил
Паул хоригдож байхдаа өвлийн цагаар далайгаар Ромд хүргэгджээ.
Хөдлөхөөсөө өмнө Паул цааш аялах нь “том гарз мөн аюул учруулах” аюултайг
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анхааруулжээ (Үйлс 27:10). Шуурганы үеэр Паул завь сүйрлээ ч үүн дээрх
хүмүүс амьд үлдэнэ гэдгийг бошигложээ. Паулын бошиглол биелсэн.

Заах зөвлөмж
Үйлс 27
Ромд хүргэгдэх үед Паулын завь сүйрэв
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах мэдэгдлүүдийг самбар дээр бич. (Эдгээр мэдэгдэл
нь Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимол [2011]-ын 4, 11, 16-д бий.)

“Нэг хүнтэй ойр ойрхон болзоонд явахаас зайлсхий.”

“Бүдүүлэг, ёс суртахуунгүй, хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчилсан
зүйлийг үзэх буюу тийм үйл ажиллагаанд оролцох ёсгүй.”

“Хэрэв найз нөхөд тань та нараас буруу зүйл хийхийг шаардвал ганцаар
байсан ч үнэний төлөө зогс.”

Нэг суралцагчийг самбар дээрх мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

• Зарим өсвөр үеийнхэн эдгээр сэрэмжлүүлэгт яагаад анхаарал тавихгүй
байхыг сонгож болох вэ?

Суралцагчдыг Үйлс 27-г судалж байхдаа Их Эзэний үйлчлэгчдийн
сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг анхаарах итгэлийг нь хүчирхэгжүүлэх үнэнийг олж
мэдэхэд урь.

Паул урвагч хэмээн гүтгэгдэж, хоригдсон гэдгийг суралцагчдад сануул. Тэрээр
Ромын иргэний эрхээ эдэлж, өөрийн хэргийг Ромын Цезарьт давж заалджээ.
Паул Ромын харуулуудын хяналтан дор Ром руу өөр хоригдлуудтай завиар
аялсан гэдгийг тайлбарлан, Үйлс 27:1–8-ыг нэгтгэн дүгнэ. Тэд олон хоног
аялсны эцэст Крет арлын боомтод ирэв. Тэднийг боомтоос хөдлөх үед Паул
аяллаа үргэлжлүүлэх хэрэггүй хэмээн завин дээрх хүмүүст анхааруулав.

Нэг суралцагчаас Үйлс 27:9–10-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, хэрэв тэд Ром руу завин аяллаа үргэлжлүүлбэл юу
тохионо гэж Паул сэрэмжлүүлсэн талаар олж мэдэхийг хүс. Та 9-р шүлэг дэх
мацаг барих гэдэг үг нь сайн дураараа идэхээс татгалзах гэсэн утгатайг
тайлбарлаж болно. Энэ тохиолдолд “мацаг барих” гэдэг нь хүчтэй
шуургануудаас болж Газрын дундад тэнгист аялах нь осолтой байдаг улирлын
эхлэлийг тэмдэглэдэг Цагаатгалын өдөр гэгдэх Иудейн ариун өдрийг хэлж
байж болно. Цагаатгалын өдөр нь ихэвчлэн есдүгээр сарын сүүлч, аравдугаар
сарын эхээр тохиодог байжээ. 10-р шүлэг дэх ачаа гэдэг нь завин дээр зөөж
явсан зүйлсийг хэлсэн болохыг тайлбарла.

• Үйлс 27:10-т цэдэглэснээр, хэрэв тэд аяллаа үргэлжлүүлбэл юу болно гэж
Паул сэрэмжлүүлж, бошиглосон бэ?
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Нэг суралцагчийг Үйлс 27:11–12-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Ромын зуутын дарга болон усан онгоцон дээр
байсан бусад хүн Паулын сэрэмжлүүлэгт хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Зуутын даргад яагаад Паулд итгэснээс хөлгийн ахмадад итгэх нь амар
байсан гэж та нар бодож байна вэ?

• 12-р шүлэгт цэдэглэснээр, усан онгоцон дээрх ихэнх хүн яагаад Паулын
сэрэмжлүүлгийг үл тоосон бэ? (Та боомт гэдэг нь усан завины зогсоол хот
буюу боомт, тохиромж гэдэг нь тухтай, амар гэсэн үг гэдгийг
тайлбарлаж болно.)

Цөөн суралцагчийг Үйлс 27:13–21-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, усан онгоц Ром руу үргэлжлүүлэн
аялахад юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Ром руу үргэлжлүүлэн аялахад завинд юу тохиолдсон бэ?

• 20-р шүлэгт цэдэглэснээр, завин дээрх хүмүүс шуурганы үеэр юу
бодоцгоосон бэ?

• Хэрэв бид Их Эзэний үйлчлэгчдийн сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг үл анзаарвал
юу тохиож болох талаар 21-р шүлгээс ямар зарчим мэдэж болох вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид Их Эзэний
үйлчлэгчдийн сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг үл тоовол өөрсдийгөө
аюулд оруулна гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ
зарчмыг самбар дээр бич. Аюул гэдэгт бид хүлээн авах байсан адислалаа
алдахыг багтааж болно гэдгийг тайлбарла.)

Завин дээрх зуутын дарга болон бусад хүн Паулын сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг үл
хайхарсан шалтгааныг суралцагчидтай давтан хэлэлц (Үйлс 27:11–12-ыг
үзнэ үү).

• Өнөөгийн хүмүүс Их Эзэний үйлчлэгчдийн сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг үл
тоохдоо үүнтэй адил ямар шалтгаан хэлдэг вэ?

Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимол юм уу саяхны чуулганы
материалыг ашиглан өөрийн суралцагчдад хамааралтай гэж бодож байгаа
бошиглогчийн сэрэмжлүүлэг болон зөвлөгөөний нэмэлт жишээнүүдийг өг.

• Бошиглогчдоос ирсэн иймэрхүү сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг үл тоосноор тэд
өөрсдийгөө ямар аюулд оруулдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Үйлс 27:22–26-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул завин дээрх хүмүүст юу гэж хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Хэрэв та нар аймшигт шуурганаар тэр завин дээр байсан бол Паулын ямар
үгс та нарыг тайвшруулах вэ?

• Завинд юу тохионо гэж Паул бошиглосон бэ?

Шуурганы 14 дэх шөнө онгоцны багийнхан усан онгоцоо хад мөргүүлэн
сүйрүүлэхгүйн тулд дөрвөн зангуу буулгасныг тайлбарлан, Үйлс 27:27–30-ийг
нэгтгэн дүгнэ. Тэгээд онгоцны багийнхан нэмж зангуу буулгах гэж байгаа юм
шиг онгоцны толгой руу явцгаажээ. Хэдий тийм ч тэд үнэн хэрэгтээ усан
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онгоц нь живнэ гэдгээс айгаад жижиг завин дээр суугаад, усан онгоцоо орхин
зугтаах гэж төлөвлөж байсан байжээ.

Нэг суралцагчийг Үйлс 27:31–32-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын зуутын дарга болон цэргүүдэд өгсөн
сэрэмжлүүлгийг олж мэдэхийг хүс. 31-р шүлэг дэх энэ хүмүүс гэдэг нь зугтахыг
оролдож байсан завины багийнхныг хэлж байгааг тайлбарла.

• Паул зуутын дарга болон цэргүүдэд ямар сэрэмжлүүлэг өгсөн бэ?

• Цэргүүд Паулын сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөнд хэрхэн хандсан бэ? (Тэд түүний
сэрэмжлүүлгийг анхаарч, багийнхныг зугтахаас сэрэмжлэн жижиг
завинуудын олсыг тасалж, хоосон хөвүүлсэн.)

Паул завин дээрх хүн бүрийг хүч тэнхээ авахын тулд хоол идэхийг зөвлөсөн
талаар тайлбарлан, Үйлс 27:33–44-ийг нэгтгэн дүгнэ. Хожим нь тэр өдөр эх
газарт дөхөх үедээ завь нь сүйрсэн ч бүгд амьд гарчээ. Үйлс 27:22–26-д
цэдэглэсэн, завь сүйрсэн ч хэн ч үхэхгүй гэсэн Паулын бошиглолыг
суралцагчдад сануул.

• Хэрэв бид Их Эзэний үйлчлэгчдийн сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг анхаарвал юу
болж болох талаар ямар ямар зарчмыг эндээс мэдэж болох вэ?
(Суралцагчид дараахтай төстэй зарчмуудыг тодорхойлж болно. Үүнд:
Хэрэв бид Их Эзэний үйлчлэгчдийн сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг
анхаарвал Их Эзэн бидэнд өгсөн амлалтаа биелүүлэх болно. Хэрэв
бид Их Эзэний үйлчлэгчдийн сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг анхаарвал
биднийг заналхийлсэн аюулыг даван гарч чадна. Эдгээр зарчмыг
самбар дээр бич.)

Үйлс 27-оос тодорхойлсон зарчмуудыг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд
нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн дараах
мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

“Би амьдралдаа сүнслэгээр өдөөгдсөн зөвлөгөөнүүдийг дагахаа
хойшлуулахыг сонгох юм уу надад хамаарахгүй гэж шийдэх бүрдээ
өөрийгөө аюултай байдалд авчирч байснаа ухаарсан. Би бошиглогчдын
зөвлөгөөг сонсох бүрдээ мөн үүний баталгааг залбирлаар олж авсны дараа
зөвлөгөөг дагадаг болохоор аюулгүй явж байгаагаа мэддэг” (“Finding Safety
in Counsel,” Ensign, 1997 оны 5-р сар, 25).

• Их Эзэний үйлчлэгчдийн сэрэмжлүүлгийг болон сүнсээр өдөөгдсөн
зөвлөгөөг анхаарах нь өөрсдийн сүнслэг болон биеийн аюулгүй байдалд
заналхийлж байгаа аюулуудыг сөрж зогсоход та нарт хэрхэн тусалж
байсан бэ?

Суралцагчдыг Их Эзэний үйлчлэгчдээс ирсэн аливаа сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг
үл тоож байгаа эсэхийг бодож үзэхэд эсвэл хүлээн авсан сэрэмжлүүлэг,
зөвлөгөөг илүү сайн анхаарах арга замуудыг бодоход урь. Тэднийг энэ
зөвлөгөөнд илүү сайн анхаарлаа хандуулах талаар нэг зорилго бичихэд урь.
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Дараагийн бүлэг (Ром 8–1 Коринт 6)
Суралцагчдад дараагийн долоо хоногт Ром 8–16 болон 1 Коринт 1–6-г судалж
байхдаа Ромын болон Коринтын Сүмийн гишүүдэд ёс бус болоод адармаатай
дэлхийд Бурханд ойр байхад нь туслахын тулд төлөөлөгч Паулын өгсөн мэргэн
зөвлөгөөний талаар суралцана гэдгийг тайлбарла. Бидний махан бие яагаад
ариун сүмтэй адил вэ? гэсэн асуултын хариултыг олж мэдэхийг тэднээс хүс.
Сүмийн гишүүд өөр хоорондох ялгаагаа хэрхэн шийдэх хэрэгтэй вэ?
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101-Р ХИЧЭЭЛ

Ром 8–11
Оршил
Паул сүнслэгээр дахин төрөх, Тэнгэрлэг Эцэгийн хүсэлд
захирагдсанаар ирэх адислалын тухай заасан. Тэрээр

түүнчлэн израильчууд Бурханы гэрээг эсэргүүцсэн болон
харь үндэстнүүдийн дунд сайн мэдээ түгэх тухай заав.

Заах зөвлөмж
Ром 8
Паул сүнслэгээр дахин төрөхийн адислалыг дүрслэв
Хичээлээ дараах асуултуудаар эхэл.

• Өв гэж юу вэ?

• Хэрэв та нар хэн нэгний эд хөрөнгийг өвлөх байсан бол хэнийхийг, яагаад
сонгох байсан бэ?

• Хэн нэгний эд хөрөнгийг ерөнхийд нь хэн өвлөдөг вэ?

Тэнгэрлэг Эцэгийн эзэмшдэг бүхнийг өв залгамжлагчийн хувьд хүлээн авснаар
хэн нэгний хүлээн авч болох адислалыг бодож үзэхийг суралцагчдаас хүс.
Суралцагчдыг Ром 8:1–18-ыг судалж байхдаа бид Тэнгэрлэг Эцэгт байгаа
бүхнийг өвлөж авахын тулд юу хийх ёстойг олж мэдэхэд урь.

Хэдэн суралцагчийг Ром 8:1, 5–7, 13-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, “махан биеийн дагуу” амьдрах эсвэл
нүгэл үйлдэх эрмэлзэлд бууж өгөх мөн “Сүнсний дагуу” (5-р шүлэг) байх
талаар Паул юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• “Махан биеийн бодол санаа” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (6-р шүлэг).
(Махан биеийн хүсэл эрмэлзэл, шуналыг хангахад анхаарлаа төвлөрүүлэх.)

• “Сүнсний бодол санаа” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (6-р шүлэг).

“Биеийн үйлсийг үхэлд хүргэх” (13-р шүлэг) гэдэг нь мөнх бус биетэй
холбоотой нүгэл, сорилт, сул дорой байдлыг ялан дийлэх эсвэл үхүүлэх гэсэн
утгатайг тайлбарла (13-р шүлэг, зүүлт тайлбар б; Мозая 3:19-ийг үзнэ үү).

• Бид эгэл хүний нүгэл үйлдэх хандлагыг ялан дийлэхэд юу тусалж болох
талаар 13-р шүлгээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдад
Хэрэв бид Сүнсний нөлөөг дагавал эгэл хүний нүгэл үйлдэх
хандлагыг ялан дийлж чадна гэсэн зарчмыг тодорхойлоход тусал. Энэ
зарчмыг самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчийг Ром 8:14–16-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул Сүнсийг дагадаг хүмүүсийг юу гэж хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Паул Сүнсийг дагадаг хүмүүсийг хэрхэн хэлсэн бэ? (Энэ хам сэдэвт буй
хөвгүүд гэдэг нь хөвгүүд болон охид гэсэн утгатай [С ба Г 25:1-ийг үзнэ үү]
гэдгийг тайлбарла.)
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“Үрчлэлийн сүнс” (15-р шүлэг) гэсэн үгсийг онцол. “Бидний сүнс” (16-р шүлэг)
гэдэг нь бүх хүнийг Тэнгэрлэг Эцэгийн сүнсэн хүүхэд болгодог ба Бурханы
бүтээсэн тэрхүү сүнсэн бие гэдгийг тайлбарла. Гэсэн ч хүмүүс ёслолуудаар
Бурхантай гэрээ хийж, сахиснаар сайн мэдээний гэрээнд Түүний хөвгүүд болон
охид болж сүнслэгээр дахин төрдөг буюу үрчлэгддэг. Энэ хүмүүс зөвхөн
бүтээлтийн улмаас Бурханы сүнсэн хүүхдүүд болох төдийгүй Түүний гэрээт
хүүхдүүд гэдгийг Ариун Сүнсний нөхөрлөл харуулдаг.

Нэг суралцагчийг Ром 8:17–18-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Бурханы гэрээт хүүхдүүд хэн болж чадахыг олж мэдэхийг хүс.

• Бурханы гэрээт хүүхдүүд хэн болж чадах вэ? (Самбар дээр дараах зарчмыг
бичихдээ үнэнч гэсэн үгийг орхиж бич. Хэрэв бид Бурханы үнэнч гэрээт
хүүхдүүд бол Тэнгэрлэг Эцэгт байгаа бүгдийг Христтэй хамтран
залгамжлагчид болох болно.)

• Хамтран залгамжлагч гэж хэн бэ? (Бусад өв залгамжлагчтай адилхан өв
хөрөнгө хүлээн авах хүн)

• 17-р шүлэгт цэдэглэснээр, Христтэй хамтран залгамжлагчид болохын тулд
Бурханы гэрээт хүүхдүүд юу хийх хэрэгтэй вэ?

“[Есүс Христтэй] хамт зовдог” (17-р шүлэг) гэдэг нь Аврагчийн Цагаатгалыг
гүйцэтгэж байхдаа туулсан зовлон шаналлыг бид ч бас туулна гэсэн үг биш
гэдгийг тайлбарла. Харин Аврагчийн адил бид бүх бурханлаг бусаас татгалзаж,
зарлигуудыг сахин, сөрөг зүйлсийг үнэнчээр тэвчинэ гэсэн үг юм (Матай
16:24; Иосеф Смитийн Орчуулга, Матай 16:26 [Bible appendix]). Үнэнч гэдэг
үгийг бичин, самбар дээрх зарчмыг гүйцээ. Самбар дээр гурван баганатай
хүснэгт зур. Эхний баганыг Шаардлага, хоёр дахь баганыг Сөрөг тал, гурав
дахь баганыг Өв гэж гарчигла. Дараах асуултуудад хариулах суралцагчдын
хариултуудыг зохих багананд жагсаан бич.

• Бурханы үнэнч, гэрээт хүүхдүүд гэж тооцогдохын тулд биднээс ямар зүйлс
хийхийг шаарддаг вэ?

• Бурханы үнэнч гэрээт хүүхдүүд байхыг хичээн амьдрах үед бидэнд ямар
сөрөг зүйлс учирч болох вэ?

• Хэрэв бид Тэнгэрлэг Эцэгийн үнэнч гэрээт хүүхдүүд байхыг хичээн амьдрах
юм бол Түүнээс ямар адислал өвлөн авах вэ? (Байж болох нэг хариулт нь
бид Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ адил болж чадна гэсэн хариулт юм [Ром 8:17,
зүүлт тайлбар a].)

Суралцагчдаас самбар дээрх жагсаалтыг тунгаан бодохыг хүс.

• 18-р шүлэг дэх Паулын заасан зүйлийг уншсаныхаа дараа Христтэй
хамтран залгамжлагчид болох шаардлагууд авах адислалтай нь хэрхэн
харьцуулагдаж байна гэж та нар бодож байна вэ? Яагаад?

Бид Ром 8:19–30-аас Сүнс бидний сул дорой байдалд төдийгүй юуны төлөө
залбирахаа мэдэхэд тусалдаг гэдгийг Паул заасан талаар уншдагийг тайлбарла.
Түүнчлэн Есүс Христ мөнх бус байдлын өмнөх оршихуйд Бурханы хүүхдүүдийн
Аврагч байхаар дуудагдсан тухай уншдаг (Иосеф Смитийн Орчуулга, Ром
8:29–30 [Bible appendix]).

101-Р ХИЧЭЭЛ

640



Тэмдэглэл: Ром 8:29–30 дахь урьдаас тогтоосон гэдэг нь урьдчилан томилох
эсвэл дуудах гэсэн үг юм. Суралцагчид Паулын урьдчилан томилолтын талаар
заасан зарим зүйлийг Ефес 1 дээрээс судлах болно.

Хэд хэдэн суралцагчийг Ром 8:28, 31–39-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, мөнх бус амьдралын сөрөг тал, сорилт
бэрхшээл, зовлон зүдгүүртэй холбон Бурханы хайрын талаар Паулын заасан
үнэнийг олж мэдэхийг хүс. Ром 8:31-ийн Иосеф Смитийн Орчуулгад
“эсэргүүцэх” гэдэг үгийг “ялан дийлэх” гэдэг үгээр сольсон гэдгийг онцол
(31-р шүлэг, зүүлт тайлбар a).

• Эдгээр шүлгээс бид ямар ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид
дараах үнэнийг багтаан, хэд хэдэн үнэнийг тодорхойлж болно. Үүнд: Хэрэв
бид Бурханыг хайрлавал бүх зүйл бидний сайн сайхны төлөө
хамтдаа ажиллах болно. Бид Есүс Христээр дамжуулан мөнх бус
амьдралын бүх сорилт бэрхшээл, зовлон зүдгүүрийг даван туулж
чадна. Ямар ч зүйл биднийг Бурханы хайраас тусгаарлаж чадахгүй
бөгөөд энэ нь Есүс Христийн Цагаатгалаар харагддаг.)

• Есүс Христ болон Түүний сургаал бидэнд мөнх бус амьдралын сорилт
бэрхшээл, зовлон зүдгүүрийг даван туулахад хэрхэн туслах вэ?

• Та нар өөрсдөдөө тохиолдсон мөнх бус амьдралын сорилт бэрхшээл, зовлон
зүдгүүрээ бодож үзэхэд, эдгээр шүлэгт буй ямар үгс та нарт илүү онцгой
санагдаж байна вэ? Яагаад?

• Та нар сорилт бэрхшээл, зовлон зүдгүүр дунд Бурханы хайрыг хэрхэн
мэдэрч байсан бэ?

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ Есүс Христээр
дамжуулан тэд сорилт бэрхшээл, зовлон зүдгүүрээ даван туулж болохын тулд
юу хийхээр сүнслэгээр өдөөгдөж байгаа талаар бичихэд урь. Бичсэн зүйлээ
хэрэгжүүлэхэд тэднийг урамшуул.

Асуулт тавьж, хэрэгжүүлэхэд урамшуулсан урилга өг
Сайн мэдээг заах хамгийн гол зорилго бол суралцагчдыг судар дахь сургаал, зарчмуудыг
амьдралдаа хэрэгжүүлж, Бурханд итгэлтэй мөн дуулгавартай хүмүүст амлагдсан
адислалыг хүлээн авч, хөрвүүлэгдэхэд туслах явдал юм. Хэрэгжүүлэхэд урамшуулсан
асуулт нь суралцагчдад эдгээр зарчмыг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг харахад
туслах гол үүрэгтэй.

Ром 9–11
Паул израильчууд Бурханы гэрээг эсэргүүцсэн болон сайн мэдээг харийнханд
хүргэх талаар заав
Суралцагчдаас дараах нөхцөл байдалд хэрхэн хандах байснаа тунгаан
бодохыг хүс.

1. Чи бишоптойгоо хамт нэгэн залуу эрэгтэйн гэрт айлчлахаар болов. Түүний
гэр бүлийнхэн Сүмд идэвхтэй ч тэр өөрөө идэвхгүй. Бишоп сайн мэдээний
дагуу амьдрахгүй байхын үр дагаврыг түүнд эелдгээр ойлгуулахыг хичээхэд,
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тэр “Бүү санаа зов. Би баптисм хүртчихсэн, аав ээж маань ч идэвхтэй.
Бурхан надаас ямар ч адислалаа холдуулахгүй” гэж хэлэв.

2. Чи саяхан өөр шашинтай нэг залуу эмэгтэйтэй найз болсон. Тэр чиний
амьдардаг жишгүүдийн талаар асуув. Таныг Их Эзэний зарим жишгийг
тайлбарласны дараа тэр “Яагаад энэ бүхнийг хийдгийг чинь би ойлгохгүй
байна. Аврагдахын тулд хийх ёстой бүх зүйл чинь Есүс Христэд итгэх явдал
шүү дээ“ гэж хэлэв.

Суралцагчдыг Ром 9–11-ийг судалж байхдаа сайн мэдээний адислал хүлээн
авахын тулд юу шаардлагатайг ойлгоход туслах үнэнүүдийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Ром 9–11-д Паулын заасан зүйлийн дараах тайлбарыг
уншихад урь.

Ром 9–11-д цэдэглэснээр, Паул иудейчүүдийн хийсэн сонголтын талаар ярихдаа иудейчүүд
гэхийн оронд Израиль, израильчууд гэсэн үгс ашигласан. Бурханы гэрээт хүүхдүүдийг
заримдаа Израилийн угсааныхан гэдэг. Хуучин Гэрээний үед Бурхан Иаков буюу
Израилийн үр удмыг Абрахамтай хийсэн гэрээнийхээ нэг хэсэг болгон сонгосон (Ром
9:4–5-ыг үзнэ үү) бөгөөд энэ нь сайн мэдээ, санваарын эрх мэдэл, мөнх амьдрал, мөнхийн
үр удам, өвийн нутаг, сайн мэдээгээр дэлхийг адислах үүрэг хариуцлага зэрэг агуу
адислалыг багтаадаг.

Нэг суралцагчийг Ром 9:6, 8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Израилийн угсааны гишүүдийн талаар Паул юу заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• “Израилиас байгаа нь бүгд Израиль биш“ гэдгээр Паул юу хэлсэн гэж та
нар бодож байна вэ? (6-р шүлэг). (Олон иудей хүн өөрсдөө Абрахамын
удам угсааных учраас тэдэнд гэрээний адислал баттай ирнэ гэж буруугаар
итгэж байв.)

Бид Ром 9:25–30-аас Паул Сүмд нэгдсэн харь үндэстнүүд гэрээний бүх
адислалыг хүлээн авч чадах ба Есүс Христэд итгэлээ хөгжүүлснээр зөв шударга
болох боломжтой гэж заасан талаар уншдаг болохыг тайлбарла.

Хэд хэдэн суралцагчийг Ром 9:31–33; 10:1–4-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Паулын үед зарим израиль хүн Бурханы
өмнө зөвт байхыг хэрхэн эрэлхийлдэг байсныг олж мэдэхийг хүс. “Зөвт
байдлын хууль” (Ром 9:31) гэдэг нь Мосегийн хууль; “бүдрүүлэх чулуу” (Ром
9:32, 33) гэдэг нь Есүс Христ; “Бурханы зөвт байдал” (Ром 10:3) гэдэг нь Есүс
Христ болон Түүний сайн мэдээ гэдгийг тайлбарла.

• Ром 9:31–33-т цэдэглэснээр, зарим израиль хүн Бурханы өмнө зөвт
болохоор хэрхэн эрэлхийлж байсан бэ? (Мосегийн хуулийг яг таг
дагаснаар)

• Ром 10:3–4-т цэдэглэснээр, эдгээр израиль хүн юуг эсэргүүцсэн бэ? (Есүс
Христ болон Түүгээр дамжин боломжтой болсон зөвт байдлыг)

Ром 10:8–13-т цэдэглэснээр, Паул “итгэлээр ирдэг зөвт байдал”-ыг (Ром 9:30)
хэрхэн олж авах тухай заасныг тайлбарла. Хэд хэдэн суралцагчийг Ром
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10:8–13-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад,
энэхүү зөвт байдлыг хэрхэн олж авахыг мэдэхийг хүс.

• Итгэлээр ирдэг зөвт байдлыг олж авахын тулд хүн юу хийх ёстой вэ?

9-р шүлэг дэх хүлээн зөвшөөрөх гэж орчуулагдсан грек үг нь нээлттэй хүлээн
зөвшөөрөх, гэрээлэх гэсэн утгатай, итгэх гэж орчуулагдсан грек үг нь
амлалтад найдах гэсэн утгатайг тайлбарла. Ийнхүү Аврагчид гүнээ найдах нь
Түүний олгосон арга замаар хүмүүс Түүнийг хүлээн зөвшөөрдгөө ил мэдэгдэхэд
хүргэдэг. Эдгээр арга замд Бурханы зарлигуудад дуулгавартай байх, наманчлах,
баптисм болон Ариун Сүнсний бэлэг зэрэг авралын ёслолуудыг хүлээн авах
зэрэг нь ордог.

• Паулын зааснаар, хэрэв бид аврал зэрэг Бурханы гэрээний адислалыг
хүлээн авахыг хүсвэл юу хийх хэрэгтэй вэ? (Суралцагчдад Хэрэв бид Есүс
Христийн сайн мэдээг хүлээн зөвшөөрч, үүнд дуулгавартай байвал
Бурханы гэрээний адислалыг хүлээн авч, аврагдаж чадна гэсэн
зарчмыг тодорхойлоход тусал. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Зарим хүн Ром 10:9, 13-ыг ашиглан, бидний аврагдахын тулд хийх ёстой бүх
зүйл бол Есүс Христэд итгэдэг гэдгээ амаараа хүлээн зөвшөөрөх явдал гэж
зүтгэдэг тухай онцлон хэл. Суралцагчдад энэ хичээлийн эхэнд ярилцсан
жишээнүүдийг сануул.

• Энэ хичээлд үзсэн үнэн нь эдгээр жишээнд хариулахад та нарт хэрхэн
туслах вэ?

Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхэд Бурханы үгийг сонсох нь чухал болохыг
Паул заасан тухай тайлбарлан, Ром 10–11-ийн үлдсэн хэсгийг нэгтгэн дүгнэ.
Тэрээр зэрлэг чидун модны мөчрийг таримал чидун модонд залгах тухай
зүйрлэлээр харийнхан Израилийн угсаанд нэгдэхийг төлөөлөн харуулсан
(Иаков 5:3–14-ийг үзнэ үү). Тэрээр түүнчлэн сайн мэдээ иудейчүүдэд дахин
хүрэх болно гэж заасан.

Энэ хичээлд ярилцсан үнэнүүдийн талаар гэрчилснээр хичээлээ дуусга.
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Ром 12–16
Оршил
Паул Ромын Сүмийн гишүүдэд өөрсдийн биеийг Бурханд
амьд тахил болгон өргөж, Түүний зарлигуудад
дуулгавартай байхыг заав. Паул түүнчлэн гэгээнтнүүдэд

хувийн үзэл бодлын ялгаа гарахад хэрхэн амар амгаланг
сахих талаар заасан. Захидлынхаа төгсгөлд Паул хууран
мэхлэгчдээс сэрэмжлүүлэв.

Заах зөвлөмж

Сайн мэдээг заах, судлах үндсэн зарчмуудыг онцол
Заах үедээ судрын хам сэдэв, агуулгыг ойлгох; сургаал, зарчмуудыг тодорхойлж, ойлгон,
эдгээрийн үнэн ба ач холбогдлыг мэдрэх; сургаал, зарчмуудыг хэрэгжүүлэх зэрэг сайн
мэдээг заах, судлах үндсүүдийг онцол. Эдгээр нь ашиглах арга барил биш, харин хүрэх
ёстой үр дүн юм. Эдгээр суурь үндэс нь суралцагчид сайн мэдээг өөрсдийн оюун бодол,
зүрх сэтгэлд суулгахын тулд дагаж болох хэв загварыг бий болгодог.

Ром 12–13
Паул гэгээнтнүүдэд өөрсдийн биеийг Бурханд амьд тахил болгон өргөж,
Түүний зарлигуудад дуулгавартай байхыг заав
Ангид хоёр өөр хэлбэртэй сав болон аягатай ус авчир. Нэг сав болон аягатай
усыг харуул.

• Хэрэв би усыг энэ саванд хийвэл усны хэлбэр хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? (Ус
савныхаа хэлбэрт орно.)

Усыг саванд хий. Дараа нь усыг хоёр дахь саванд хийж, ус уг савны хэлбэрийг
даган хэрхэн шилжиж байгааг онцол.

Энэ үзүүлэн дээр ус нь хүмүүсийг, сав нь дэлхийн итгэл, зан үйлийг төлөөлж
байгааг тайлбарла.

• Дэлхийн итгэл, зан үйлд байнга зохицон шилжих нь ямар аюул дагуулж
болох вэ?

Нэг суралцагчийг Ром 12:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул Ромын Сүмийн гишүүдийг юу хийхэд ухуулсан талаар олж
мэдэхийг хүс.

• Паул Сүмийн гишүүдийг юу хийхэд ухуулсан бэ?

Сүмийн гишүүд өөрсдийн биеийг “амьд тахил” (1-р шүлэг) болгох гэдгийг
Паул Хуучин Гэрээн дэх амьтдаар тахил өргөх зан үйлтэй зүйрлэсэн гэдгийг
тайлбарла. Энэ амьтад Бурханд өргөх тахил байв.

• “Өөрийн биеэ Бурханд … амьд тахил болгон өргөх” гэж Паул бичсэн нь юу
гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ? (1-р шүлэг). (Сүмийн гишүүд
нүгэл үйлдэх хүслээ орхиж, өөрсдийгөө Бурханд бүрэн зориулах ёстой.)
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• 1–2-р шүлэг дэх Паулын ухуулгад үндэслэвэл, Бурхан биднээс юу хийхийг
хүсдэг вэ? (Бурхан биднээс амьдралаа Өөрт нь зориулан,
дэлхийнхэнд уусан зохицохоос зайлсхийхийг хүсдэг гэсэн үнэнийг
тогтооход суралцагчдад тусал. Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

Ром 12–13-р бүлгийн турш Паул Сүмийн гишүүдэд амьдралаа Бурханд
зориулж, дэлхийнхэнд уусан зохицохоос зайлсхийхэд туслах олон

зарчмыг заасан гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдад эдгээр зарчмын заримыг
нээж олоход туслахын тулд тэднийг гурав гурваар нь бүлгүүдэд хуваарил.
Хуудас цаасны дээд хэсэгт дараах зааврыг бичээд, суралцагч бүрд тараа.
(Хичээлээс өмнө цаасан дээрх гурван судрын аль нэгийг дугуйл. Бүлгийн
суралцагч бүрд өгсөн цаасан дээр өөр өөр судар дугуйлсан байхад анхаар.

Ром 12:9–16 Ром 12:17–21 Ром 13:8–13

1. Цаасны дээд хэсэгт бичсэн судруудын дугуйлсныг унш.
2. Уншсан шүлгүүдээсээ Паулын заасан зүйлсээс нэгийг сонгоод, доорх зайд бич. Түүнчлэн

Бурханд амьдралаа зориулж, дэлхийтэй уусан зохицохоос зайлсхийхэд уг заасан зүйл
бидэнд хэрхэн туслах талаар бич. (Хэрэв та энэ цаасыг хамгийн түрүүнд аваагүй бол
өмнөх суралцагчийн бичсэн зүйл дээр өөрийн бодлыг нэмж бич эсвэл уг дугуйлсан
судар дээрээс өөр нэг заасан зүйлийн талаар бич.)

Цаасан дээрх үйл ажиллагааг зааврын дагуу гурван минутад хийж дуусгах
хэрэгтэй гэдгийг суралцагчдад тайлбарла. Гурван минут болоод, суралцагчдыг
цаасаа өөрийн бүлэг дэх өөр суралцагчид дамжуулж өгөхөд урь. Суралцагч бүр
цаасан дээрх гурван судрыг уншиж, сэтгэгдлээ бичсэн байхын тулд уг үйл
ажиллагааг дахин явуул. Суралцагчдыг анх авсан цаасаа буцааж авсан
байхад анхаар.

Суралцагчдад цаасан дээрх сэтгэгдлүүдийг дүгнэн харах цаг гаргаж өг. Хэд
хэдэн суралцагчийг хэрхэн бид амьдралаа Бурханд зориулж, дэлхийд уусан
зохицохоос зайлсхийж болох талаар сурсан зүйлээ хуваалцахад урь.

Нэг суралцагчийг Ром 13:14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул гэгээнтнүүдэд юу хийхийг зөвлөсөн талаар олж
мэдэхийг хүс.

• Та нар Паулын хэлсэн “Эзэн Есүс Христийг өөртөө өмс” гэсэн нь ямар
утгатай гэж бодож байна вэ?

• Бидний Ром 12–13-аас мэдсэн зүйл нь биднийг Есүс Христтэй илүү адил
болоход хэрхэн туслах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа самбарт бичсэн
үнэнийг Хэрэв бид амьдралаа Бурханд зориулж, дэлхийтэй уусан
зохицохоос зайлсхийвэл Есүс Христтэй илүү адил болж чадна гэсэн
байдлаар өөрчилж бич.)

• Есүс Христ хэрхэн амьдралаа Бурханд зориулж, дэлхийтэй уусан зохицохоос
зайлсхийхийн жишээ болдог вэ?
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• Бид дэлхийн жишгүүдэд уусан зохицохоос хэрхэн зайлсхийж болох вэ? (Та
Хүндэтгэлийн өдрийг сахих, хувцаслалт эсвэл сайн мэдээний зарчмуудтай
зөрчилддөг ёс заншил юм уу олон нийтийн асуудалд хандах хандлага зэрэг
тодорхой жишээ өгч болно.)

Суралцагчдаас амьдралаа Бурханд зориулж, дэлхийтэй уусан зохицохоос
зайлсхийхийг хичээдэг өөрсдийн мэддэг хэн нэгний тухай бодохыг хүс.

• Та нар хэний тухай бодсон бэ? Яагаад?

• Энэ хүн юугаараа Есүс Христтэй илүү адил байж чаддаг вэ?

Суралцагчдыг амьдралаа Бурханд зориулж, дэлхийтэй уусан зохицохоос
зайлсхийж болох нэг арга замыг судрын тэмдэглэл дээрээ эсвэл хичээлийн
дэвтэртээ бичихэд урь. Бичсэн зүйлээ хэрэгжүүлэхэд суралцагчдыг
урамшуулан дэмж.

Ром 14:1–15:3
Паул Сүмийн гишүүдэд хувийн үзэл бодлын зөрчилдөөнөөс
зайлсхийхийг зөвлөв
Суралцагчдаас хэрэв тэд дараах асуултуудад тийм гэж хариулах бол тухай бүрд
гараа өргөхийг хүс. Та амьдарч буй газрынхаа ёс заншилд тохируулан эдгээр
асуултын заримыг өөрчилж болно. Хэрэв өөрчлөх бол та тодорхой заасан
зарлигуудад дуулгавартай байхтай холбоогүй хэрнээ хувийн сонголттой
хамаатай байх жишээг сонгоорой. Энэ бүх асуултын хариу тийм гэсэн хариулт
байх ёстой.

• Хожмын үеийн гэгээнтэн (1) цагаан хоолны дэглэм барьж болох уу? (2)
шоколад идэж болох уу? (3) олон нийтийн газар богино өмдтэй байж болох
уу? (4) Хүндэтгэлийн өдөр техник технологи ашиглаж болох уу? (5) Бусад
шашин болон ёс заншилд үндэслэсэн баяр ёслолд оролцож болох уу?

Зарим зан үйл нь Бурханы зарлигаар шууд хориглогдсон эсвэл шаардсан
байхад зарим нь Сүмийн гишүүдийн хувийн үзэл бодолд сонголт өгсөн байдаг
гэдгийг тайлбарла. Ийм нөхцөл байдал нь баяр наадам, хувцаслалт, хоолны
дэглэм, Хүндэтгэлийн өдрийг сахих болон эцэг эхийн хүүхдүүддээ өгөх дүрэм
зэрэгт хийх сонголтуудыг багтааж болно. Их Эзэн эдгээр нөхцөлийн заримд
нь, жишээлбэл хэт богино өмд өмсөхгүй байх зэрэг дээр бидний сонголтыг
удирдах жишиг болон зарлигуудыг өгсөн ч зарим шийдвэр хувийн сонголтоос
хамаардаг. Гишүүд заримдаа хувийн нөхцөл байдал болон хэрэгцээ
шаардлагадаа үндэслэн тэдгээр шийдвэрээ сүнслэг өдөөлтөөр гаргаж болно.

Суралцагчдыг Ром 14:1–15:3-ыг судалж байхдаа бид хувийн үзэл бодолтой
холбоотой асуудлаа Сүмд хэрхэн авч үзэх талаар Паулын заасан үнэнийг олж
мэдэхэд урь.

Паулын үе дэх хувийн үзэл бодлын асуудлын нэг жишээ бол Сүмийн гишүүдэд
тулгарч байсан хоолны дэглэмийн талаарх асуудал байсан талаар тайлбарлан,
Ром 14:1–5-ыг нэгтгэн дүгнэ. Зарим хүн хоолны дэглэм барьдаггүй байсан.
Зарим нь Мосегийн хуулийн дагуу хоолны дэглэмийн хуулийг үргэлжлүүлэн
сахидаг байсан ба цаашид дагах шаардлагагүй болсон ч мах идэхгүй, зөвхөн
хүнсний ногоо иддэг байв (2-р шүлэг, зүүлт тайлбар a-г үзнэ үү). Түүнээс гадна
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Сүмийн зарим гишүүн иудейчүүдийн соёл, зан үйл болон баяр ёслолыг
үргэлжлүүлэн дагахаар сонгосон байв.

• Эдгээр зүйл дээр Сүмийн гишүүд өөр өөр шийдвэр гаргаж байсан нь ямар
асуудал үүсгэсэн гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдыг Ром 14:3-ыг дотроо уншаад, хоолны дэглэмтэй холбоотой
хувийн үзэл бодол нь Сүмийн зарим гишүүнийг юу хийхэд хүргэсэн талаар
олж мэдэхэд урь.

• Сүмийн гишүүдэд ямар асуудал тулгарч байсан бэ? (Сүмийн зарим гишүүн
өөрсдөөс нь өөр сонголт хийсэн бусад гишүүнийг ад үзэн, шүүж байсан.)

• Яагаад ийм зүйл болсон гэж та нар бодож байна вэ?

Ром 14:10–13, 15, 21 гэсэн судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич. Хэд хэдэн
суралцагчийг эдгээр шүлгийг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Сүмийн гишүүдэд хувийн үзэл бодолтой
холбоотой ийм асуудалд юу хийхээс зайлсхийхийг заасан талаар олж мэдэхийг
хүс. 15-р шүлгийг унших суралцагчийг Ром 14:16-ийн Иосеф Смитийн
Орчуулгыг уншихыг зааварла (Ром 14:15, зүүлт тайлбар a).

• 13-р шүлэг дэх Паулын заасан зүйлд үндэслэвэл, тодорхой зарлигуудад
заагдаагүй зүйлсийн тухайд ямар зүйл хийхээс зайлсхийх талаар бид ямар
үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдын хариулт Тодорхой зарлигт
заагдаагүй асуудлуудын тухайд бид бусдын сонголтыг шүүхээс
зайлсхийх хэрэгтэй гэсэн үнэнийг тусгах ёстой.)

• Сүмийн гишүүд зарлигт тодорхойлон шаардаагүй эсвэл тодорхой зан
үйлийг хориглоогүй асуудлын талаар өөр сонголт хийсэн Сүмийн
гишүүдийг ад үзэн, буруутгах нь яагаад асуудал болдог вэ?

13-р шүлэг дэх “бүдрүүлэх чулуу эсвэл саад тотгор тавих” гэснийг онцлон заа.
Энэ нь Есүс Христэд итгэж, Түүний сайн мэдээний дагуу амьдрахыг хичээж
байгаа хэн нэгнийг сүнслэг байдлаар нь бүдрүүлэх эсвэл унагах гэсэн утгатайг
тайлбарла.

• Ямар нэг тодорхой хоол иддэг Сүмийн гишүүн хэн нэгнийг сүнслэгээр
бүдрэх эсвэл унахад хэрхэн нөлөөлж болох вэ?

• Паул Сүмийн гишүүдэд, хэрэв тэдний хувийн хоолны дэглэм хэн нэгэнд
сүнслэгээр хохирол учруулж байвал юу хийхийг зөвлөсөн бэ? (Паул
гэгээнтнүүдэд өөрсдийнх нь үйлдэл бусдад хэрхэн нөлөөлж болох тухай
бодож, бусдыг сүнслэгээр бүдрэхэд нөлөөлж болзошгүй үйлдлүүдээ
зогсоохыг зөвлөв.)

• Тодорхой зарлигуудад тусгагдаагүй ч бидний хийдэг үйлдлүүдийн талаарх
Паулын зөвлөгөөнөөс бид ямар үнэнийг мэдэж болох вэ? (Тодорхой
зарлигуудад тусгагдаагүй зүйлсийн тухайд бидний сонголт бусдад
хэрхэн нөлөөлж болох талаар бид бодолтой байх хэрэгтэй гэсэн
үнэнийг тодорхойлоход суралцагчдад тусал. Тэмдэглэл: Үүнтэй адил
үнэний талаар 1 Коринт 8-д илүү гүнзгий авч хэлэлцэнэ.)
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Нэг суралцагчийг Ром 14:19-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул Сүмийн гишүүдэд юуг эрэлхийлэхийг урамшуулсан талаар
олж мэдэхийг хүс.

• Хувь хүний үзэл бодол, сонголтын талаарх Паулын зөвлөгөөг дагах нь
Сүмийн гишүүдийн амар амгалан байдал, өсөлт хөгжилд хэрхэн нөлөөлж
болох вэ?

Хувийн үзэл бодлын талаарх түрүүчийн жагсаалтыг суралцагчдад сануул.
Иймэрхүү асуудалд Сүмийн гишүүд Паулын зөвлөгөөг хэрхэн дагаж болохыг
тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс.

Ром 15:4–16:27
Паул ромчуудад бичсэн захидлаа төгсгөв
Паул захидлаа төгсгөхдөө Ромын гишүүдэд нэмэлт зөвлөгөө өгсөн болохыг
тайлбарла. Нэг суралцагчийг Ром 15:4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паул судрууд яагаад бичигдсэн талаар юу гэж заасныг
олж мэдэхийг хүс.

• Бид судрууд яагаад бичигдсэн талаарх ямар үнэнийг 4-р шүлгээс мэдэж
болох вэ? (Суралцагчдын хариулт Судрууд бидэнд зааж мөн найдвар
өгөхийн тулд бичигдсэн гэсэн үнэнийг тусгасан байх ёстой.)

Паул харь үндэстнүүдийн дундах номлолын ажил нь Бурханы төлөвлөгөөний
дагуу байсныг гэгээнтнүүдэд нотлохын тулд Хуучин Гэрээнээс хэд хэдэн шүлэг
эш татсанаар энэ үнэнийг харуулсан гэдгийг тайлбарла (Ром 15:9–12-ыг
үзнэ үү).

Паул сайн мэдээг тунхаглахаар зүтгэснээ тайлбарласнаар захидлаа төгсгөсөн
болохыг тайлбарлан, Ром 15–16-ийн үлдсэн хэсгийг нэгтгэн дүгнэ. Түүнчлэн
тэрээр санал зөрөлдөөн үүсгэж, хуурамч сургаал заан, бусдыг мэхлэхийг
оролддог хүмүүсээс сэрэмжлүүлсэн (Ром 16:17–18-ыг үзнэ үү).

Хичээл дээр ярилцсан үнэний тухай гэрчлэлээ хуваалцсанаар хичээлээ төгсгө.
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Паулын коринтчуудад
бичсэн эхний
захидлын оршил
Энэ номыг яагаад судлах хэрэгтэй вэ?
Тухайн үед Коринтод амьдарч байсан эртний Сүмийн гишүүдэд нэгдмэл бус
байдал, хуурамч сургаал, ёс суртахуунгүй байдал зэрэг өнөөгийн дэлхийд
байдаг шиг олон асуудал байсан. 1 Коринт дээрээс бид Паул эдгээр гэгээнтэнд
Сүм дэх нэгдмэл байдлыг хэрхэн бэхжүүлэх, Бурханы зүйлсийн талаар хэрхэн
суралцах, Ариун Сүнсний ариун сүм болох бие махбодын үүрэг, сүнслэг
бэлгүүдийн мөн чанар, ариун ёслолоос зохистой хүртэх болон амилуулалтын
бодит байдал зэргийн талаар мэдэж авдаг. 1 Коринт дахь Паулын заасан
зүйлсийг судалснаар суралцагчид өөрсдийг нь хүрээлэх ёс бус байдлаас үл
хамааран зөв шударга амьдрахад туслах сургаал, зарчмуудад суралцах
боломжтой.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ?
Коринтчуудад бичсэн эхний захидлын эхний шүлэгт уг захидлыг төлөөлөгч
Паул болон түүний бичээчээр үйлчилж байсан байж болох Состен гэгч шавь
нар илгээсэн болох нь тогтоогддог (1 Коринт 1:1-ийг үзнэ үү). Состены
үүргийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл байхгүй ч Паул уг захидлын агуулгыг
бичсэн хүн гэдэг нь тодорхой байдаг (1 Коринт 16:21–24-ийг үзнэ үү).

Үүнийг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
1 Коринт гэх уг захидлыг Паул Ефест байсан (гурав дахь номлолдоо байхдаа)
гурван жилийн буюу МЭ 55, 56 оны үед дууссан байх магадлалтай
айлчлалынхаа төгсгөлд бичжээ (Үйлс 19:10; 20:31; Судруудын удирдамж,
“Паулын захидлууд”).

Энэ номыг хэнд, ямар учраас бичсэн бэ?
Энэхүү захидлыг Коринт хотын Сүмийн гишүүдэд хандан бичсэн. Паул сайн
мэдээг бараг хоёр жилийн турш (Үйлс 18:1–18-ыг үзнэ үү) Коринтод номлож,
тэнд Сүмийн салбарыг байгуулсан байна (Судруудын удирдамж, “Паулын
захидлууд”-ыг үзнэ үү). Хожим нь Паул гурав дахь номлолынхоо үеэр Ефест
номлож байхдаа Коринтын Сүмийн гишүүдээс мэдээ хүлээн авчээ. Тэрээр уг
салбарт хариу бичсэн ч (1 Коринт 5:9-ийг үзнэ үү) уг захидал алга болсон
учраас бидний мэдэх сударт байдаггүй билээ. Хожим нь Паул Коринтын
Сүмийн асуудлын талаар Сүмийн гишүүдээс өөр мэдээ хүлээн авсан (1 Коринт
1:11) ба үүнд хариулж өөр нэгэн захидал бичсэн нь бидний мэдэх 1 Коринт
болжээ. Тиймээс 1 Коринт нь үнэндээ Коринтын гишүүдэд бичсэн Паулын
хоёр дахь захидал юм.

Паулын үед Коринт нь Македоноос өмнө зүгт орших эртний Грекийн ихэнх
хэсгийг хамарсан Ромын Акаяа аймгийн нийслэл байжээ. Баян чинээлэг
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наймаачдын төв болсон Коринт хот Ромын эзэнт гүрэн даяар хүмүүсийн
анхаарлыг татдаг байснаас уг бүсийн хамгийн олон янзын хүмүүс бүхий
хотуудын нэг байв. Хиймэл шүтээн шүтэх нь коринтчуудын түгээмэл шашны
уламжлал байсан ба хотоор дүүрэн сүм, хийд байсан байна. Паулын
тохинууллын үед коринтчууд ёс суртахуунгүй, зүй бус гэдгээрээ алдартай байв.
Жишээ нь, олон хүний хэлснээр Афродитагийн ариун сүмд биеэ үнэлэх
уламжлалт явдал байжээ.

Паулын коринтчуудад бичсэн эхний захидал нь Сүмийн гишүүд нэгдмэл бус
байсныг мөн хиймэл бурхан шүтэх итгэл, зан үйл нь сайн мэдээний ёслол,
зарчмуудыг дагахад нөлөөлж эхэлсэн болохыг тодорхой харуулдаг (1 Коринт
1:11; 6:1–8; 10:20–22; 11:18–22-ыг үзнэ үү). Паул Коринтын Сүмийн гишүүдийн
асуулт болон асуудлыг шийдэхэд тусалж, урьд нь итгэдэг байсан зүйл, зан
үйлээ орхиж чадахгүй байгаа хөрвөгчдийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд
захидлаа бичсэн.

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Шинэ Гэрээ нь Сүмийн бусад салбараас илүү Коринтын гишүүдэд хандсан
Паулын зөвлөмж болон заасан зүйлсийг багтаадаг. Үнэн хэрэгтээ Паулын
коринтчуудад бичсэн хоёр захидал бичсэн бүх зүйлийнх нь дөрөвний нэг
хэсэг болдог.

1 Коринтод Есүс Христ Мосегийн хуулийг гүйцэлдүүлснийг Паул тайлбарладаг
талаар бид мэдэж авдаг. Паул сайн мэдээгээр дамжуулан авралын адислалыг
хүртэхийн тулд “Христийн хууль дор” (1 Коринт 9:21) “Бурханы зарлигуудыг
сахихын” ( Коринт 7:19) чухлыг онцолсон юм.

Тойм
1 Коринт 1–11 Паул Сүм дэх хагарал зөрөлдөөний эсрэг сэрэмжлүүлж,
Сүмийн гишүүдийн нэгдмэл байдлын чухлыг онцолсон. Тэрээр гишүүдэд
бэлгийн ёс суртахуунгүй байдлын эсрэг сэрэмжлүүлж, бие бол Ариун Сүнсний
ариун сүм болохыг заан, хувийн сахилга баттай байхыг урамшуулсан. Тэрээр
гэрлэлт болон номлогчийн үйлчлэл, ариун ёслолын ёслол, хиймэл бурхантай
шашны шүтээнд өргөсөн махыг идэж болох эсэх тухай тодорхой асуултуудад
хариулсан.

1 Коринт 12–14 Бид Сүнсний бэлгүүдийг эрэлхийлэх ёстойг Паул заав. Тэрээр
Коринтын гэгээнтнүүдэд бошиглогч, төлөөлөгч, багш нарын ач холбогдол
болон гишүүдийн бие биедээ тавих анхаарал халамжийн чухлыг сануулсан.
Тэрээр бүх сүнслэг бэлгээс илүү энэрлийн чухлыг онцолсон.

1 Коринт 15–16 Амилсан Христийн гэрчүүд болох олон хүний нэг гэдгээ Паул
гэрчлэв. Тэрээр бүх хүн амилуулагдах талаар болон нас барагсдын төлөөх
баптисм нь ирээдүйн амилуулалтын үнэнийг баталдаг тухай заасан. Паул
амилуулагдсан биес алдар суугаараа өөр өөр байхыг мөн булшийг ялсан
Христийн ялалт үхлийн гашууныг зайлуулсан гэдгийг тайлбарласан. Паул
Иерусалим дахь ядуу гэгээнтнүүдэд зориулан хандив зохион байгуулав.

1 КОРИНТ
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103-Р ХИЧЭЭЛ

1 Коринт 1–2
Оршил
Паул Коринтын Сүмийн гишүүдэд тулгарч байсан
асуудлын талаар мэдсэнийхээ дараа эдгээр гишүүнд
зөрчилдөөнийг үгүй болгож, нэгдэх тухай ухуулан бичсэн.
Тэрээр түүнчлэн Бурхан сул дорой, номхон даруу

хүмүүсийг Өөрийн Сайн мэдээг тунхаглуулахаар дууддаг
мөн Бурханы зүйлсийг зөвхөн Сүнсээр дамжуулан
ойлгож, мэдэж болно гэдгийг тайлбарласан.

Заах зөвлөмж
1 Коринт 1:1–16
Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд зөрчилдөөнөө үгүй болгож, нэгдэхийг
ухуулан бичив
Ангийнханд гэр бүл, спортын баг болон найзуудын зургийг үзүүл (эсвэл
самбар дээр гэр бүл, спортын баг болон найзууд гэж бич).

• Эдгээр бүлэг бүрд чухам юу зөрчилдөөн, хагарал үүсгэж болох вэ?

• Тийм зөрчилдөөн, хагарал гэр бүл, баг болон найзуудад хэрхэн нөлөөлж
болох вэ?

• Сүмийн гишүүдийн дундах тийм зөрчилдөөн, хагарал Сүмд хэрхэн
нөлөөлөх вэ?

Суралцагчдыг 1 Коринт 1-ийг судалж байхдаа Паулын Коринтын
гэгээнтнүүдэд заасан зөрчилдөөн, хагарлын тухай үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдыг Библийн хавсралтад байгаа Библийн газрын зургийн 13-р зураг,
“Төлөөлөгч Паулын номлолын аяллууд”-ыг гаргаад, газрын зургаас Коринтыг
олоход урь.

Нэг суралцагчийг дараах догол мөрийг чанга уншихад урь.

Паул хоёр дахь номлолын аяллынхаа үеэр Коринт гэдэг хотод очиж, сайн мэдээг
тунхаглажээ. Тэр үед олон хүн баптисм хүртсэн юм (Үйлс 18:1–18). Хожим нь Паул Ефест
номлож байхдаа Коринтын зарим хөрвөгч хиймэл шүтээн шүтэх үйлд болон өмнөх итгэл
үнэмшилдээ эргэн орж байснаас Сүмийн гишүүдийн дунд асуудал үүссэн талаар олж
мэдэв. Паул Коринтын Сүмийн гишүүдийг хүчирхэгжүүлж, Их Эзэнд үйлчлэх амлалтыг нь
сануулахын тулд тэдэнд захидал бичсэн.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 1:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паул Коринтын Сүмийн гишүүдэд хэрхэн хандсан
талаар олж мэдэхийг хүс.

• Паул Коринтын Сүмийн гишүүдэд хэрхэн хандсан бэ?

• 1-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул Сүмд ямар албан тушаалтай байсан бэ?
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Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд тэднийг төрөл бүрээр адисалсан, Есүс Христээр
дамжуулан хүлээн авсан ач ивээлийнх нь төлөө Бурханд талархдагаа хэлснийг
тайлбарлан, 1 Коринт 1:3–9-ийг нэгтгэн дүгнэ. Паул гэгээнтнүүдэд үг хэлж
байхдаа Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёр нь салангид тусгай биес гэдгийг
тодорхойлон хэлснийг онцол (3-р шүлэг).

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 1:10–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд юу хийхийг ухуулсан
тухай олж мэдэхийг хүс.

• 1 Коринт 1:10-т цэдэглэснээр, Их Эзэн биднээс Сүмийн гишүүдийн хувьд
юу хийхийг хүсдэг вэ? (Суралцагчид Их Эзэн биднээс гэгээнтнүүдийн
хувьд нэгдмэл байж, хагарал, зөрчилдөөнийг үгүй хийхийг хүсдэг
гэсэнтэй төстэй зарчмыг өөрсдийн үгээр тодорхойлох ёстой.)

• Бид Сүмийн гишүүдийн хувьд гэр бүл доторх хагарал, зөрчилдөөнийг
арилгахын тулд юу хийж чадах вэ? Тойрогтоо юу хийж чадах вэ?
(Суралцагчдын хариултыг самбар дээр бич.)

• Бид нэгдмэл байж, зөрчилдөөнийг үгүй болгосноор ямар адислал хүлээн
авах вэ?

• Та нар анги, чуулга эсвэл тойрог, салбараараа нэгдмэл байснаар хэзээ
адислагдаж байсан бэ?

Суралцагчдыг самбар дээрх хариултуудад анхаарал хандуулж, хагарал,
зөрчилдөөнийг арилгах нэг аргыг сонгоод, хэрэгжүүлэх зорилго тавихад
урамшуул.

Коринтын гэгээнтнүүд өөрсдөд нь хэн баптисм хүртээсэн гэдгээс болж
бүлгүүдэд хуваагдаж байсныг тайлбарлан, 1 Коринт 1:12–16-г нэгтгэн дүгнэ.
Өөрсдөд нь хэр чухал хүн баптисм хүртээсэн гэдгээс хамааран, Сүм дэх байр
суурь нь тодорхойлогддог гэж тэд итгэж байсан учраас зөрчилдөж байв.

1 Коринт 1:17–31
Паул Бурхан Өөрийн сайн мэдээг тунхаглуулахаар сул доройчуудыг дууддаг
хэмээн заав
Паулын үед Коринтод олон грек хүн амьдарч байсныг тайлбарла. Тэдгээр грек
хүн гүн ухаан болон дэлхийн мэргэн ухааныг дээдэлдэг байв.

• Яагаад дэлхийн гүн ухааныг дээдэлдэг хүнд сайн мэдээг хүлээн авах нь хэцүү
байж болох вэ? (Та 2 Нифай 9:28-ыг уншиж болно.)

Суралцагчдыг 1 Коринт 1:17–31-ийг судалж байхдаа дэлхийн мэргэн ухаан
алдаа гаргаж болдгийг ойлгоход туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Ангийг дөрвөн бүлэгт хуваарил. Дараах судрын эшлэлүүдийг бүлэг бүрд
томилж өг. Үүнд: 1 Коринт 1:17–18; 1 Коринт 1:19–20; 1 Коринт 1:21–22 ба
1 Коринт 1:23–24. Суралцагчдыг бүлгээрээ эдгээр шүлгийг уншаад, Паул
дэлхийн мэргэн ухаан болон Бурханы мэргэн ухааны талаар юу гэж хэлснийг
олж мэдэхэд урь. 17-р шүлэгт буй “учир нь Христ намайг баптисм
хүртээлгэхээр бус, … илгээсэн” гэдэг нь Паул хөрвүүлсэн хүнийхээ тоогоор
алдар хүнд олж авах гэж илгээгдээгүй гэсэн санаа болохыг тайлбарла.

103-Р ХИЧЭЭЛ
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Түүнчлэн та 19-р шүлэгт буй “мэргэдийн мэргэн ухаан,” 20-р шүлэгт буй
“ертөнцийн мэргэн ухаан” гэдэг нь тухайн үеийн алдаа дутагдалтай, гүн
ухааны уламжлалыг хэлж байгааг тайлбарлаж болно.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа бүлэг бүрээс нэг суралцагчийг Паул
Коринтын гэгээнтнүүдэд мэргэн ухааны талаар юу заасныг ангийнхандаа
дүгнэн хэлэхэд урь. Бүлэг бүрийг хуваалцсаны дараа асуу.

• Яагаад үл итгэгчид Есүс Христийн Цагаатгалын захиасыг мунхаг зүйлд
тооцож байсан бэ?

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 1:25-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул хүний мэргэн ухааныг Бурханы мэргэн ухаантай
харьцуулан юу заасныг олж мэдэхийг хүс. Паул “Бурханы мунхаглал нь
хүмүүсээс илүү ухаалаг,” “Бурханы мөхөс байдал нь хүмүүсээс илүү хүчирхэг”
гэсэн үгсээр Бурханы туйлын мэргэн ухаан, хүч чадлыг илэрхийлж хэлснийг
тайлбарла. Бурхан мунхаг биш бөгөөд Түүнд ямар ч сул дорой чанар байхгүй.

• Паул хүний мэргэн ухааныг Бурханы мэргэн ухаантай харьцуулж, ямар
үнэнийг заасан бэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Бурханы мэргэн
ухаан нь хүний мэргэн ухаанаас илүү агуу гэсэн үнэнийг самбар
дээр бич.)

• Энэ үнэнийг ойлгох нь асуудлууддаа шийдэл хайж байгаа хэн нэгэнд ямар
арга замуудаар нөлөөлж болох вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 1:26–27-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Бурхан Өөрийн сайн мэдээг тунхаглуулахаар хэнийг
сонгодгийг олж мэдэхийг хүс.

• Бурхан Өөрийн сайн мэдээг тунхаглуулахаар хэнийг сонгодог вэ?

• Бурхан яагаад энэ дэлхийд мунхаг мөн сул доройд тооцогддог хүмүүсийг
Өөрийн сайн мэдээг тунхаглуулахаар дууддаг гэж та нар бодож байна вэ?

1 Коринт 2
Бид Бурханы зүйлсийг хэрхэн сурдаг талаар Паул заав
Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч
Боид К.Пакэрын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Би нэг удаа онгоцоор аялахдаа нэгэн шашингүй үзэлтний дэргэд суусан ба
тэр Бурханд итгэдэггүйгээ нотлохоор тун их хичээж байсан тул гэрчлэлээ
хуваалцсан юм. ‘Чиний буруу, Бурхан байдаг’ гэж би хэлэв. Түүнийг амьд
гэдгийг би мэднэ!

“Тэрээр ‘та мэдэхгүй шүү дээ’ хэмээн эсэргүүцэв. Хэн ч үүнийг мэдэхгүй. Та
ч үүнийг мэдэж чадахгүй. Намайг бууж өгөхгүйг мэдээд, хуульч байсан

тэрхүү бурхангүй үзэлтэн гэрчлэлийн талаар магадгүй хамгийн том асуултыг тавьсан юм.
‘За яахав, та мэднэ гэж хэлж болно’ хэмээн тэрээр ёжилсон, доромжилсон байдлаар
хэллээ. Тэгвэл та яаж мэддэгээ надад хэлчих.’

“Хариулахыг оролдох үед маань хэдийгээр би эрдмийн дээд зэрэгтэй байсан ч түүнтэй
харилцахад бэрх байв. …
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Намайг сүнс болон гэрч гэж хэлэхэд тэр ‘би таны юу яриад байгааг ойлгохгүй байна’ гэлээ.
Залбирал, ялган таних, итгэл зэрэг үгс түүнд ялгаагүй утгагүй зүйл байлаа. ‘Харж байна уу,
та үнэхээр юу ч мэдэхгүй юм байна.’ Хэрэв та мэддэг байсан бол надад яаж мэддэгээ хэлж
чадах байсан’ гэж тэр хэлэв.

Би үнэндээ … юу хийхээ мэдэхгүй байлаа” (“The Candle of the Lord,” Ensign, 1983 оны 1-р
сар, 51).

• Та нар уг бурхангүй үзэлтэнд юу гэж хэлэх байсан бэ?

Суралцагчдыг 1 Коринт 2-ыг судалж байхдаа яагаад энэ залуу ерөнхийлөгч
Пакэрыг ойлгоогүйг мөн тэд сүнслэг зүйлсийн талаар өөрсдийн мэдлэгт яагаад
итгэлтэй байж болохыг мэдэхэд нь тэдэнд туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Паул Коринтын гэгээнтнүүдийг сайн мэдээнд итгүүлэхийн тулд дэлхийн
мэргэн ухааныг ашиглаагүй гэдгээ хэлснийг тайлбарлан, 1 Коринт 2:1–8-ыг
нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр тэднийг Бурханд итгэлтэй байлгаж болохын тулд
Сүнсээр заажээ. Түүнчлэн Паул үл итгэгчид Бурханы нууцуудыг ойлгож
чадахгүй гэдгийг тэдэнд хэлэв.

Хэд хэдэн суралцагчийг 1 Коринт 2:9–16-г ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, яагаад Паул зарим хүн “Бурханы гүн
юмсыг” (10-р шүлэг) ойлгож, мэддэг байхад бусад нь чаддаггүй гэж хэлснийг
олж мэдэхийг хүс.

• 9–10-р шүлэгт цэдэглэснээр, яагаад Паул болон бусад итгэлтэй хүн Бурханы
зүйлсийг ойлгож чадаж байсан бэ?

• 14-р шүлэгт цэдэглэснээр, яагаад зарим хүн Бурханы зүйлсийг ойлгож
чаддаггүй вэ?

• Бид эдгээр шүлгээс Бурханы зүйлсийг хэрхэн мэдэж авч, ойлгох талаар
ямар үнэнийг мэдэж болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид
зөвхөн Ариун Сүнсээр дамжуулан Бурханы зүйлсийг мэдэж авч мөн
ойлгож чадна гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Ерөнхийлөгч Пакэрын түүхийг сануулан, тэрээр уг хүнээс давс ямар амттай
байдгийг асуухаар сүнсээр өдөөгдсөн гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг
ерөнхийлөгч Пакэрын хэлсэн үгийн үлдсэн хэсгийг чанга уншихад урь.

“Хэд хэдэн удаа оролдсон ч тэр тайлбарлаж чадахгүй байлаа. Тэрээр давс
амтлах энгийн туршлагыг үгээр тайлбарлаж чадахгүй байв. Би түүнд дахин
гэрчлэлээ хуваалцаж, ‘Би Бурхан байдаг гэдгийг мэднэ. Чи энэ гэрчлэлийг
шоолж, хэрэв би үүнийг мэддэг байсан бол чамд яаж мэддэгээ хэлж чадна
гэсэн шүү дээ гэж хэлсэн. Найз минь, сүнслэг байдлаар би давсыг амталж
үзсэн. Чи давс ямар амттайг хэлсэн шиг, би энэ мэдлэгийг яаж олж авснаа

чамд өөрөөр хэлж чадахгүй. Гэвч би чамд дахин хэлмээр байна, Бурхан байдаг! Тэр амьд!
Чи өөрөө мэдэхгүй байгаа учраас надаар бас мэдэхгүй гэж хэлүүлэхийг бүү хичээ, учир нь
би мэднэ.

Биднийг салах үед, би түүний ‘Надад танай шашин ер хэрэггүй! Надад огтхон ч хэрэггүй’
гэж хэлэхийг сонссон юм.
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Тэр цагаас хойш, би сүнсээр мэддэг болсон бүх зүйлээ үгээр тайлбарлаж чадахгүй гэдэгтээ
хэзээ ч ичиж байгаагүй” (“The Candle of the Lord,” 52).

Самбар дээр Бурханы зүйлс гэж бичээд, Бурханы Сүнсээр л мэдэж мөн ойлгох
боломжтой ямар зүйлсийг Бурханы зүйлс гэдэг талаар суралцагчдаас асуу.
Тэдний хариултыг самбар дээр бич.

• Зөвхөн Түүний Сүнсээр дамжуулан Бурханы зүйлсийг мэдэж мөн ойлгож
чадна гэдэгт итгэх нь бидний хувьд яагаад чухал вэ?

Суралцагчдыг самбар дээрх жагсаалт руу хандуулан, Бурханы эдгээр зүйлийн
аль нэгийг Сүнсээр дамжуулан мэдэж мөн ойлгодог болсон туршлагаасаа
хуваалцахад урь. Мөн та туршлагаасаа хуваалцахыг бодоорой.

Суралцагчдыг хуваалцахад урь
Санаа бодол, холбогдох туршлагаа хуваалцах нь сайн мэдээний сургаал, зарчмуудын
талаарх суралцагчдын ойлголтыг тодруулдаг. Суралцагчдыг тийм туршлагаасаа хуваалцаж
байх үед Ариун Сүнс тэднийг яг тухайн зүйл дээр илүү гүн ойлголт, гэрчлэлтэй болоход
хөтлөх нь олонтоо тохиолддог. Ариун Сүнсний хүчээр дамжуулан суралцагчдын үг,
туршлага бусдынхаа зүрх сэтгэл, оюун бодолд чухлаар нөлөөлж чадна.

Тэд Бурханы зүйлсийг мэдэж мөн ойлгохыг хичээхдээ Сүнсний тусламжийг
эрэлхийлэхийн тулд юу хийж болох тухай бодоход суралцагчдыг урамшуул.

Хичээл дээр заагдсан үнэнүүдийн талаар гэрчлэлээ хуваалцсанаар
хичээлээ дуусга.
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104-Р ХИЧЭЭЛ

1 Коринт 3–4
Оршил
Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд Бурханы хаант улсыг
байгуулахад номлогчдын гүйцэтгэх үүргийг тайлбарлав.
Тэрээр тэдний цуглаан Сүнс орших газар гэдгийг зааж
мөн зарим хүнийг бусдаас илүүд үзэхгүй байхыг тэдэнд

уриалав. (Тэмдэглэл: Бидний бие махбод ариун сүмтэй
адил гэдэг сургаалыг 1 Коринт 6-г заах хичээлээр
авч үзнэ.)

Заах зөвлөмж
1 Коринт 3
Паул Бурханы хаант улсыг байгуулахад номлогчдын мөн Сүмийн гишүүдийн
гүйцэтгэх үүргийг тайлбарлав
Суралцагчдыг нэг найз нь суурь алгебрь зэрэг урьдчилан үзэх хичээлээ
авалгүйгээр шууд дээд математикийн хичээл авсан гэж төсөөлөхөд урь.

• Найз чинь дээд математикийн энэ ангид хэр амжилттай байна гэж та нар
бодож байна вэ? Яагаад?

• Яагаад ямар нэг хичээлийн ахисан шатыг эзэмшихийн тулд суурь
ухагдахууныг ойлгох шаардлагатай вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 3:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Коринтын гэгээнтнүүд сайн мэдээний илүү гүнзгий
хэсгийг сурахад бэлэн биш байгааг ойлгуулахын тулд Паул ямар харьцуулалт
ашигласан болохыг олохыг хүс. 1-р шүлэгт “махан биеийн хүн” гэсэн нь эгэл
хүн буюу “Ариун Сүнсний удирдамжаар биш, харин маханбодын хүсэл
эрмэлзэл хийгээд дур таашаал, мэдрэмжээр нөлөөлөгдөхөөр сонгодог хүн”-ийг
хэлж буйг тайлбарла. Ийм хүн сүнсний зүйлүүдийг биш, харин биет
зүйлүүдийг ойлгож чаддаг” (Судруудын удирдамж, “Эгэл хүн,”
scriptures.lds.org).

Самбар дээр сүү, мах гэсэн үгсийг бич.

• Та нялх хүүхдийг алинаар нь хооллох вэ? Яагаад?

• 1-р шүлэг дэх “Христ доторх балчир хүүхэд” гэдэг нь Коринтын
гэгээнтнүүдийн сүнслэг байдлын талаар юу хэлж байна вэ?

Гэгээнтнүүд илүү агуу үнэнийг хүлээн авахад бэлэн биш байсныг ойлгоход нь
суралцагчдад туслахын тулд тэдэнд Коринтын гэгээнтнүүд нэгдмэл бус байсан
бөгөөд зарим нь сайн мэдээг дагахдаа буруу номтны итгэл үнэмшил, зан
үйлийг багтаадаг байсныг сануул. Паул нэгдмэл байдлын ач холбогдлыг зааж,
хуурамч итгэл үнэмшил, зан үйлийг залруулж, Есүс Христэд итгэх итгэлийг нь
хүчирхэгжүүлэхээр гэгээнтнүүдэд заахдаа хэд хэдэн зүйрлэл ашигласныг
тайлбарла.

Суралцагчдыг гурав гурваар нь бүлгүүдэд хуваарил. Бүлгийн хүн бүрд
дараах заах тоймоос нэг нэгийг оноож өг. Суралцагч бүрд

хуваарилсан заах тоймыг тарааж өгөн, тэдэнд унших цаг гарга. Хангалттай
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хугацаа өгсний дараа суралцагч бүрийг авсан тоймоо ашиглан бүлгийнхээ
нөгөө хоёр гишүүнд заахад урь. (Хэрэв суралцагчдыг гурав гурваар нь бүлэг
болгох боломжгүй бол хоёр хоёроор нь бүлэг болгон, бүлгийн нэг гишүүнд
заах хоёр тойм өг.)

Бүлгийн ажлыг ерөнхийд нь хяна
Жижиг бүлгийн ярилцлага болон даалгавар биелүүлэх үйл ажиллагааны үеэр суралцагчид
зорилгоосоо хазайн, хувийн зүйлсээ ярих юм уу судлах чармайлт нь суларч болох юм. Үйл
ажиллагааны үеэр бүлгүүдийн дундуур явж, хянаж байх нь суралцагчдыг үйл
ажиллагаандаа идэвхтэй оролцож, хэрэгтэй бүхнээ судлахад тусалдаг.

1-р суралцагч
Нэгэн буцаж ирсэн номлогч ариун ёслолын цуглаан дээр номлолынхоо тухай ярьж байгаа
цуглаанд оролцож байгаагаар төсөөлөхийг бүлгийнхэнд урь. Тэрээр үг хэлэх явцдаа хэд хэдэн
хүнд баптисм хүртээснээ дурдав. Долоо хоногийн дараа өөр нэг буцаж ирсэн номлогч ариун
ёслолын цуглаан дээр номлолынхоо талаар болон олон хүнд заасан тухай мөн заалгуулсан
хүмүүс нь түүнийг өөр бүс рүү шилжсэний дараа баптисм хүртсэн тухай ярив.

• Хэрэв хэн нэг нь хэд хэдэн хүнд баптисм хүртээсэн номлогчийн номлол, өөр бүс рүү
шилжсэнийх нь дараа сонирхогчид нь баптисм хүртсэн номлогчийнхоос илүү амжилттай
байсан гэвэл та нар хэрхэн хариулах вэ?

Тарьсан мөн усалсан гэсэн үгсийг цаасан дээр бичээд бүлэгтээ харуул. Паул номлогчдыг үр
суулгаж, тариаланг усалдаг хүнтэй зүйрлэсэн болохыг тайлбарла. Коринтын гэгээнтнүүд
өөрсдөд нь хэн баптисм хүртээснээс шалтгаалан бүлгүүдэд хуваагдаж эхэлснийг бүлэгтээ
сануул. Тэдний Сүм дэх байр суурь өөрсдөд нь баптисм хүртээсэн хүний албан тушаал хэр чухал
байснаас шалтгаалдаг гэдэгт тэд итгэж байв. (1 Коринт 1:10–16-г үзнэ үү.)

Бүлгийнхэнтэйгээ 1 Коринт 3:4–9-ийг ээлжлэн чанга унш. Бүлгийнхнээс шүлгүүдийг дагаж
уншаад, Коринтын хүмүүст зааж, баптисм хүртээсэн номлогчдын талаар Паул юу гэж хэлснийг
олж мэдэхийг хүс.

• 5-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул өөрийгөө болон Аполыг хэн гэж хэлсэн бэ? (5-р шүлэг, зүүлт
тайлбар a-г онцлон, зарц гэдэг нь үйлчлэгч гэсэн утгатайг тайлбарла.)

• 6–7-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул сайн мэдээний үрийг тарьдаг номлогчид болон тэдгээр
үрийг ургахад тусалдаг номлогчдын талаар юу гэж хэлсэн бэ?

Шаардлагатай бол 7-р шүлэгт буй “таригч ч, услагч ч юу ч биш“ гэсэн үгсийг онцлон, Паул
эдгээр хоёр үүрэг нь Бурханы үүргээс илүү чухал биш гэдгийг заахын тулд энэ үгсийг ашигласан
болохыг тайлбарла.

• “Бурхан ургуулдаг” (7-р шүлэг) гэдэг нь ямар утгатай вэ? (Тэдэнд заасан, баптисм хүртээсэн
хүмүүс бус, харин Бурхан Ариун Сүнсээр дамжуулан хүмүүсийг хөрвөлт рүү хүргэх зүрх
сэтгэлийн өөрчлөлтийг авчирдаг.)

• Бусдад Есүс Христийн сайн мэдээнд хөрвөгдөхөд нь туслах бидний болон Бурханы үүргийн
талаар бид 1 Коринт 3:6–7-оос ямар үнэнийг сурч болох вэ? (Бүлгийнхнээ хариулсны дараа
тэднийг судар дээрээ 1 Коринт 3:6–7-ийн хажууд Бид бусдыг Есүс Христийн сайн
мэдээнд суралцахад тусалж чадах ч гагцхүү Ариун Сүнсний хүч л хүмүүсийг
хөрвүүлдэг гэсэн үнэнийг бичихэд урь.)

Хүмүүс Ариун Сүнсийг хүлээн авч, хөрвөгдөхийн тулд итгэлээ хөгжүүлж, Бурханы зарлигуудыг
сахиснаар өөрсдийн үүргийг биелүүлэх ёстой.

104-Р ХИЧЭЭЛ

657



• Эдгээр үнэнийг мэдэх нь Коринтын гэгээнтнүүдийг нэгдмэл болоход хэрхэн тусалж болох
байсан гэж та нар бодож байна вэ?

Буцаж ирсэн хоёр номлогчийн жишээн дээр хариулахад энэ үнэн тэдэнд хэрхэн туслахыг
бүлгээсээ асуу.

• Хөрвүүлэлт бидний хүчээр бус, Ариун Сүнсээр дамжин ирдэг гэдгийг ойлгох нь бидний
хувьд яагаад чухал вэ?

2-р суралцагч
Цаасан дээр суурь гэж бичээд, бүлэгтээ харуул.

• Яагаад суурь барилгын нэг чухал хэсэг болдог вэ?

• Сууринд асуудал гарвал юу тохиолдож болох вэ?

Бүлгийнхээ нэг гишүүнийг 1 Коринт 3:10-ыг чанга уншихад урьж, үлдсэнээс нь Паул Коринт
дахь номлолын ажлынхаа талаар юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Коринтод номлогчоор үйлчилж байхдаа юу хийсэн гэж хэлсэн бэ?

• Паул “өөр хүн түүн дээр барьж байна” гэж хэлсэн нь ямар утгатай гэж та нар бодож
байна вэ?

Бүлгийнхээ өөр нэг гишүүнийг 1 Коринт 3:11-ийг уншихад урьж, үлдсэнээс нь Паул Коринт дахь
гэгээнтнүүдэд ямар суурь тавьсныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Коринтод зааж байхдаа ямар суурь тавьсан бэ?

• 11-р шүлэгт цэдэглэснээр, бидний амьдралын суурь хэн байх ёстой вэ? (Танай бүлгийнхэн
Бидний дээр нь барих ёстой суурь бол Есүс Христ юм гэсэн үнэнийг тодорхойлоход
анхаар. Бүлгийнхнээ 11-р шүлэг дэх энэ үнэнийг тэмдэглэхийг урьж болно.)

• Есүс Христийн суурин дээр барих нь бидэнд сорилт бэрхшээлүүдийг тэвчин туулахад хэрхэн
туслах вэ? (Мөн Хиламан 5:12-ыг үзнэ үү.)

• Бидний амьдрал Есүс Христийн суурин дээр баригдсан гэдгийг бид хэрхэн бататгах вэ?

Бүлгийнхээ нэг гишүүнийг Есүс Христийн суурин дээр амьдрал нь босгогдсон, өөрсдийн мэддэг
хэн нэгний талаар хуваалцахад урь. Христ дээр сууриа тавьсан нь тэр хүнийг хэрхэн адисалсан
талаар тайлбарлахыг уг суралцагчаас хүс.

Бүлгийн гишүүн бүрийг Есүс Христийн суурин дээр барих зорилго тавихад урь.

3-р суралцагч
Цаасан дээр ариун сүм гэж бичээд, бүлэгтээ харуул. Паул ихэвчлэн ариун сүмийг зүйрлэн
ярьдаг байсныг тайлбарла. 1 Коринт 3:16–17-д цэдэглэснээр, тэрээр сүмд цугларагсдыг
зүйрлүүлж, сүм гэдэг үг ашигласан.

Бүлгийнхээ нэг гишүүнийг 1 Коринт 3:16–17-г чанга уншихад урь. Бүлгийнхнээс шүлгүүдийг
дагаж уншаад, Паул Коринтын Сүмийн гишүүд юуг ойлгох хэрэгтэй гэж хэлсэн талаар олж
мэдэхийг хүс. 16-р шүлэг дэх та нар гэдэг нь Сүмд цугларагсдыг, “хэрэв хэн нэг нь Бурханы
сүмийг устгавал” (17-р шүлэг) гэсэн нь Бурханы хүмүүсийг устгахыг хичээдэг хүнийг хэлж
байгааг тайлбарла.
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• 16-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул Сүмийн гишүүдээс өөрсдийн цуглааны талаар юу ойлгохыг
хүссэн бэ?

Хэдийгээр 1 Коринт 3:16–17 нь Сүмийн гишүүдийг цугларагсад гэдгээр нь хэлж байгаа ч
эдгээр шүлэг бидний бие махбодтой хамаатай байж болно.

• 1 Коринт 3:16–17 бидний бие махбодтой хэрхэн хамаатай байж болох вэ? Бие махбодоо
устгах нь ямар ямар үр дагавартай вэ?

Паул гэгээнтнүүдэд жинхэнэ мэргэн ухаан нь Есүс Христээс олддог мөн дэлхийн мэргэн ухаан
“Бурханы өмнөх мунхаглал” (19-р шүлэг) байдаг талаар заасныг бүлэгтээ тайлбарлан,
1 Коринт 3:18–23-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчийг бүлэгтээ сурсан зүйл
болон үүнийг сурсныхаа үр дүнд юу хийх талаар хуваалцахад урь.

1 Коринт 4
Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд зарим хүнийг бусдаас илүүд үзэхгүй байх
тухай хэлэв
1 Коринт 4:1–3-т цэдэглэсэн Паулын зөвлөмжинд үндэслэвэл, Коринтын
Сүмийн зарим гишүүн номлогч болон Сүмийн удирдагчийн хувьд Паулын
үйлдлийг шүүж байсан нь харагддаг гэдгийг тайлбарла. Тэд түүний шийдвэрт
эргэлзэж эсвэл хэн нэгэн нь түүнээс илүү сайн үйлс хийх байсан гэж бодсон
байж болох юм.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 4:3–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул тэдний шүүмжлэлд хэрхэн хариулсныг олж
мэдэхийг хүс.

• Паул тэдний шүүмжлэлд хэрхэн хариулсан бэ?

• Яагаад Паул бусдын шүүлтэд санаа зовохгүй байсан бэ?

• Их Эзэн биднийг шүүх тухай бид 5-р шүлгээс ямар үнэнийг мэдэж болох
вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бурхан бидний бодол, зүрх
сэтгэлийн хүсэл зэргийг бүгдийг мэдэх учраас биднийг шударгаар
шүүх болно гэсэнтэй төстэй үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Энэ үнэнд итгэх нь шударга бусаар шүүгдсэн хэн нэгэнд хэрхэн туслах вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 4:6–7-г чанга уншихад урьж, ангийнхнаас Паул
гэгээнтнүүдэд Сүмийн бусад гишүүн, удирдагчтай харилцах харилцааныхаа
талаар юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• 6-р шүлэгт цэдэглэснээр, номлогчид болон Сүмийн удирдагчдын ялгааг
анзаарсан үедээ гэгээнтнүүдийг юуг хийхгүй бай гэж Паул хэлсэн бэ? (Тэд
бардамналд “их зантай” байж болохгүй мөн зарим хүнийг бусдаасаа илүү
гэж үзэхгүй байх ёстой.)

• 7-р шүлэгт цэдэглэсэн Паулын асуултуудад үндэслэвэл, хэн хүмүүст өөр өөр
авьяас, чадварыг өгсөн бэ?

• Бид Сүмийн удирдагч, багш нарын талаар бодох үед Паулын зөвлөмж
хэрхэн тус болох вэ?
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Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд Есүс Христийн төлөөлөгчид дэлхий ёс бус
байдгийн улмаас зовж шаналахаар дуудагддаг хэмээн хэлсэн тухай тайлбарлан,
1 Коринт 4:8–21-ийг нэгтгэн дүгнэ. Дэлхийнхэн төлөөлөгчид болон Сүмийн
удирдагчдыг Христийг дагахаар хичээснийх нь төлөө “мулгуу” (10-р шүлэг)
хэмээн шүүдэг.

Хичээл дээр заагдсан үнэний талаар гэрчлэлээ хуваалцсанаар хичээлээ дуусга.
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105-Р ХИЧЭЭЛ

1 Коринт 5–6
Оршил
Төлөөлөгч Паул гэгээнтнүүдэд ёс бус хүмүүсийн нөлөөнд
орохгүй байхыг анхааруулсан. Тэрээр гэгээнтнүүдэд

Коринт хотод түгсэн ёс суртахуунгүй үзэл бодол, зан
үйлээс зайлсхийхийг сэрэмжлүүлсэн.

Заах зөвлөмж
1 Коринт 5
Паул гэгээнтнүүдэд нүгэл санаатай үйлддэг хүмүүстэй нийлэхгүй байхыг
анхааруулав
Самбар дээр тавагтай шинэхэн жимсэн дунд нэг ялзарсан жимс хийсэн энгийн
зураг зур. Эсвэл та ялзарсан ямар нэг жимс харуулж болно.

• Хэрэв та ялзарсан жимсийг шинэ
жимснүүдтэй хамт нэг тавганд
байлгавал юу болох вэ?

• Ялзарсан жимс бидний амьдрал
дахь юуг төлөөлж болох вэ?
(Бидэнд хор хөнөөлтэй
нөлөөнүүдийг)

Суралцагчдыг 1 Коринт 5-ыг судалж
байхдаа өөрсдийн амьдрал дахь хор
хөнөөлтэй нөлөөнүүдэд хэрхэн
хандахаа илүү сайн мэдэхэд туслах
үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 5:1–2-ыг
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Коринтын гэгээнтнүүдийн дунд байсан ёс бус
дадлуудыг олж мэдэхийг хүс.

• Коринтын гэгээнтнүүдийн дунд ямар ёс бус дадал байсан бэ? (Садар самуун
гэдэг нь гэрлэлтээс гадуурх ямар нэгэн бэлгийн харьцааг хэлнэ гэж
тайлбарла. Коринтын Сүмийн гишүүдийн нэг нь хойд эхтэйгээ бэлгийн
харьцааны гэм нүгэл үйлдсэн байна.)

• 2-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул Сүмийн удирдагчдад уг хүний асуудлаар
хэрхэхийг зөвлөсөн бэ? (2-р шүлэгт буй “та нарын дундаас зайлуулагдах”
гэсэн үгс нүгэл үйлдэгчийг Сүмээс хөөх хэрэгтэй гэсэн утгатайг тайлбарла.)

Сүмийн удирдагчид Сүмийн ямар нэг сахилгын арга хэмжээ авах юм уу
Сүмээс хөөхөөс өмнө тухайн гишүүнтэй холбоотой олон хүчин зүйлийг
анхааралтай авч үздэг гэдгийг онцол. Сүмийн удирдагчид уг гэм нүглийн хэр
ноцтойг бодож үзэхээс гадна тухайн хүнийг наманчлахад туслах мөн уг хүний
үйлдэл юм уу түүний итгэдэг зүйлсээ дэлгэн тараах явдал нь бусдад сөргөөр
нөлөөлөхөөс хамгаалах, түүнчлэн Сүмийн заадаг зүйлсийн ариун нандин
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байдлыг хамгаалах зэрэг Сүмийн сахилгын арга хэмжээний өөр өөр
зорилгуудыг ч бас авч үздэг (“Church Discipline,” mormonnewsroom.org/articles/
church-discipline).

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 5:6–7-г чанга уншихад урьж, ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул уг хүнийг яагаад Сүмээс хөөх хэрэгтэй гэдгийг
тайлбарлахад ашигласан харьцуулалтыг олохыг хүс.

• Паул наманчилдаггүй нүгэлтнүүдийг юутай зүйрлүүлсэн бэ? (Хөрөнгө буюу
исгэгч нь талхыг яваандаа муутгаж, хөгцрүүлдэг гэдгийг тайлбарла.)

• Зуурсан гурилыг хөөлгөхөд хэр их хөрөнгө хэрэгтэй вэ?

• Зуурсан гурил юуг төлөөлж байна вэ? (Есүс Христийн Сүмийг)

• Та нар энэ адилтгалын утгыг хэрхэн зарчим болгож тоймлох вэ?
(Суралцагчид Хэрэв бид нүгэлд дурладаг хүмүүстэй ойртон
нөхөрлөвөл тэдний ёс бус байдал бидэнд нөлөөлөх болно гэсэнтэй
төстэй зарчмыг өөрсдийн үгээр тодорхойлох ёстой. Энэ үнэнийг самбар
дээр бич.)

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 5:9–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паулын Коринтын гэгээнтнүүдэд өгсөн зөвлөгөөг олж
мэдэхийг хүс.

• Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд юунаас зайлсхийх заавар өгсөн бэ?

Завхайрагч эсвэл нүгэлд дуртай хүмүүстэй бүү нөхөрлө гэсэн Паулын зөвлөгөөг
ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын
ахлагч Нийл А.Максвэллийн дараах мэдэгдлийн хувийг тарааж өг. Нэг
суралцагчаас чанга уншихыг хүс.

“Завхайрагчидтай бүү нөхөрлө. К.С.Льюисийн бичсэнээр, та нар тэдэнтэй
харьцуулахад сүрхий сайндаа биш, харин хангалттай сайн биш учраас юм
шүү. Муу нөхцөл байдал сайн хүмүүсийг ч муутгадаг гэдгийг санагтун”
(“The Stern but Sweet Seventh Commandment,” New Era, 1979 оны 6-р
сар, 42).

• Нүгэлд дурлагч хүмүүстэй нөхөрлөх нь бидний зөвийг сонгох чадварыг
хэрхэн сулруулж болох вэ?

• Сайн хүмүүсийг муутгаж болох муу нөхцөл байдлын ямар ямар жишээ
байдаг вэ?

• Нүгэлд дурласан хүмүүст өөрсдийн жишгийг бууруулалгүйгээр туслахын
тулд бид юу хийж болох вэ? (Бид тэдний төлөө залбирч, Бурханы
хүүхдүүдийнх нь хувьд тэднийг хүндлэн, сайхан хандаж, зарлигуудыг
дагаснаар зөв үлгэр дуурайл үзүүлж чадна.)

Суралцагчдыг жишгээ бууруулалгүй бусдад эергээр нөлөөлөхийн тулд хийж
болох зүйлсийн талаар залбирч, бодоход урь.
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Сүм гишүүдийг наманчлахад дуудах үүрэгтэй бөгөөд зарим үед ноцтой гэм
нүгэл үйлдсэн хүмүүсийг “[Сүмийн] дундаас зайлуулдаг” (13-р шүлэг) үүрэгтэй
талаар Паулын заасныг тайлбарлан, 1 Коринт 5:12–13-ыг нэгтгэн дүгнэ.

1 Коринт 6
Паул гэгээнтнүүдэд нэгдмэл байдал болон ариун явдлын хуулийн талаар заав
Самбар дээр тавагтай ялзарсан жимс дунд нэг шинэ жимс хийсэн өөр нэг
зураг зур. Эргэн тойронд нүглээр дүүрсэн байхад үүнээс хэрхэн зайлсхийх
талаар бодож байсан эсэхээ тунгаахад суралцагчдыг урь. Энэ нь Коринтын
гэгээнтнүүдэд тулгарсан асуудал байсныг онцол.

Суралцагчид 1 Коринт 6-г судалж
байхдаа ёс бус нөлөөгөөр
хүрээлэгдсэн байсан ч зөв шударга
амьдрахад нь тэдэнд туслах Паулын
заасан үнэнийг олж мэдэхэд
тэднийг урь.

Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд
маргаанаа шууд иргэний шүүхээр
шүүлгэхээр шийдэхийн оронд
өөрсдийн дунд зөв шударгаар
шийдвэрлэхийг зөвлөсөн гэдгийг
тайлбарлан, 1 Коринт 6:1–8-ыг
нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 6:9–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Сүмийн гишүүдэд Коринт дахь ямар нүгэлт
үйлдлүүдээс зайлсхийхийг заасан тухай олж мэдэхийг хүс.

• Паул Сүмийн гишүүдэд ямар ямар нүгэлт зан чанараас зайлсхийх хэрэгтэй
гэж заасан бэ?

• 11-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул гэгээнтнүүдэд өөрсдийнх нь тухай юуг
сануулсан бэ? (Коринтын олон хөрвөгч Сүмд нэгдэхээсээ өмнө эдгээр
нүгэлт зан үйлд оролцож байсан ч наманчилж, нүглээсээ цэвэршсэн.)

Тухайн үеийн эртний коринтчууд ёс суртахуунгүй байдлаараа алдартай байсан
бөгөөд бидний бие махбод зугаа цэнгэлийн төлөө бүтээгдсэн гэх санааг олонх
нь дэмждэг байсныг тайлбарла. Паулын зөв, буруу гэж байхгүй гэх гүн ухааны
үзлийн эсрэг заасныг тайлбарлан, 1 Коринт 6:12-ын Иосеф Смитийн
Орчуулгыг нэгтгэн дүгнэ.

• Коринт дахь зан үйл, үзэл бодол өнөөгийн дэлхийн чиг хандлагатай
юугаараа төстэй байна вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 6:13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул бидний бие махбодын зорилгын талаар юу
заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Бидний бие махбодын талаар Паул юу заасан бэ? (Коринтын олон хүн бие
махбод нь зугаа цэнгэлийн тулд бүтээгдсэн гэдэгт итгэдэг байхад Паул
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бидний бие махбод Их Эзэний зорилгуудыг биелүүлэхийн тулд бүтээгдсэн
хэмээн зааж, уг үзлийг залруулав.)

Сүмд нэгдсэн хүмүүс Христийн биеийн нэгэн сүнслэг “хэсэг” болж Түүнтэй нэг
болдог гэдгийг тайлбарлан, 1 Коринт 6:14–17-г нэгтгэн дүгнэ. Паул түүнчлэн
бэлгийн ёс суртахуунгүй байдал Есүс Христтэй харилцах сүнслэг харилцаатай
нийцдэггүй гэдгийг тайлбарласан.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 6:18-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд юу хийхийг заасан талаар олж
мэдэхийг хүс. (Та 1 Коринт 6:18-ын Иосеф Смитийн Орчуулга нь “биеийнх нь
гадна” гэдгийг “Христийн биеийн эсрэг” хэмээн өөрчилснийг онцолж болно.)

• Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд юу хийхийг заасан бэ?

• Садар самуун үйлдэгчдийн талаар Паул ямар үнэнийг заасан бэ? (Та
суралцагчдыг 18-р шүлгээс Садар самууныг үйлдэгчид нь өөрсдийн
биеийн эсрэг нүгэл үйлддэг гэсэн үнэнийг заадаг үгсийг тэмдэглэхийг
санал болгож болно.)

Дараа нь Паул садар самуун эсвэл бэлгийн ёс суртахуунгүй байдал нь яагаад
“[тухайн хүний] өөрийнхөө биеийн эсрэг” үйлдсэн нүгэл болдог тухай заасныг
тайлбарла.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 6:19-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паул бидний биеийг юутай зүйрлүүлснийг олж
мэдэхийг хүс.

1 Коринт 6:19–20 нь төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших судрын
хэсгийг судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо

нэмэгдүүлж, тэдгээрийг бусдад заахаар бэлтгэгдэхэд туслах болно. Та суралцагчдад эдгээр
шүлгийг өөр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэхийг зөвлөж болно. Ингэснээр тэд эдгээр судрыг
хялбархан олох боломжтой байх болно. Суралцагчдыг энэ судрын хэсгийг бүрэн судалж,
хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд хичээлийн төгсгөлд байгаа заах санаа руу ханд.

• Паул бидний биеийг юутай зүйрлэсэн бэ?

Ариун сүмийн зураг үзүүл.

• Ариун сүм бусад барилгаас юугаараа ялгаатай вэ?

• 19-р шүлэгт Паулын заасан үнэнийг та нар хэрхэн нэгтгэн дүгнэх вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бидний бие бол Сүнс оршиж
болох Бурханы ариун сүм юм гэсэн сургаалыг олж тогтоосон эсэхийг
бататга.)

• Бидний бие бол ариун сүм гэдгийг ойлгох нь бидний өөрсдийн болон
бусдын биед хандах хандлагад хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд
Кристоффэрсоны хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас энэ
үнэнийг ойлгох нь өөрсдийнхөө биед хандах хандлагад хэрхэн нөлөөлж болох
тухай нэмэлт ойлголтуудыг олж сонсохыг хүс.
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Бид [1 Коринт 6:19–20 дахь] үнэнийг … хүлээн зөвшөөрснөөр өөрсдийнхөө
биенд шивээс хийлгэн үзэмжгүй болгох эсвэл хар тамхи гэх мэтийг хэрэглэн
муутган доройтуулах, аль эсвэл садар самуун явдал үйлдэх, даруу бусаар
хувцаслах зэргээр биеэ бузарлахгүй байх ёстой юм. … Бидний бие бол
сүнсний маань зэмсэг бөгөөд бид үүнд чадах хэрээрээ анхаарах нь чухал.
Бид өөрсдийн бие махбодын хүчийг Христийн ажлыг үргэлжлүүлэн, үүнд

үйлчлэхэд өргөл болгох ёстой” (“Өргөл болгосон амьдралын тухай бодол эргэцүүлэл,”
Ensign эсвэл 2010 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 19).

• 1 Коринт 6:19 дэх “Та нар өөрсдийнх биш” гэдгээр Паул юуг хэлсэн гэж та
нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 6:20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, бидний бие яагаад биднийх биш болохыг олж
мэдэхийг хүс.

• Бидний бие яагаад биднийх биш болохыг аль үгс харуулж байна вэ? (“Үнээр
худалдан авсан” гэдэг нь Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан
гэтэлгэгдсэн эсвэл буцаан худалдаж авсан гэсэн утгатайг тайлбарла.)

• Та нар 19–20-р шүлгээс нэг үнэнийг хэрхэн нэгтгэн дүгнэх вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа тэднийг 19–20-р шүлгийн хажууд Бид
Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан буцаан худалдагдсан учраас
бидний бие биднийх биш юм гэсэн үнэнийг бичихэд урьж болно.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.

“‘Үүнд хэн хохирох юм? Яагаад жаахан эрх чөлөөтэй байж болохгүй гэж?
Би одоо нүгэл үйлдсэн ч дараа нь наманчилчихаж болно шүү дээ’ гэж хэзээ
ч бүү хэлээрэй. Хэзээ ч ийм тэнэг, балмад байж болохгүй. Та шийтгэл
хүлээлгүйгээр ‘Христийг дахиад цовдолж’ чадахгүй [Еврей 6:6-г үзнэ үү].
‘Садар самуун явдлаас зугтан явагтун’ [1 Коринт 6:18] гэж Паул тунхаглаж,
‘энэ мэт ямар ч зүйлээс’ зугтагтун [С ба Г 59:6, тодотгол нэмсэн] хэмээн

Сургаал ба Гэрээнд нэмж хэлсэн. Яагаад? Бид зугтаж чадахын тулд дэлхийн Аврагчийн
бие, сүнсний аль алинаар нь тэвчсэн дүрслэхийн аргагүй зовлон шаналал нэгэн шалтгаан
болох юм [ялангуяа C ба Г 19:15–20-ийг үзнэ үү]. Бид үүнийх нь төлөө Түүнд өртэй хүмүүс.
Үнэндээ бид Түүнд бүх зүйлээрээ өртэй” (“Personal Purity,” Ensign, 1998 оны 11-р сар, 76).

• Бидний бие биднийх биш гэдгийг санах нь өөрсдийнхөө биед хамаарах
сонголтуудад хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Суралцагчдыг самбар дээрх ялзарсан жимсэн дундах шинэхэн жимсний
зургийг анхаарахад урь.

• Бид өөрсдийн бие махбодын талаарх эдгээр үнэнийг ойлгосноор ёс бус
байдлаар хүрээлэгдсэн үед цэвэр ариун үлдэхэд хэрхэн туслах вэ?

Ярилцсан үнэнүүдийн талаар гэрчил. Суралцагчдыг хичээлийн үеэр мэдэрсэн
мэдрэмж, өдөөлтөө тунгааж, тэдгээрийн дагуу үйлдэхэд урь.
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Төгс эзэмших судар—1 Коринт 6:19–20
Суралцагчдыг 1 Коринт 6:19–20 дээр үндэслэн богино хэлэх үг бэлдэхэд урь.
Тэдэнд дараах зүйлсийг оролцуулахад урамшуул. Үүнд: (1) энэ судрын хэсэгтэй
холбоотой нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл (төгс эзэмших судрын картан
дээрээс нөхцөл байдлын мэдээллийг олж болно), (2) үүний заадаг зарчим,
(3) энэ судрын хэсгийн заадаг үнэнийг харуулсан хувийн туршлага. Та цөөн
суралцагчийг үгээ ангийнхантай хуваалцахад урьж болно. Суралцагчдыг
бэлдсэн үгээ гэртээ эсвэл Сүм дээр хуваалцах боломж гаргахад урамшуул.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Ром 8–1 Коринт 6 (21-р
бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Ром 8–16 ба 1 Коринт 1–6-г (21-р бүлэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал,
зарчмуудын дараах дүгнэлт нь энэ хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл
эдгээр сургаал, зарчмын цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (Ром 8–11)
Паулын Ромын гэгээнтнүүдэд сүнсний болон махан биеийн дагуу байх талаар заасан зүйлсээс, хэрэв бид Сүнсний
нөлөөг дагавал эгэл хүний нүгэл үйлдэх хандлагыг даван гарч чадна гэдгийг суралцагчид мэдэж авсан.
Суралцагчид түүнчлэн дараах үнэнийг тодорхойлсон. Үүнд: Хэрэв бид Бурханы итгэлтэй, гэрээний хүүхдүүд
байвал Тэнгэрлэг Эцэгт байдаг бүх зүйлийг Есүс Христтэй хамтран өв залгамжлах болно. Хэрэв бид Бурханыг
хайрладаг бол бүх зүйл бидний сайн сайхны төлөө хамтдаа ажиллах болно. Есүс Христээр дамжуулан бид мөнх
бус амьдралын бүх сорилт, бэрхшээлийг даван туулж чадна. Хэрэв бид Есүс Христийг болон Түүний сайн мэдээг
хүлээн зөвшөөрч, дуулгавартай байвал Бурханы гэрээний адислалыг хүлээн авч, аврагдаж чадна.

2 дахь өдөр (Ром 12–16)
Ром 12–13-аас суралцагчид Бурхан биднээс өөрсдийн амьдралыг Түүнд зориулж, дэлхийд уусан зохицохоос
зайлсхийхийг хүсдэг бөгөөд хэрэв бид тэгж чадвал Есүс Христтэй илүү адил болж чадна гэдгийг олж мэдсэн.
Ром 14–15-аас суралцагчид тодорхой зарлигт заагаагүй зүйлсэд бид бусдын сонголтыг шүүхээс зайлсхийж мөн
бидний сонголтууд ч бас бусдад хэрхэн нөлөөлж байгаад анхаарах ёстой талаар суралцсан. Түүнчлэн судрууд нь
бидэнд зааж, найдвар өгөхийн тулд бичигдсэн гэдгийг суралцагчид ойлгож авсан.

3 дахь өдөр (1 Коринт 1–2)
Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд бичсэн захидалдаа зарим асуудал, асуултын талаар дурдсан. Түүний бичсэн зүйлээс
суралцагчид Их Эзэн биднээс гэгээнтнүүдийн хувьд нэгдмэл байж, зөрчилдөөн болон хагарлыг үгүй болгохыг
хүсдэг талаар мөн бид Бурханы зүйлсийг зөвхөн Түүний Сүнсээр л дамжуулан мэдэж, ойлгож чадна гэдгийг
мэдэж авсан.

4 дэх өдөр (1 Коринт 3–6)
Энэ хичээлээр суралцагчид Коринтын гэгээнтнүүдэд бичсэн Паулын захидлыг үргэлжлүүлэн судалсан. Паулын
үгсээс суралцагчид дараах үнэнийг ойлгож авсан. Үүнд: Бид Есүс Христийн сайн мэдээний талаар сурахад нь
бусдад тусалж чадах хэдий ч хүмүүс хөрвөгдөхдөө Ариун Сүнсний хүчээр дамжуулан хөрвөгддөг. Их Эзэн бидний
бодол санаа, зүрхний хүсэл зэргийг бүгдийг мэдэх учраас биднийг шударгаар шүүх болно. Хэрэв бид нүгэлд
дурладаг хүмүүстэй ойр байхыг сонговол тэдний ёс бус байдал бидэнд нөлөөлөх боломжтой.
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Оршил
Энэ хичээл нь суралцагчдад ёс бусаар хүрээлэгдсэн үед хэрхэн үүнээс
зайлсхийхийг ойлгоход тусална. Үүнээс гадна тэд яагаад бие махбодоо цэвэр
ариун байлгах нь чухал болохыг сурч мэднэ.

Заах зөвлөмж
1 Коринт 6
Паул гэгээнтнүүдэд нэгдмэл байдал болон ариун явдлын хуулийг заав
Самбар дээр тавагтай ялзарсан жимсэн дунд нэг шинэ жимс байрлуулсан зураг
зур. Хэрэв тэд урьд нь эргэн тойронд нь нүглээр дүүрэн байхад үүнээс хэрхэн
зайлсхийх талаар бодож байсан эсэхээ санахад урь.

Суралцагчдыг 1 Коринт 6-г судалж
байхдаа ёс бус нөлөөгөөр
хүрээлэгдсэн ч зөв шударга амьдрахад
туслах төлөөлөгч Паулын заасан
үнэнийг олоход тэднийг урь.

Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд
маргаанаа шууд иргэний шүүхээр
шийдүүлэхийн оронд өөрсдийн дунд
зөв шударгаар шийдвэрлэхийг
зөвлөсөн гэдгийг тайлбарлан,
1 Коринт 6:1–8-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт
6:9–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул
Сүмийн гишүүдэд Коринт дахь ямар нүгэлт үйлдлүүдээс зайлсхийхийг заасан
талаар олж мэдэхийг хүс.

• Паул Сүмийн гишүүдэд ямар ямар нүгэлт зан чанараас зайлсхийх хэрэгтэй
гэж заасан бэ?

• 1 Коринт 6:11-д цэдэглэснээр, Паул эдгээр гэгээнтэнд өөрсдийнх нь талаар
юуг сануулсан бэ? (Коринтын олон хөрвөгч Сүмд нэгдэхээсээ өмнө эдгээр
нүгэлт зан үйлд оролцож байсан ч наманчилж, нүглээсээ цэвэршигдсэн.)

Тухайн үеийн эртний коринтчууд ёс суртахуунгүй байдлаараа алдартай байсан
бөгөөд бидний бие махбод зугаа цэнгэлийн төлөө бүтээгдсэн гэх санааг олонх
нь дэмждэг байсныг тайлбарла. Паул зөв, буруу гэж байхгүй хэмээн үздэг гүн
ухааны үзлийн эсрэг зүйл заасныг тайлбарлан, 1 Коринт 6:12-ын Иосеф
Смитийн Орчуулгыг нэгтгэн дүгнэ.

• Коринт дахь зан үйл, үзэл бодол нь өнөөгийн дэлхийн чиг хандлагатай
юугаараа төстэй байна вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 6:13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул бидний бие махбодын зорилгын талаар юу
заасныг олж мэдэхийг хүс. (Та хоол гэдэг үг нь хоол хүнс гэсэн утгатайг
тайлбарлаж болно.)
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• Бидний бие махбодын талаар Паул юу заасан бэ? (Коринтын олон хүн бие
махбод нь зугаа цэнгэлийн тулд бүтээгдсэн гэдэгт итгэдэг байхад Паул
бидний бие махбод Их Эзэний зорилгуудыг биелүүлэхийн тулд бүтээгдсэн
хэмээн зааж, уг үзлийг залруулав.)

Сүмд нэгдсэн хүмүүс Христийн биеийн нэгэн сүнслэг хэсэг болж Түүнтэй нэг
болдог гэдгийг тайлбарлан, 1 Коринт 6:14–17-г нэгтгэн дүгнэ. Паул түүнчлэн
бэлгийн ёс суртахуунгүй байдал нь Есүс Христтэй харилцах сүнслэг
харилцаатай нийцдэггүй гэдгийг тайлбарласан.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 6:18-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд юу хийхийг заасан талаар олохыг
хүс. (Та 1 Коринт 6:18-ын Иосеф Смитийн Орчуулга нь “биеийнх нь гадна”
гэдгийг “Христийн биеийн эсрэг” гэж өөрчилснийг онцолж болно.)

• Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд юу хийхийг зөвлөсөн бэ?

• Садар самуун үйлдэгсдийн талаар Паул ямар үнэнийг заасан бэ? (Та
суралцагчдад 18-р шүлгээс Садар самуун үйлдэгсэд нь өөрсдийн
биеийн эсрэг нүгэл үйлддэг гэсэн үнэнийг заадаг үгсийг тэмдэглэхийг
санал болгож болно.)

Дараа нь Паул садар самуун эсвэл бэлгийн ёс суртахуунгүй байдал нь яагаад
“[тухайн хүний] өөрийнхөө биеийн эсрэг” үйлдсэн нүгэл болдог гэж заасныг
тайлбарла.

1 Коринт 6:19–20 нь төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг суралцагчдад сануул.
Нэг суралцагчийг 1 Коринт 6:19-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паул бидний биеийг юутай зүйрлэснийг олохыг хүс.

• Паул бидний биеийг юутай зүйрлэсэн бэ?

Ариун сүмийн зураг үзүүл.

• Ариун сүм нь бусад барилгаас юугаараа ялгаатай вэ?

• 19-р шүлэгт Паулын заасан үнэнийг та нар хэрхэн нэгтгэн дүгнэх вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бидний бие бол Сүнс оршиж
болох Бурханы ариун сүм юм гэсэн сургаалыг олж тогтоосон эсэхийг
бататга.)

• Бидний бие бол ариун сүм гэдгийг ойлгох нь бидний өөрсдийн болон
бусдын биед хандах хандлагад хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд
Кристоффэрсоны хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
бидний бие бол Бурханы ариун сүм гэдгийг ойлгох нь өөрсдийнхөө биед
хандах хандлагад маань хэрхэн нөлөөлж болох нэмэлт ойлголтыг олж
сонсохыг хүс.
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“[1 Коринт 6:19–20 дахь] үнэнийг хүлээн зөвшөөрснөөр бид өөрсдийнхөө
бие махбодод шивээс хийлгэн үзэмжгүй болгох эсвэл хар тамхи гэх мэтийг
хэрэглэн муутган доройтуулах, аль эсвэл садар самуун явдал, даруу бусаар
хувцаслах зэргээр бузарлахгүй байх явдал юм. … Бидний бие бол сүнсний
маань зэмсэг бөгөөд бид үүнд чадахынхаа хэрээр анхаарах нь чухал юм.
Бид өөрсдийн бие махбодын хүчийг Христийн ажлыг үргэлжлүүлэн мөн

үүнд үйлчлэхэд өргөл болгох ёстой” (“Өргөл болгосон амьдралын тухай бодол
эргэцүүлэл,” Ensign эсвэл 2010 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 19).

• 1 Коринт 6:19 дэх “Та нар өөрсдийнх биш” гэдгээр Паул юун тухай хэлсэн
гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 6:20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, бидний бие яагаад биднийх биш болохыг олж
мэдэхийг хүс.

• Бидний бие яагаад биднийх биш болохыг аль үгс харуулж байна вэ? (“Үнээр
худалдан авсан” гэдэг нь Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан
гэтэлгэгдсэн эсвэл буцаан худалдаж авсан гэсэн утгатайг тайлбарла.)

• 19–20-р шүлгээс та нар нэгэн үнэнийг хэрхэн нэгтгэн дүгнэх вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа Бид Есүс Христийн Цагаатгалаар
дамжуулан буцаан худалдагдсан учраас бидний бие биднийх биш
юм гэсэн үнэнийг олж тогтооход тэдэнд тусал.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.

“‘Үүнд хэн хохирох юм бэ? Яагаад жаахан эрх чөлөөтэй байж болохгүй
гэж? Би одоо нүгэл үйлдсэн ч дараа нь наманчилчихаж болно шүү дээ’ гэж
хэзээ ч бүү хэлээрэй. Хэзээ ч ийм тэнэг, ийм балмад бүү бай. Та шийтгэл
хүлээлгүйгээр ‘Христийг дахиад цовдолж’ чадахгүй [Еврей 6:6-г үзнэ үү].
‘Садар самуун явдлаас зугтан явагтун’ [1 Коринт 6:18] хэмээн Паул
тунхаглаж, ‘энэ мэт ямар ч зүйлээс’ зугтагтун [С ба Г 59:6, тодотгол нэмсэн]

хэмээн Сургаал ба Гэрээнд нэмж хэлсэн. Яагаад? Бид зугтаж чадахын тулд Дэлхийн
Аврагчийн бие, сүнсний аль алинаар нь тэвчсэн дүрслэхийн аргагүй зовлон шаналал нэгэн
шалтгаан нь болох юм [ялангуяа C ба Г 19:15–20-ийг үзнэ үү]. Бид үүний төлөө Түүнд
өртэй хүмүүс. Үнэндээ бид Түүнд бүх зүйлээрээ өртэй” (“Personal Purity,” Ensign, 1998 оны
11-р сар, 76).

• Бидний бие биднийх биш гэдгийг санах нь өөрсдийн биед хамаарах
сонголтуудад маань хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Суралцагчдын анхаарлыг самбар дээрх ялзарсан жимсэн дунд шинэхэн жимс
байрлуулсан зураг руу хандуулахад урь.

• Бид өөрсдийн бие махбодын талаарх эдгээр үнэнийг ойлгох нь ёс бус
байдлаар хүрээлэгдсэн үед цэвэр ариун үлдэхэд маань хэрхэн туслах вэ?

Ярилцсан үнэнийхээ талаар гэрчил. Суралцагчдыг хичээлийн үеэр мэдэрсэн
мэдрэмж, өдөөлтөө тунгааж, тэдгээрийн дагуу үйлдэхэд урь.
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Дараагийн бүлэг (1 Коринт 7–14)
Бидний хүн нэг бүрд Тэнгэрлэг Эцэгээс хамгийн багадаа нэг сүнслэг бэлэг
өгөгдсөн гэдгийг суралцагчдад тайлбарла. Суралцагчдаас дараагийн бүлгийг
судалж байхдаа Тэнгэрлэг Эцэгээс хүүхдүүддээ өгдөг зарим сүнслэг бэлгийг
олж мэдэхэд урь. Төлөөлөгч Паул, бүх зүйлээ ядуусыг хооллоход зориулж,
өөрийн биеийг шатаахаар өгсөн ч, хэрэв түүнд ямар нэг сүнсний бэлэг
байхгүй л бол юу ч биш хэмээн заасныг суралцагчдад хэл. Суралцагчдыг
өөрсдөд нь өгсөн бэлгийн талаар бодоход урь.
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106-Р ХИЧЭЭЛ

1 Коринт 7–8
Оршил
Паул Коринтын гэрлэсэн болон ганц бие Сүмийн
гишүүдэд гэрлэлтийн талаар мөн номлолын ажлын
талаар зааварлав. Шүтээнүүдэд өргөсөн махыг идэх тухай
асуултын хариуд Паул хувийн зан үйлдэл нь бусдад

хэрхэн нөлөөлдөг талаар бодож үзэхийг мөн хэрэв
тэдний үйлдэл бусдыг сүнслэгээр бүдрэхэд нөлөөлөхөөр
байвал тэдгээрээс татгалзахад бэлэн байхыг
гэгээнтнүүдэд заасан.

Заах зөвлөмж
1 Коринт 7
Паул гэрлэсэн болон ганц бие Сүмийн гишүүдэд гэрлэлтийн талаар
зөвлөгөө өгөв
Дараах бүдүүвч зургийг самбар дээр зур.

Суралцах явцад үүргээ биелүүлэхэд нь суралцагчдад тусал
Суралцагч сүнслэгээр суралцахад хичээл зүтгэл гаргаж, өөрийн сонгох эрх чөлөөг ашиглах
шаардлагатай байдаг. Судруудаас судлахын тулд ийм хүч чармайлт гаргах нь олон
суралцагчийн хувьд ойлгомжгүй, ямар нэг хэмжээгээр хэцүү санагдаж болох юм. Гэвч
багш нар тэдэнд сайн мэдээг судлах үүргээ ойлгож, хүлээн авч, биелүүлэхэд тусалж чадна.
Суралцагчид сайн мэдээнээс суралцах үүргээ идэвхтэй биелүүлснээр Ариун Сүнсний
нөлөөнд зүрх сэтгэлээ нээдэг.

Суралцагчдад 1 Коринт 7-гийн хам сэдвийг ойлгоход туслахын тулд Коринтын
Сүмийн гишүүд бидэнтэй адил гэрлэлт, бие махбод эсвэл бэлгийн дотно
харьцааны талаар маргаантай, түвэгтэй нийгэмд амьдарч байсныг сануул.

• 1 Коринт 5–6 дээрээс мэдсэн зүйлээс үндэслэвэл, Коринтод бэлгийн
харьцааны талаар ямар хуурамч итгэл үнэмшил дэлгэрсэн байсан бэ?

Суралцагчдыг хариулсны дараа бүдүүвч зургийн зүүн талд “Хуурамч итгэл
үнэмшил” гэсний доор Хэнтэй ч хамаагүй бие махбодын дотно харьцаанд орох
нь зөвшөөрөгдөх зүйл гэж бич.

Коринтын Сүмийн гишүүд Их Эзэний бэлгийн цэвэр ариун байдлын жишгийн
талаар удирдамж хүсэн, төлөөлөгч Паулд захиа бичсэнийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 7:1-ийг чанга уншихад урьж, ангийнхнаас
Коринтын гэгээнтнүүдийн Паулд тавьсан асуултыг олж мэдэхийг хүс.
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• Коринтын гэгээнтнүүд Паулаас юу гэж асуусан бэ?

1-р шүлэгт “Гэрлэхгүй байх нь эр хүнд сайн юм” гэсэн нь бие махбодын
харилцаа ямар үед зохистой талаар Коринтын гэгээнтнүүдэд асуух зүйл
байсныг харуулж байгааг тайлбарла. Зарим нь, бүр гэрлэсэн хүмүүс ч гэсэн
бие махбодын дотно харьцаанд орж болох талаар эргэлзэж байсан байж
магадгүй. Гэрлэсэн байсан ч бие махбодын дотно харилцаанд орохыг хэзээ ч
зөвшөөрдөггүй гэсэн өгүүлбэрийг бүдүүвч зургийн баруун талд “Хуурамч итгэл”
гэсний доор бич.

Бүдүүвч зурганд бичигдсэн хоёр хуурамч итгэл үнэмшил нь хоёулаа бие
махбодын дотно харьцааны талаарх Бурханы жишгээс эрс тэс үзэл санааг
илэрхийлж байгааг онцол.

Нэг суралцагчаас 1 Коринт 7:2–3-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг шүлгийг
дагаж уншаад, Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд бие махбодын дотно харьцааны
талаар юу заасныг олж мэдэхэд урь. (Та суралцагчдад садар самуун гэдэг нь
гэрлэлтээс гаднах бэлгийн харьцаа, өөрийн үүрэг гэдэг нь хайр болон дотно
байдлаа илэрхийлэх эхнэр нөхрийн хоорондох харилцааг хэлж байгаа гэдгийг
ойлгоход тусалж болно.)

Нэг суралцагчийг Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимол дээрх дараах
зөвлөгөөг чанга уншихад урь.

Эхнэр нөхрийн хоорондох биеийн янаг дотно байдал нь гайхамшигтай нандин зүйл билээ.
Хүүхдүүдийг төрүүлэх ба гэрлэлтийн харилцаан дахь хайрын илрэл нь Бурханаас
зааварлагдсан юм. Гэрлэлтээс өмнө бэлгийн харьцаанд орохгүй байхыг Бурхан
зарлигласан” (Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө [товхимол, 2011], 35).

• Саяын уншсан зүйлээс бид биеийн янаг дотно харьцааны талаар юу мэдэж
авч болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа бүдүүвч зурган дахь “Үнэн”
гэсний доор Эхнэр нөхрийн хоорондох бие махбодын дотно харьцаа
нь Бурханаас зааварлагдсан гэсэн үнэнийг бич.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч
Боид К.Пакэрын хэлсэн дараах үгсийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас яагаад
гэрлэлтийн дотно харилцаа нь Бурханаас зааварлагддаг талаар олж
сонсохыг хүс.

“Үр удмаа үлдээх хүч нь аз жаргалын төлөвлөгөөний хавсарга хэсэг биш,
харин аз жаргалынх нь түлхүүр бөгөөд энэ бол аз жаргалын
төлөвлөгөө билээ.

Хүн төрөлхтөнд хослон амьдрах хүсэл үргэлж байсаар ирсэн бөгөөд энэ
хүсэл их хүчтэй байдаг. Мөнх бус амьдрал дахь бидний аз жаргал, баяр
баясгалан, өргөмжлөл зэрэг нь бие махбодын энэхүү байнгын, захирангуй

хүсэлд ямар хариу өгөхөөс шалтгаална” (“Аз жаргалын төлөвлөгөө,” Ensign эсвэл 2015 оны
4-р сарын Ерөнхий чуулган, 8).

• Эхнэр нөхрийн хоорондох янаг дотно харьцааны зорилго юу вэ?
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• Яагаад үр удмаа үлдээх буюу мөнх бус амьдралыг бий болгох чадвар нь
Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөнд маш чухал байдаг вэ?

Паул эхнэр нөхөр бие биеэсээ дур хүслээ хориглох ёсгүй, хэрэв хүсвэл бэлэвсэн
эсвэл салсан Сүмийн гишүүдэд дахин гэрлэхийг зөвшөөрсөн мөн Сүмийн
гишүүд ямар ч нөхцөл байдалд байсан “Бурхантай хамт” байх ёстой гэж
заасныг тайлбарлан, 1 Коринт 7:4–24-ийг нэгтгэн дүгнэ. Паул салалтыг
буруутгасан.

Суралцагчдад 1 Коринт 7 дахь Паулын бичсэн зүйлсээс өөр үнэнийг
тодорхойлоход туслахын тулд тэднийг хоёр эсвэл гурваар нь бүлэг

болгон хуваарилж, бүлэг бүрд дараах тараах материалын хуулбарыг тарааж өг.

1 Коринт 7:12–17
Коринтын Сүмийн зарим гишүүний эхнэр эсвэл нөхөр Христийн шашинтан биш байсан.

• Өөр шашинтай эхнэр эсвэл нөхөртэй байх нь ямар бэрхшээл учруулж болох вэ?

Гэр бүлийнхэн нь гишүүн бус эдгээр гэр бүлд өгсөн Паулын зөвлөгөөг 1 Коринт 7:12–17-оос
чанга уншаад, Паул гэр бүлийнхэн нь гишүүн бус өнөөгийн гэр бүлд тусалж болох ямар
зарчмыг заасан талаар олж мэд.

Итгэлтэй Сүмийн гишүүд гэр бүлдээ хэрхэн нөлөөлж чадах тухай Паулын заасныг дараах зайд
нэгтгэн дүгнэ. ____________________.

• Сүмийн гишүүн хүн идэвхгүй эсвэл гишүүн бус гэр бүлийнхээ гишүүнд эергээр нөлөөлж
байсан ямар жишээг та нар харж байсан бэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа суралцагчдаас 1 Коринт 7:12–17-д
тодорхойлсон үнэнийг хуваалцахыг хүс. Суралцагчдын хариулт өөр өөр байж
болох ч Есүс Христийн итгэлтэй дагалдагчид гэр бүлдээ ариусгагч
нөлөөг үзүүлдэг гэсэнтэй төстэй үнэнийг илэрхийлсэн байх ёстой.

Та цөөн суралцагчийг Сүмийн гишүүн бус эсвэл идэвхгүй гэр бүлийн
гишүүддээ сайнаар нөлөөлсөн Сүмийн гишүүний жишээг хуваалцахад
урьж болно.

Паул “үйлчлэлд дуудагдсан” (Иосеф Смитийн Орчуулга, 1 Коринт 7:29
[Библийн хавсралт]) ганц бие гишүүдийн талаарх сэтгэгдлээ хуваалцан, нөхцөл
байдал нь тэднийг Их Эзэнд “эргэж буцалтгүйгээр” (35-р шүлэг) буюу гэр
бүлээ материаллаг байдлаар хангахад санаа зоволгүй үйлчлэхэд хүргэдэг гэж
заасан тухай тайлбарлан, 1 Коринт 7:25–40-ийг нэгтгэн дүгнэ. Хэдий тийм ч
тэрээр тэдний гэрлэхийг хориглоогүй.

1 Коринт 8
Паул шүтээнүүдэд өргөсөн махыг идэх тухай асуултад хариулав
Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Л.Том Пэрригийн
хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.
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“Би их дэлгүүрийн бизнест ажил мэргэжлээ зориулсан. Би менежментийн
багт байсан учраас орон нутгийн бизнесийн байгууллагуудтай албан бус
харилцаа тогтоох нь чухал байв. Эдгээр байгууллагын ихэнхтэй хийх уулзалт
коктейл уух цагаар [согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг уламжлалт цаг]
эхэлдэг байлаа. Энэ нь тухайн байгууллагын хүмүүстэй танилцах цаг мөч
байсан юм. Тэдгээр цаг мөч надад үргэлж таагүй санагддаг байв. Эхэндээ

би лимонтой ундаа авдаг байв. Би удалгүй лимонтой ундаа нь бусад уух зүйлтэй адилхан
харагддагийг анзаарсан юм. Би согтууруулах ундаа уудаггүй гэдгээ гартаа барьсан
ундаагаараа илэрхийлж чадахгүй байв” (“The Tradition of a Balanced, Righteous Life,” Ensign,
2011 оны 8-р сар, 48–49).

• Хэрэв ахлагч Пэрри коктейл уух цагаар уг ундааг үргэлжлүүлэн уусаар
байсан бол юу болох байсан бэ?

• Хэдийгээр бид буруу зүйл хийгээгүй ч бусдад сөргөөр нөлөөлж болох өөр
ямар нөхцөл байдал байж болох вэ?

Коринтын Сүмийн гишүүд хиймэл шүтээнүүдэд эсвэл буруу номтнуудын
бурхдад өргөсөн хоолыг идэж болох талаар эргэлзэж байсныг тайлбарла.

Сүмийн гишүүд буруу номтны бурхад гэж байдаггүйг мэдэх учраас үүнийг
зөвшөөрнө гэж бодож байсныг Паул ойлгож байсан гэдгийг онцол (1 Коринт
8:4–6-г үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 8:1-ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Паул
Коринтын гэгээнтнүүдэд юу гэж заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Хэдийгээр тэд шүтээнүүдийг жинхэнэ биш гэдгийг мэдэж байсан ч Паул
тэдний мэдэх зүйлээс юу нь илүү чухал гэж хэлсэн бэ? (Энэрэл эсвэл бусдыг
өөрөөсөө илүү хайрлахыг)

• Энэ шүлэгт өгүүлснээр мэдлэгийн үр дүн юу байж болох вэ? (Бардамнах
эсвэл их зан гаргах) Энэрлийн үр дүнд юу болж болох вэ? (Өсөж хөгжих
эсвэл өөрийгөө болон бусдыг хүчирхэгжүүлэх)

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 8:7–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Коринтын гэгээнтнүүд ямар үед шүтээнүүдэд
өргөсөн махыг идэж болохгүйг олж мэдэхийг хүс. (Та суралцагчдад эдгээр
шүлэгт буй мөхөс гэдэг нь ойлгоц султай байхыг, эрх [9-р шүлэг] гэдэг нь
Сүмийн гишүүд шүтээнүүдэд өргөсөн махнаас идэх эсэх нь тэдний чөлөөт
сонголт талаар хэлж байгааг ойлгоход туслах хэрэгтэй байж болно.)

• 9-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул тэднийг ямар нөхцөлд шүтээнүүдэд өргөсөн
махыг идэж болохгүй гэж заасан бэ? (Хэрэв энэ нь сайн мэдээний тухай
мэдлэггүй эсвэл гэрчлэл багатай хүнд бүдрүүлэх чулуу болохоор байвал)

• Шүтээнүүдэд өргөсөн махыг идэх нь бүдрүүлэх чулуу болж болох нэг арга
замын талаар 10-р шүлэгт Паул ямар жишээ татсан бэ? (Хэрэв итгэл султай
Сүмийн гишүүн өөр нэг гишүүнийг буруу номтны шашинтны сүмтэй
залгаа байдаг хоолны танхимд хоол идэж байгааг харвал хиймэл шүтээн
шүтэх нь буруу зүйл биш гэж итгэж магадгүй.)
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Нэг суралцагчаас 1 Коринт 8:11–13-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул шүтээнд өргөсөн хоолыг идэх тухай асуултад
хэрхэн хариулсныг олж мэдэхэд урь.

• 13-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул энэ нөхцөл байдалд өөрөө ямар үйлдэл
хийнэ гэж хэлсэн бэ? Яагаад? (Суралцагчдад энэ шүлэгт буй бүдрүүлэх
шалтаг гэдэг нь сүнслэгээр бүдрэх, нүгэл үйлдэх эсвэл итгэлээ алдах гэсэн
утгатайг ойлгоход тусал.)

• Эдгээр шүлгээс бид бусдыг сүнслэгээр бүдрүүлэхээс зайлсхийх талаар ямар
зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Бид бусдыг
сүнслэгээр бүдрэхэд хүргэх үйлдлүүдээс зайлсхийснээр тэдэнд
энэрлийг харуулж чадна гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

Зарчмуудыг ойлгоход нь туслахын тулд түүхүүдийг ашигла
Суралцагчдад судрын хэсэг дэх сайн мэдээний зарчмуудыг ойлгоход түүхүүд тусалдаг.
Сайн мэдээний зарчмыг өнөөгийн нөхцөл байдалд тайлбарласнаар, түүхүүд нь
суралцагчдад сайн мэдээний зарчим тэдний амьдралтай хэрхэн холбогдож байгааг
ойлгоход мөн үүнийг хэрэгжүүлэх хүсэлтэй болоход тусалдаг.

Нэг суралцагчийг ахлагч Пэрригийн түүхийн үлдсэн хэсгийг уншихад урь.
Ангийнхнаас ахлагч Пэрри энэ зарчмыг хэрхэн хэрэгжүүлснийг олж
сонсохыг хүс.

“Согтууруулах ундаа уудаггүй гэдгээ ил тод илэрхийлэх ямар нэг зүйл уух
хэрэгтэй гэж би шийдэв. Би үйлчлэгч дээр очоод аяга сүү хүслээ. Тэрээр
хэзээ ч тийм хүсэлт сонсож байгаагүй ажээ. Тэр гал тогоо руугаа орж, надад
сүү авчрав. Одоо би бусдын ууж байсан согтууруулах ундаанаас огт өөр
харагдах уух зүйлтэй боллоо. …

Коктейл уух цагаар миний сонголт сүү болсон юм. Удалгүй намайг мормон
гэдгийг нийтээрээ мэдэх болсон. Сонин зүйл тохиолдож эхэлсэнд мөн тэдний надад
үзүүлсэн хүндэтгэлд би бүр гайхаж орхиж билээ. Удалгүй бусад маань надтай хамт цэвэр
сүүн коктейлд нэгдэцгээсэн юм! (“The Tradition of a Balanced, Righteous Life,” 49).

• Бусдыг сүнслэгээр бүдрүүлэх үйлдлээс зайлсхийснээр бусдад энэрлээ үзүүлж
болох өөр ямар ямар жишээ байна вэ?

Өнөөдрийн хичээл дээр суралцагчдын олж тогтоосон үнэний талаар гэрчлэлээ
хуваалцаж, тэднийг эдгээр үнэний дагуу амьдрахыг хичээхдээ Ариун Сүнсний
удирдамжийг эрэлхийлэхэд урамшуул.
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107-Р ХИЧЭЭЛ

1 Коринт 9–10
Оршил
Өөрийн материаллаг хэрэгцээг хангахын тулд Сүмийн эх
сурвалжийг ашиглаж байгаа явдалд Коринтын
гэгээнтнүүд зовниж байгаад Паул хариу өгчээ. Тэрээр
номлож буй зүйлийнх нь зорилго Бурханы хүүхдүүдийг

авралд авчрах явдал гэдгийг тайлбарлав. Тэрээр тэднийг
нүгэл үйлдэхээс зайлсхийхийг мөн бусдыг шашны итгэл
үнэмшлийнх нь хувьд гомдоохгүй байхыг ухуулав.

Заах зөвлөмж
1 Коринт 9
Паул өөрөө болон өөрийнх нь сонсогчид аврагдаж болохын тулд сайн мэдээг
тунхагладаг
Хичээлд сэрүүлэгтэй цаг авчирч, суралцагчдаас нуу. Таныг зааж эхлээд удаагүй
байхад сэрүүлэг дуугарч байхаар тохируул.

Хичээлээ эхлэхдээ суралцагчдыг мөнх амьдрал ямар байх тухай төсөөлөхөд урь.
Мөнх амьдралыг яагаад хүсдэг тухайгаа хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичихийг тэднээс хүс. Цөөн суралцагчаас бичсэн зүйлээ
ангийнхандаа уншиж өгөхийг хүсэж болно.

Энэ үйл ажиллагааны төгсгөл орчимд сэрүүлэг дуугарах ёстой. Энэ үед нэг
суралцагчаас сэрүүлэгтэй цагийг олж унтраахыг хүс.

• Энэ чимээг сонсоход та нарт ямар санагдсан бэ?

Суралцагчдаас сэрүүлгээрээ сэрж чадаагүйгээс болж нэг чухал зүйлээс хоцорч
байсан эсэх талаараа бодохыг хүс. Цөөн суралцагчаас туршлагаа
хуваалцахыг хүс.

Сэрүүлэгтэй цагтаа сэрээгүйгээс болж чухал зүйлээсээ хоцрох эсвэл бүр
түүнийгээ биелүүлж чадахгүй байж болохтой адил, амьдралдаа “сэрж,” зарим
зан авираа өөрчлөөгүйгээс болж бид хамгийн чухал зүйл болох мөнх амьдралд
хүрч чадахгүй байж болохыг тайлбарла.

Суралцагчдыг 1 Коринт 9-ийг судалж байхдаа тэдний мөнх амьдралд хэрхэн
баттай хүрэхээ мэдэхэд туслах зарчмыг олоход урь.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 9:1–21-ийн дараах дүгнэлтийг чанга уншихад урь.

Нэгтгэн дүгнэх
Нэгтгэн дүгнэх нь танд судрын хэсгийг хурдан заахад тусалдаг. Та судрын хэсгүүдийг үл
тоомсорлон орхигдуулахын оронд нэгтгэн дүгнэснээрээ суралцагчдад түүхийн явц, хам
сэдвийг санаж байхад тусалж, хожим нь судрын хэсэгт гарах сургаал, зарчмуудыг олж нээн,
ойлгох үндсийг тавьдаг. Нэгтгэн дүгнэх нь мөн сүнслэгээр өдөөгдөн бичсэн бичээчийн
захиас дахь үнэнийг хадгалж үлдэхэд тусалдаг юм.
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Паул Коринтын гэгээнтнүүдийн янз бүрийн асуултад хариулав. Тэрээр
материаллаг зүйлсийн хувьд Сүмийн гишүүдээр дэмжигдэж байгаадаа бүрэн
зөвтгөгдөх хэдий ч амьдралын өртөг зардлын хувьд гишүүдэд тулгуурлаагүй
хэмээн бичсэн. Паул сайн мэдээний жишгүүдийг өөрчлөлгүй өөр өөр нөхцөл
байдалд дасан зохицсоноор иудейчүүдэд болон харь үндэстнүүдэд мөн сайн
мэдээг хүлээн авахад сул дорой хүн бүрд туслах боломжтой байснаа
тайлбарлав.

Нэг суралцагчаас 1 Коринт 9:17-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг шүлгийг
дагаж уншаад, Паул сайн мэдээг хэрхэн номлосныг олж мэдэхэд урь. “Нярвын
үүрэг нь надад даалгагдсан юм” гэдгээр Паул сайн мэдээг тунхаглах өөрийн
үүрэг даалгаврыг хэлж байгааг та тайлбарлаж болно.

• Паул сайн мэдээг хэрхэн номлосон бэ?

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 9:22–23-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, яагаад Паул сайн мэдээг сайн дураараа номлосныг
олж мэдэхийг хүс.

• Яагаад Паул сайн мэдээг сайн дураараа номлосон бэ?

Эрчимжсэн сургалтад илүү цагаар явдаг нэг суралцагчийг (хөгжимчин,
тамирчин байж болно) ангийн урд гарч ирэхэд урь. Уг суралцагчид дараах
асуултуудыг тавь.

• Чиний сургалтын хөтөлбөр ямар вэ?

• Чамд ямар нэг арга хэмжээ эсвэл зорилгын төлөө дадлага, сургалт хийж
байсан удаа бий юү? Тодорхой нэг зорилгын төлөө хичээх нь чамайг хэрхэн
урамшуулсан бэ?

Уг суралцагчид талархлаа илэрхийлээд, суудалдаа суухыг хүс.

Нэг суралцагчаас 1 Коринт 9:24–25-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд ямар спортын
тэмцээн заадаг байсан талаар олж мэдэхэд урь.

• Паул ямар спортын тэмцээний тухай ярьж байна вэ?

• Амжилтад хүрэхийн тулд ямар чанар эсвэл зан төлөв гүйгчид хэрэгтэй гэж
Паул хэлсэн бэ? (“Бүх талаараа биеэ барих чадвар” гэдэг нь өөрийгөө
хянадаг гэсэн утгатайг тайлбарла.)

• Паул мөнхөд тэвчих үүрдийн үл муудах титэм гэж юуг хэлсэн бэ? (Мөнх
амьдрал)

• Бид мөнх амьдралыг олж авахын тулд юу хийх ёстой талаар 25-р шүлгээс
ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Бид мөнх амьдралтай болохын тулд бүх зүйлд өөрийгөө бүрэн
хянаж сурах хэрэгтэй гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ
зарчмыг самбар дээр бич. Мөнх амьдралтай болохын тулд өөрийгөө бүрэн
хянах шаардлагатай ч эцсийн эцэст үүнээс илүүтэй Есүс Христийн “сайн
үйл мөн нигүүлсэл, мөн ач ивээлээр” [2 Нифай 2:8] л ирдэг гэдгийг
суралцагчид ойлгосон байхад анхаар.)

107-Р ХИЧЭЭЛ

678



• Өөрийгөө бүрэн хянадаг байх нь мөнх амьдралыг олж авахад яагаад
шаардлагатай байдаг гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчаас 1 Коринт 9:26–27-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул өөрийгөө хянахыг хичээж байсан хичээл
зүтгэлээ хэрхэн тайлбарласныг олж мэдэхэд урь.

• 26-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул мөнх амьдралыг олж авах өөрийн хичээл
зүтгэлийг хэрхэн дүрсэлсэн бэ? (Өөртөө итгэлтэйгээр, хичээл зүтгэлээ
дэмий үрэлгүй)

• 27-р шүлэгт цэдэглэснээр, “биеэ зовоож өөрийнхөө боол болгодог” гэж
Паулын бичсэн нь ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдад Паулын юу гэж хэлснийг ойлгоход туслахын тулд нэг
суралцагчаас ерөнхийлөгч Бригам Янгийн дараах үгийг чанга уншихыг хүс.

“Тэнгэрлэг Эцэгийн өгсөн, та нарын дотор байдаг тэрхүү сүнсэнд өөрсдийн
дур хүслийг захируулахаас нааш та нар мөнх амьдралыг өвлөн авч чадахгүй.
Бидний биед буюу табернеклд эдгээр сүнсийг хийсэн нь бидний сүнсний
Эцэг юм. Уг табернекл нь сүнсэндээ төгс захирагдах ёстой эсвээс та нарын
бие махбод мөнх амьдралыг өвлөн авахаар босгогдож чадахгүй. … Та нар
Христийн хуулинд бүрэн захирагдах хүртлээ хичээнгүйлэн эрэлхийл. …

… Хэрэв сүнс нь бие махбодод захирагдвал [сүнс] ялзрах болно; хэрэв бие махбод нь
сүнсэнд захирагдвал [бие] цэвэр ариун болно” (Teachings of Presidents of the Church:
Brigham Young [1997], 204–205).

• Бие махбодоо сүнсэндээ захируулахад туслахын тулд бидний хийж болох
зарим зүйл юу байх вэ?

1 Коринт 10
Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд нүгэл үйлдэж, бусдыг гомдоохоос зайлсхийхийг
анхааруулав
Нэг суралцагчаас Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жэймс Э.Фаустын дараах
мэдэгдлийг чанга уншихыг хүс.

“Энэ амьдралын хамгийн том ташаарлуудын нэг бол [хувь хүн] өөрийгөө
дийлдэшгүй гэж бодох явдал юм. Хэтэрхий олон хүн өөрийгөө ган төмрөөр
хийгдсэн бөгөөд ямар ч уруу таталтыг давж чадна гэж боддог. Тэд ‘энэ
надад ердөө тохиолдохгүй’ хэмээн өөрсдийгөө хуурдаг” (“It Can’t Happen to
Me,” Ensign, 2002 оны 5-р сар, 46).

• Ямар нөхцөл байдалд хүмүүс өөрсдийгөө сөрөн зогсох хангалттай хүчтэй
гэж бодон уруу татагдах боломжийг өөрсдөдөө олгодог вэ? (Суралцагчдын
хариултыг самбар дээр жагсаан бич.)

Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд уруу таталт, нүглийн талаар анхааруулахын
тулд израильчуудын түүхээс жишээ татсаныг тайлбарла. Нэг суралцагчаас
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1 Коринт 10:1–5-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг шүлгүүдийг дагаж
уншаад, Мосегийн үед Израилийн хүүхдүүдийг сүнслэг байдлаар хүчтэй болгох
байсан ямар зүйлсийг тэд туулсныг олж мэдэхэд урь.

• Мосегийн үед Израилийн хүүхдүүдийг сүнслэг байдлаар хүчтэй болгох
байсан ямар зүйлс тэдэнд тохиолдсон бэ? (Паул “сүнслэг хад” эсвэл
Жеховаг Христ гэж тодорхойлсныг онцолж болно [Дэд хууль 32:3–4-ийг
мөн үзнэ үү].)

• 5-р шүлэгт цэдэглэснээр, эртний израильчуудын ихэнхийнх нь зан авир
Бурханд ямар санагдсан бэ?

Хэд хэдэн суралцагчаас 1 Коринт 10:6–11-ийг ээлжлэн чанга уншихыг хүс.
Ангийнхныг шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Коринтын гэгээнтнүүдийг
эртний израильчуудын жишээнээс юу сурч авахыг хүссэн талаар олж
мэдэхэд урь.

• Паулын эртний израильчуудын жишээг хуваалцах зорилго юу байсан бэ?
(Коринтын гэгээнтнүүд эртний израильчуудын нүглийг давтан үйлдэхгүй
байхын тулд Паул тэдэнд сэрэмжлүүлэхийг хүссэн.)

Ангийнхныг босож зогсоод, 1 Коринт 10:12-ыг нэг зэрэг чанга уншихад урь.

• 12-р шүлэгт өгүүлсэн Паулын захиасыг та нар өөрсдийн үгээр хэрхэн
нэгтгэн дүгнэх вэ?

Ангийнхныг суудалдаа суухад урь. Нэг суралцагчийг 1 Коринт 10:13-ыг чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Паул уруу таталтын талаар
юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул уруу таталтын талаар юу заасан бэ?

• Хэрэв Бурхан биднийг сөрж чадахаас маань илүү их уруу таталтад
оруулдаггүй юм бол эртний израильчууд яагаад уруу татагдсан бэ?

Бурхан бидэнд уруу таталтаас гарах замыг өгнө, харин бид … ёстой гэсэн гүйцэд
бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 10:14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд юу хий хэмээн заасныг
олж мэдэхийг хүс.

• Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд юу хий хэмээн заасан бэ?

• Уруу таталтаас гарах бидний үүргийн талаар 14-р шүлэг юу зааж байна вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээрх үнэнийг Бурхан бидэнд
уруу таталтаас гарах замыг өгнө, харин бид өөрсдөө уруу таталтаас
хол байхыг сонгох ёстой гэсэн байдлаар гүйцээж бич.)

Та суралцагчдад судар дээрээ 1 Коринт 10:13–14-ийн дэргэд Алма 13:28 гэж
бичихийг санал болгож болно. Нэг суралцагчаас Алма 13:28-ыг чанга
уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, уруу таталтаас хол байхын
тулд бид юу хийж болох талаар олж мэдэхэд урь.

• Алма 13:28-д цэдэглэснээр, бид уруу таталтаас хол байхад туслах юуг хийж
болох вэ?
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• Өөрсдийгөө даруусгаж, үргэлж сэрэмжлэн залбирах нь бидэнд уруу
таталтаас хол байхад хэрхэн туслах вэ?

Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлыг дээш бариад, суралцагчдаас уг
товхимол дахь жишгүүдийн дагуу амьдрах нь бидэнд уруу таталтаас хол байхад
хэрхэн туслах талаар тайлбарлахыг хүс.

Суралцагчид уруу таталтаас үргэлж зайлсхийж чадахгүй байж магадгүй
гэдгийг тайлбарла. Тиймээс бид уруу татагдах мөчид хэрхэн хариу үйлдэхээ
одоо шийдэх хэрэгтэй. Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллын
хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Туйлын зорилгоо санаж, шийдвэрээ урьдчилан гаргасан байвал бидэнд зөв
шийдвэр гаргахад амархан байх болно. Энэ нь бидний хүндээр соригдох
үедээ шийдвэр гаргахаар шаналан зовох цагийг багасгадаг. …

Та нар хувийн сахилга батыг хөгжүүлснээр, адил зүйлд ахин дахин уруу
татагдах үедээ хэрхэх талаар олон удаа шийдвэр гаргах шаардлага багасдаг.
Та нар зарим зүйлийг нэг л удаа шийдэх хэрэгтэй байдаг! …

Гэм нүглийн замаа орхих цаг энэ зам дээр гарахаас ч өмнө байдаг. Сайхан амьдралын
нууц нь хамгаалах, сэргийлэхэд оршдог. Хилэнцэд бууж өгдөг хүмүүс ихэвчлэн өөрсдийгөө
хамгаалалт муутай орчинд байлгасан хүмүүс байдаг” (Teachings of Presidents of the Church:
Spencer W. Kimball [2006], 108–109).

Суралцагчдын өнөөдөр тодорхойлсон үнэний талаар гэрчлэлээ хуваалц.
Суралцагчдаас тэдэнд ямар уруу таталт сөрж зогсоход хамгийн хэцүү байдаг
талаар бодохыг хүс. Тэднийг дараах асуултуудын талаар тунгаан бодоход урь.

• Та нар уруу таталттай тулгарахаасаа өмнө тэдгээрээс зайлсхийхийн тулд
ямар өөрчлөлтийг хийж болох вэ?

• Та нар эдгээр өөрчлөлтийг хийхэд бэлэн үү?

Суралцагчдыг уруу татагдахаас зугтан гарах төлөвлөгөө зохиоход урь. Тэднийг
төлөвлөгөөгөө биелүүлэхдээ залбирлаар дамжуулан Их Эзэнээс тусламж
эрэлхийлэхэд урамшуул.

Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд өөрсдийн итгэл үнэмшилд нөлөөлүүлэхгүйгээр
бусдын шашны зан үйлийг хүндэтгэхийг зөвлөсөн ба тэрээр олон хүнийг
аврагдаж болохын тулд тунхаглаж байгаагаа давтан хэлсэн гэдгийг
тайлбарлан, 1 Коринт 10:15–33-ыг нэгтгэн дүгнэ.
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108-Р ХИЧЭЭЛ

1 Коринт 11
Оршил
Паул Коринтын гэгээнтнүүдийн дунд байсан шашны
уламжлалт зан үйлтэй холбоотой маргааны талаар үг
хэлэв. Тэрээр эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс мөнхийн болоод
бурханлаг үүрэгтэйг мөн Их Эзэний төлөвлөгөөнд бие

биедээ туйлын чухал болохыг онцолсон. Тэр Сүмийн
гишүүдэд ариун ёслолоос хүртэхдээ зохих ёсоор бэлтгэх
тухай заажээ.

Заах зөвлөмж
1 Коринт 11:1–16
Паул тухайн үеийн уламжлалт үйлийн талаарх маргааны тухай үг хэлэв
Гэрлэсэн хосын зургийг харуул
(Ариун сүм рүү явж буй залуу хос,
Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга
[2009], д. 120; мөн LDS.org зэргээс
үзнэ үү). Зарим хүн гэрлэлтийн
талаар ямар бодолтой байж болох
талаар дараах мэдэгдлүүдийг
чанга унш.

1. “Ажил мэргэжилдээ амжилттай
байх нь миний хувьд хамгийн
чухал. Би ажил мэргэжлийн
зорилгодоо хандуулах анхаарлаа
гэрлэлтээс болж
хугасламааргүй байна.”

2. “Би урт хугацааны харилцаанд
амлалт өгөхийг хүсэхгүй байна. Би
хожим харамсах шийдвэр гаргана
гэхээс санаа зовж байна.”

3. “Гэрлэлт намайг хүлж хорино шүү дээ. Би хүссэн зүйлсээ хийх
боломжгүй болно.”

4. “Гэрлэх нь миний хийх хамгийн чухал шийдвэр гэдгийг би мэднэ, тиймээс
ч тэсэн ядан хүлээж байна.”

Суралцагчдыг өөрсдөө гэрлэх тухайд ямар бодолтой байдгаа тунгаахад урь.
Тэднээс 1 Коринт 11:1–16-г судалж байхдаа өөрсдөдөө болон бусдад
гэрлэлтийн чухлыг ойлгоход туслах үнэнийг олохыг хүс.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 11:3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул нөхрүүдийн үүргийн талаар юу заасныг олж мэдэхийг хүс.
Та энэхүү шүлгэн дэх “эр хүн” гэснийг “нөхөр” мөн “эмэгтэй хүн” гэснийг
“эхнэр” гэж орчуулж болохыг тайлбарлаж болох юм.
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• Нөхрийн үүрэг юу вэ? (“Эр хүн бол эмэгтэй хүний тэргүүн” гэдэг нь нөхөр
хүн гэр орноо тэргүүлэх ариун үүрэг хариуцлагатай гэсэн үг хэмээн
тайлбарлах хэрэгтэй байж болно. Тэргүүлэх гэдэг нь сүнслэг болон
материаллаг зүйлсэд бусдыг зөв шударга удирдан, чиглүүлэх гэсэн утгатай.)

• Нөхөр нь гэр бүлээ тэргүүлж байхад хэн түүнийг удирдаж, тэргүүлэх вэ?

Шүтэн бишрэх цуглааныхаа үеэр эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн залбирч мөн
бошиглохдоо баримталдаг уламжлалт үйлсийн талаарх асуултуудад Паулын
хариулсныг тайлбарлан, 1 Коринт 11:4–16-г нэгтгэн дүгнэ.

Шинэ Гэрээний уншигчид заримдаа Паулын заасан зүйлс эрэгтэй хүний
үүргийг эмэгтэй хүнийхээс илүү чухал эсвэл эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнээс илүү
үнэ цэнтэй буюу илүү онцгой гэж сургадаг хэмээн буруугаар ойлгодог гэдгийг
ойлгоход суралцагчдадаа тусал. Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
М.Рассэлл Баллардын дараах мэдэгдлийг чанга унш.

“Эрэгтэй, эмэгтэй хүн нь Бурханы мэлмийд мөн Сүмд эрх тэгш, гэхдээ тэгш
гэдэг нь тэд адилхан гэсэн үг биш юм. Эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн үүрэг
хариуцлага болон тэнгэрлэг бэлгүүд нь мөн чанартаа өөр өөр боловч ач
холбогдол, нөлөө нь адилхан. Манай Сүмийн сургаалд эмэгтэйчүүд
эрэгтэйчүүдтэй эрх тэгш ч тэднээс ялгаатай гэж үздэг. Бурхан аль нэг
хүйсийг нөгөөгөөсөө илүү эсвэл чухал хэмээн ханддаггүй” (“Men and

Women in the Work of the Lord,” New Era, 2014 оны 4-р сар, 4).

Нэг суралцагчаас 1 Коринт 11:11-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паул эхнэр, нөхрийн харилцааны талаар юу гэж
заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул эхнэр, нөхрийн хоорондын харилцааны талаар юу заасан бэ?

“Эзэн дотор” гэдэг үгсийг онцлон хэл. Энэ үгс Түүнтэй адил болж, мөнх
амьдрал хүлээн авахад бидэнд тусалдаг Их Эзэний төлөвлөгөөг хэлж байгааг
тайлбарла.

• Их Эзэний төлөвлөгөөн дэх эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн талаар энэ шүлэг
ямар сургаалыг заадаг вэ? (Суралцагчдын үгсийг ашиглан Их Эзэний
төлөвлөгөөгөөр эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс нэг нэгэнгүйгээр мөнх
амьдралыг олж авч чадахгүй гэсэн үнэнийг самбар дээр бич. (С ба Г
131:1–4-ийг үзнэ үү.)

Дээр тодорхойлсон үнэнийг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд хайч авч,
хуудас цаас хайчил. Хайчны хоёр ирийг салангид байгаагаар төсөөлөн бодохыг
суралцагчдаас хүс.

• Хэрэв хэн нэгэн нэг иртэй хайчаар цаас хайчлах болбол хэр амжилттай
байх вэ? Хайч нь хамтран ажиллаж байгаа эхнэр, нөхөр хоёртой хэрхэн
төстэй вэ?
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Суралцагчдад сүнслэг үнэнүүдийг ойлгоход туслахын тулд
үзүүлэн ашигла.
Сайн мэдээний гарт үл баригдах талыг заахад хэцүү байж болно. Ярилцлага өрнүүлэхийн
тулд үзүүлэн ашиглах нь суралцагчдыг сургаал, зарчмуудыг тунгаан дүгнэж, ойлгоход
туслах ба асууж лавлах сүнсийг өдөөснөөр суралцах орчинг сайжруулна.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Дэвид А.Бэднарийн дараах мэдэгдлийг уншихад урь.

“Тэнгэрлэг загвараар эрэгтэй, эмэгтэй хүн нь төгс төгөлдөр ба алдар
суугийн бүрэн байдал руу хамтдаа өсөж хөгжихөөр төлөвлөсөн байдаг.
Эрэгтэй, эмэгтэй хүн нь өвөрмөц ялгаатай зан ааш, авьяас чадварынхаа
ачаар гэрлэлтийн харилцаандаа хосгүй онцгой төлөв, туршлагуудыг
авчирдаг. Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс өөр өөр үүрэг хариуцлагатай хэдий ч өөр
ямар ч арга замаар олж авч чадахгүй нэгдмэл байдалд адил тэнцүү хувь

нэмэр оруулдаг. Тэд хамтдаа суралцаж, бие биенээ адислан, хүчирхэгжүүлэх үедээ эрэгтэй
нь эмэгтэйгээ нөхөн гүйцээж, төгөлдөржүүлэн мөн эмэгтэй нь эрэгтэйгээ нөхөн гүйцээж,
төгөлдөржүүлдэг” (“Marriage Is Essential to His Eternal Plan,” Ensign, 2006 оны 6-р
сар, 83–84).

• Эрэгтэй, эмэгтэй хүний өөр өөр зан чанар, үүрэг хариуцлага нь гэр бүлд
хэрхэн бие биенээ нөхөн гүйцээдэг вэ?

Суралцагчдад хичээлийн эхэнд уншсан жишээнүүд дэх гэрлэлтийн талаарх өөр
өөр үзэл бодлын талаар сануул. Их Эзэний төлөвлөгөөн дэх гэрлэлтийн ач
холбогдлын талаар үзэл бодол, гэрчлэлээ хуваалцахыг хэдэн суралцагчаас хүс.
Мөн та өөрийн гэрчлэлийг хуваалцаж болно.

1 Коринт 11:17–34
Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд ариун ёслолд хөнгөн хуумгай хандахгүй байх
талаар заав
Самбар дээр үнэнхүү сүнслэг туршлага, бодгалиа шинэчлэх, хүндэтгэлийн
өдрийн хамгийн онцгой мөч зэрэг үгсийг бич.

Суралцагчдаас тэд хамгийн сүүлд ариун ёслолоос хүртсэн туршлагаа болон
тухайн үед төрсөн сэтгэгдэл нь самбар дээрх үгсийн аль нэгтэй таарах эсэхийг
тунгаан бодохыг хүс. Суралцагчдыг 1 Коринт 11:17–34-ийг судалж байхдаа
ариун ёслолоос хүртэх үеийн сэтгэгдлээ илүү сүнслэг, утга учиртай болгоход
туслах үнэнийг олохыг хүс.

Паулын үед Сүмийн гишүүд Сүүлчийн зоогтой адил зан үйлийг дагадаг
байсныг тайлбарла. Тэд хоол идчихээд, дараа нь ариун ёслолоос хүртдэг
байжээ. Коринтын гэгээнтнүүд ариун ёслолоос хүртэхээр цуглах үедээ
сөргөлдөөн, зөрчилдөөнтэй байдаг гэсэн мэдээг Паул авсан гэдгээ хэлснийг
тайлбарлан, 1 Коринт 11:17–22-ыг нэгтгэн дүгнэ. Паул гэгээнтнүүдийг ариун
ёслолын ариун нандин байдлыг хадгалахын оронд ердийн хоолны цуглаан
мэтээр үзсэнд буруутгасан.
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Нэг суралцагчийг 1 Коринт 11:23–26-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Сүмийн гишүүдэд ариун ёслолын талаар юуг
санаж байхад урамшуулсныг олж мэдэхийг хүс. Та 26-р шүлэг дээрх
тунхагладаг гэсэн нь номлох, зарлах, гэрчлэх гэсэн утгатайг тайлбарлаж болох
юм (1 Коринт 11:26, зүүлт тайлбар б-г үзнэ үү).

Сүүлчийн зоог зургийг үзүүл (Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга [2009 он],
д. 54; мөн LDS.org-оос үзнэ үү).

• Аврагч шавь нартаа ариун
ёслолоос хүртэхдээ юуг санахыг
заасан талаар Паул юу гэж
хэлсэн бэ?

• Ариун ёслолын үеэр Аврагчийн
бие болон цусыг дурсан санах нь
хоорондоо зөрчилдөөнтэй байгаа
Сүмийн гишүүдэд хэрхэн тусалсан
байж болох вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Коринт
11:27–30-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад,
Паулын Коринтын гэгээнтнүүдэд ариун ёслолын талаар өгсөн сэрэмжлүүлгийг
олж мэдэхийг хүс.

• 27, 29-р шүлгүүдэд цэдэглэснээр, Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд юуны
тухай сэрэмжлүүлсэн бэ?

• Эдгээр шүлгээс бид ариун ёслолоос зохисгүй хүртвэл юу болох талаар ямар
үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Ариун ёслолоос зохисгүй хүртдэг хүмүүс өөрсдөдөө шийтгэл,
буруутгалыг авчирдаг гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Бид “ариун ёслолоос хүртэхдээ төгс төгөлдөр байх шаардлагагүй ч даруу
сүнстэй мөн зүрх сэтгэлдээ наманчлалтай байх хэрэгтэй” гэдгийг тайлбарла
(Итгэлдээ үнэнч байх нь: Судрын заалт [2004], 27). Хэрэв бид ноцтой гэм
нүгэлтэй, зүрх сэтгэлдээ наманчлаагүй, Аврагчийг дагах мөн дурсан санах
хүсэлгүй байж ариун ёслолоос хүртвэл, ариун ёслолоос зохисгүй хүртэж байна
гэсэн үг. Хэрэв суралцагчдад ариун ёслолоос хүртэх өөрсдийн зохистой
байдлын талаар асуух зүйл байгаа бол Тэнгэрлэг Эцэгт залбирч, бишоптойгоо
уулзахыг суралцагчдад урамшуул (3 Нифай 18:26–29-ийг үзнэ үү).

• Яагаад ариун ёслолоос зохисгүй хүртэх нь бидний бодгальд шийтгэл
авчирна гэж та нар бодож байна вэ?

• 1 Коринт 11:28-д цэдэглэснээр, Паул Сүмийн гишүүдэд ямар зөвлөгөө
өгсөн бэ? (Бид ариун ёслолоос хүртэхдээ амьдралаа нягталж үзэх
хэрэгтэй гэсэн үнэнийг суралцагчдын өөрсдийнх нь үгээр самбар
дээр бич.)

Өөрсдийн амьдралыг дүгнэхийн зорилго нь зөвхөн ариун ёслолоос хүртэх
зохистой эсэхээ бодох бус, түүнчлэн бид Их Эзэнтэй хийсэн гэрээнүүдээ
сахихыг хэр хичээж байгаа болон хэрхэн наманчилж, илүү сайжрахыг
эрэлхийлэх тухай бодох явдал юм.

108-Р ХИЧЭЭЛ

685



Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэрын хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Би өөртөө ‘Би Бурханыг бүх зүйлээс илүү чухалчилж, Түүний бүх зарлигийг
дагадаг уу?’ гэсэн асуулт тавьсан. Тэр үед би үүнийг тунгаан бодож, хийх
хэрэгтэй зүйлсээ хийх шийдвэр гаргасан. Их Эзэний зарлигуудыг үргэлж
дагахаар Түүнтэй гэрээ хийнэ гэдэг нь тун чухал үүрэг бөгөөд ариун
ёслолоос хүртэж, тэрхүү гэрээгээ шинэчлэх нь адилхан чухал зүйл билээ.
Ариун ёслолын үеэр бодож эргэцүүлэх цаг гаргах нь агуу ач холбогдолтой.

Энэ нь өөрийгөө шалгах, дүгнэх, цэгнэх хийгээд тунгаах, шийдвэрлэх цаг юм” (“Thoughts
on the Sacrament,” Ensign, 1977 оны 5-р сар, 25).

Суралцагчдад 1 Коринт 11:28 дээр тодорхойлсон үнэнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх
талаар бодоход туслахын тулд тэднийг ариун ёслолоос хүртэхэд бэлтгэхдээ
өөрсдөдөө тавьж болох асуултуудыг бодоход урь. Жишээ нь, тэд “Би хэрхэн
илүү сайн Есүс Христийн шавь байх вэ?” гэж асууж болно. Суралцагчдаас
өөрсдөдөө тавьж болох өөр асуултуудыг хуваалцахыг хүс. Та өөрийнхөө бодсон
асуултаас санал болгож болно. Ариун ёслолын үеэрх зохистой байдлаа
дүгнэхдээ өөрсдөдөө тавьж болох асуултуудыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ жагсаахыг суралцагчдаас хүс.

Суралцагчид ариун ёслолын үеэр болон өмнө зохистой байдлаа дүгнэснээр Их
Эзэн тэдэнд гэрээгээ хэрхэн илүү сайн биелүүлж, Түүний тэдэнд өгөхийг хүсдэг
адислалыг хүлээн авахуйц болохыг мэдэхэд тусалж чадна гэдгийг гэрчил.
Эдгээр адислал нь нүглээсээ цэвэрших, амьдралдаа Ариун Сүнсний илүү агуу
хүчийг хүлээн авах зэргийг багтаана. Суралцагчдыг дараагийн ариун ёслолоос
хүртэхдээ хэрхэн илүү сайн бэлтгэх талаар зорилго тавихад урь.

Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд ариун ёслолыг гүйцэтгэх үедээ иддэг байсан
хоолных нь талаар нэмэлт удирдамж өгснийг тайлбарлан, 1 Коринт
11:33–34-ийг нэгтгэн дүгнэ.

1 Коринт 11-д гардаг үнэний талаар гэрчилснээр хичээлээ дуусга.
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109-Р ХИЧЭЭЛ

1 Коринт 12
Оршил
Паул Сүнсний олон бэлгийн талаар бичив. Тэрээр Сүмийг
бие махбодтой харьцуулан, бие махбод зохих ёсоор
ажиллахад эрхтэн тус бүр хэрэг болдгийн адил Сүмийг

хүчирхэгжүүлэхэд гишүүн бүр сүнслэг бэлгээ ашиглаж
чадна гэдгийг тайлбарлав.

Заах зөвлөмж

Суралцах үйл явцад суралцагчдыг удирд
Та хичээлээ бэлтгэж байхдаа мэдэрсэн сэтгэгдэлтэйгээ төстэй суралцах үйл явцаар
дамжуулан суралцагчдыг удирдах үед тэд сурч хөгждөг. Суралцагчдыг ойлголттой болохын
тулд судруудыг эрэлхийлэн судалж, сайн мэдээний үнэнийг өөрсдөө нээн олоход чиглүүл.
Тэдэнд сайн мэдээг өөрсдийн үгээр тайлбарлах мөн өөрийн мэддэг хийгээд мэдэрч байгаа
зүйлсээ гэрчилж, хуваалцах боломжийг олгох хэрэгтэй. Энэ нь тэдэнд сайн мэдээг оюун
ухаан, зүрх сэтгэлдээ шингээн эзэмшихэд тусална.

1 Коринт 12:1–11
Паул сүнслэг бэлгийн талаар заав
Дараах чулууны зургийг үзүүл.

Нэг суралцагчийг чулуун дээрх
бичээсийг чанга уншихад урь.
Ерөнхийлөгч Дэвид О.Маккэй
Шотландад номлолд үйлчилж байхдаа
Стирлинг цайзын ойролцоох
барилгын хаалган дээр уг чулуу
байхыг харсан ба үүн дээрх захиас нь
түүнд сүнслэгээр нөлөөлсөн гэдгийг
тайлбарла (Францис M.Гиббонс,
David O. McKay: Apostle to the World,
Prophet of God [1986], 45).

Чулуун дээрх тэмдэгтүүд нь тус
бүрдээ тоон утгыг илэрхийлнэ
гэдгийг тайлбарла. Дүрс бүрийн
илтгэх тоон утгыг тодорхойлохыг
суралцагчдаас хүс. (Зүүнээс баруун
тийш, дээд талын мөрөн дэх
тэмдэгтүүд нь 5, 10, 3 гэсэн
тоонуудыг, дунд талын мөр нь 4, 6, 8 гэсэн тоонуудыг, доод талын мөр нь 9, 2, 7
гэсэн тоонуудыг тус тус төлөөлнө.)

• Дээд, дунд, доод мөрөн дэх тоонуудын нийлбэр хэд вэ?
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Аль ч мөр, багана, ташуу зурваст буй тоонуудын нийлбэр адилхан 18 байгааг
тайлбарла. Эдгээр тэмдэгт нь “Юу ч хийсэн бай, өөрт оногдсоныг сайн хий”
гэсэн үгтэй хамт байсан шалтгаан нь хэрэв аль нэг дүрсний байрыг соливол
багана, мөр гээд бүх чиглэл дэх тоонуудын нийлбэр 18 болохгүйд оршино.

Суралцагчдыг 1 Коринт 12-ыг судалж байхдаа бид Сүмийн гишүүдийн хувьд
хэрхэн уг чулуун дээрх дүрснүүдтэй адилхан болохыг бодож үзэхэд урь.

Коринтын Сүмийн гишүүдэд сүнсний бэлгийн талаар заахыг хүссэн ба
гэгээнтнүүдийн олонх нь үүнийг буруу ойлгодог байсан гэдгийг тайлбарлан,
1 Коринт 12:1–2-ыг нэгтгэн дүгнэ. Тэд хөрвүүлэгдэхээсээ өмнө хиймэл
шүтээнээр буруу тийш хөтлөгдсөн байсныг Паул сануулсан.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 12:3-ыг чанга уншихад уриад, Есүс бол Их Эзэн,
Аврагч гэдгийг бид өөрсдөө хэрхэн мэдэх талаар олж мэдэхийг ангийнхнаас
хүс. Иосеф Смит 3-р шүлэгт буй хэлэх гэдэг үгийг бид мэдэх гэж уншиж
ойлгох хэрэгтэй гэж заасан (History of the Church, 4:602–3).

• 1 Коринт 12:3-т цэдэглэснээр, бид Есүс Христийн талаар хэрхэн хувийн
гэрчлэлтэй болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Зөвхөн Ариун
Сүнсээр дамжуулан бид Есүс Христ бол бидний Аврагч гэсэн
хувийн гэрчлэлийг олж авч чадна гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.
Үүнтэй адил зарчмаар Иосеф Смитийн эсвэл Мормоны Номын талаар
хувийн гэрчлэлтэй болдгийг та тайлбарлаж болно.)

Энэ үнэнийг илүү сайн ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд нэг суралцагчаас
Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын дараах мэдэгдлийг
уншихыг хүс.

“Гэрчлэл бол хамгийн нандин өмч юм, учир нь үүнийг логик ухаанаар олж
авч чадахгүй бөгөөд үүнийг дэлхийн өмч хөрөнгөөр ч худалдаж авч
чадахгүй мөн үүнийг бэлгэнд эсвэл өвөг дээдсээсээ өвлөн авч чадахгүй. Бид
бусдын гэрчлэлд тулгуурлаж болохгүй. Бид өөрсдөө мэдэж авах хэрэгтэй.
Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли ‘Хожмын үеийн гэгээнтэн бүр Есүс бол
амилсан бөгөөд амьд Бурханы амьд Хүү гэдгийг ямар ч эргэлзээгүй, баттай

мэдэж авах үүрэг хариуцлагатай’ гэж хэлсэн байдаг (“Fear Not to Do Good,” Ensign, 1983
оны 5-р сар, 80). …

Бид энэ гэрчлэлийг Ариун Сүнс бидний доторх сүнстэй ярих үед хүлээж авдаг. Бидний
гэрчлэл, үнэмшлийн эх сурвалж болох амар амгаланг болон гуйвшгүй үнэнийг бид хүлээн
авах болно” (“Хувийн гэрчлэлийн хүч,” Ensign, 38 эсвэл 2006 оны 10-р сарын Ерөнхий
Чуулган).

• Есүс Христийн талаарх гэрчлэл зөвхөн Ариун Сүнсээр дамжин ирдэг
гэдгийг ойлгох нь яагаад чухал вэ?

• Бид амьдралдаа Ариун Сүнсийг урихын тулд юу хийж болох вэ?

1 Коринт 12:4–6-д цэдэглэснээр, өөр өөр арга замаар ажилладаг янз бүрийн
сүнслэг бэлэг байдаг ч бүгдээрээ Ариун Сүнсээр дамжуулан Бурханаас ирдэг
гэж Паул заасныг тайлбарла. Сүнсний бэлэг гэдэг нь Ариун Сүнсээр дамжин
өгөгддөг адислал буюу чадвар бөгөөд Бурхан Сүмийн гишүүн бүрд доод тал нь
нэг бэлэг өгсөн гэдгийг тайлбарлаж болно (С ба Г 46:11-ийг үзнэ үү).
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Нэг суралцагчийг 1 Коринт 12:7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, бидэнд яагаад Сүнсний бэлэг өгөгддөгийг олж мэдэхийг хүс.
(Шаардлагатай бол “нийтийн тусын тулд” гэдэг нь бүх гэгээнтний сайн
сайхны тулд гэсэн үг болохыг тайлбарла.)

• Бид яагаад Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдэд Сүнсний бэлэг өгөгддөг талаар
Паулаас ямар үнэнийг мэдэж болох вэ? (Суралцагчид Сүнсний бэлэг нь
Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдийн ашиг тусын тулд өгөгддөг гэсэнтэй
төстэй үнэнийг тодорхойлох ёстой. Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

Суралцагчдад энэ үнэнийг ойлгоход туслахын тулд дараах хүснэгтийг самбар
дээр зураад, тэднээс үүнийг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
хуулж авахыг хүс.

Сүнслэг
бэлэг

Эдгээр сүнслэг бэлэг нь Бурханы хүүхдүүдэд хэрхэн
ашиг тустай вэ?

Ангийнхныг хоёр эсвэл гурваар нь бүлгүүдэд хуваарил. Бүлэг бүрийг 1 Коринт
12:8–11-ийг судалж, дагалдах зааврыг дагахад урь. Та эдгээр зааврыг самбар
дээр бичиж эсвэл тараах материал болгон өгч болно.

1. Хүснэгтийн эхний багананд 1 Коринт 12:8–11-д дурдсан сүнслэг бэлгийг
жагсаан бич.

2. Сүнслэг бэлэг бүрийн утгыг ярилц эсвэл жишээ өг.

Бүлэг бүрийг олж мэдсэн сүнслэг бэлэг болон тус бүрийнх нь утгыг
тайлбарлахад урь. Шаардлагатай бол “мэргэн ухааны үг” (8-р шүлэг) гэдэг нь
зөв зүйтэй шүүж, мэдлэгээ зохих ёсоор ашиглахыг, “мэдлэгийн үг”(8-р шүлэг)
гэдэг нь Бурханы болон Түүний хуулиудын талаарх мэдлэгийг, “сүнснүүдийг
ялгах” (10-р шүлэг) гэдэг нь үнэн болоод үнэн бус зүйлсийг ялган таньж,
бусдын сайн, муу эсэхийг таньж мэдэх гэсэн утгатайг мөн “олон янзын хэлээр
ярих” (10-р шүлэг) гэдэг нь гадаад болон үл мэдэгдэх хэлээр ярих чадварыг
хэлнэ гэдгийг тайлбарла.

Бүлэг бүр 8–10-р шүлэгт дурдагдсан сүнслэг бэлгээс хоёрыг сонгоод,
хүснэгтийн хоёр дахь багананд тэдгээр бэлэг нь Бурханы хүүхдүүдэд хэрхэн
ашиг тустай талаар бичихийг хүс. Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн
суралцагчийг хоёр дахь багананд бичсэн хариултуудынхаа нэгийг
ангийнхандаа тайлбарлахад урь.

Сударт дурдсан сүнслэг бэлэг нь бидний Сүнсээр дамжуулан хүлээн авч болох
маш олон бэлгийн зөвхөн цөөн хэд нь гэдгийг онцол.

• Ариун Сүнсээр дамжин бидэнд өөр ямар бэлэг ирж болох вэ?
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• Та нар гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөд, ангийнхнаасаа ямар сүнслэг бэлгийг
анзаарч байсан бэ?

• Бид сүнслэг бэлгээ олж нээхийн тулд юу хийж болох вэ? (Тэнгэрлэг
Эцэгээсээ тэдгээрийн тухай залбирах үедээ асууж, патриархын адислалаа
авах мөн судлах)

Суралцагчдыг өөрсдөдөө өгөгдсөн сүнслэг бэлгийн талаар мөн тэдгээрийг
ашигласнаар өөрсдөдөө болон бусдад хэрхэн ашиг тустай байж болох талаар
бодоход урь.

1 Коринт 12:12–31
Сүнсний бэлгийг Сүмийн бүх гишүүнийг адислахын тулд өгсөн.
Самбарын өмнө дөрвөн суралцагчийг гарч ирэхийг хүс. Ангийнханд
дуулдахгүйгээр энэ 4 суралцагчид хөл, гар, чих болон нүд гэсэн үгсийг өг. Авсан
үгээ самбар дээр дүрслэн зурахыг суралцагч бүрээс хүсээд, сурагч бүрийн юу
зурж байгааг таахыг ангийнхнаас хүс. Бүх зургийг зөв таасны дараа
суралцагчдыг суудалдаа эргэн суухад урь. Хөл, гар, чих, нүд нь бидний биед
ямар хувь нэмэр оруулдаг талаар бодохыг ангийнхнаас хүс.

• Та нар урьд нь хөл гарын хуруу эсвэл шүд зэрэг биеийн жижиг хэсгүүдээ
гэмтээж байсан уу? Энэ жижиг бэртэл нь өдөр бүрийн энгийн ажлаа
хийхэд чинь хэр нөлөөлж байсан бэ?

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 12:12–14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул бие болон биеийн эрхтнүүдийг юутай
харьцуулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул бие болон биеийн эрхтнүүдийг юутай харьцуулсан бэ? (Есүс
Христийн Сүм болон Сүмийн гишүүдтэй харьцуулсан)

Дараах судрын эшлэл болон асуултыг самбар дээр бич.

1 Коринт 12:15–22, 25–30

Паул ямар байдлаар биеийг Сүмтэй харьцуулсан бэ?

Суралцагчдыг өмнөхтэй адил бүлгүүдэд хуваарил. Бүлэг бүрийг 1 Коринт
12:15–22, 25–30-ийг хамтдаа уншаад, Паул ямар арга замаар биеийн эд эрхтэнг
Сүмийн гишүүдтэй харьцуулсан талаар олж мэдэхийг хүс. Паул биеийн
эрхтнүүдийг Сүмийн гишүүдтэй хэрхэн харьцуулсныг тодорхойлохоос өмнө
бие, эрхтнүүдийн тухай юу заасныг олж мэдэхийг санал болгож болно.
Хангалттай хугацаа өгсний дараа суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

• Паул сүнслэг бэлгийн тухай ярьсныхаа дараа яагаад Сүмийн гишүүн нэг
бүрийн үүргийн тухай ярьсан гэж та нар бодож байна вэ?

• Паулын Сүмийн гишүүдийг биеийн эрхтэнтэй адилтган заасан нь
өнөөгийн Сүмийн гишүүдэд байдаг ямар асуудлыг шийдэж болох вэ?
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• Сүмийн гишүүдийг биеийн эрхтэнтэй харьцуулснаас бид ямар зарчмыг
мэдэж болох вэ? (Суралцагчид Бид өөрсдийн онцгой сүнслэг бэлгийг
бусдад үйлчлэхэд ашиглах үедээ Сүмийг хүчирхэгжүүлдэг гэсэн
зарчмыг тодорхойлсон эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн хэлсэн дараах
мэдэгдлийг чанга уншихад урь. Суралцагч бүрд уг мэдэгдлийг хувилж өгөх
талаар бодож үзнэ үү.

“Бид бүгдээрээ энэхүү агуу ажилд хамтдаа хүчин зүтгэж байгаа. ‘Үхэшгүй
байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах’ (Мосе 1:39)
Эцэгийнхээ ажил, алдар сууд туслахын тулд бид энд байгаа билээ. Ажил
үүрэгтээ хүлээдэг та нарын үүрэг хариуцлага, ажил үүрэгтээ хүлээдэг миний
үүрэг хариуцлагатай адилхан нэр хүндтэй юм. Энэ сүмд өчүүхэн ач
холбогдолтой дуудлага гэж байдаггүй. Бид бүгд үүргээ биелүүлэхдээ бусдын

амьдралд нөлөөлж байдаг” (“This Is the Work of the Master,” Ensign, 1995 оны 5-р сар, 71).

• Гишүүдийн өөр өөр сүнслэг бэлэг, дуудлага Сүмийг хэрхэн адисалдаг вэ?

• Та нар гишүүдийн сүнслэг бэлгээр дамжуулан гэр бүл, семинар, тойрог
эсвэл салбар хэрхэн хүчирхэгжихийг харж байсан бэ?

Суралцагчид Сүмийг хүчирхэгжүүлж, бусдын амьдралыг адислахын тулд
сүнслэг бэлгээ хэрхэн ашиглаж болох талаар бодохыг тэднээс хүс.

Суралцагчдыг 1 Коринт 12:31-ийг дотроо уншаад, Паул Коринтын
гэгээнтнүүдэд юу хийхийг зөвлөснийг олж мэдэхэд урь.

• Паул гэгээнтнүүдэд юу хийхийг зөвлөсөн бэ? (Энэ шүлэгт хүсэн
тэмүүлэгтүн гэдэг нь “хичээнгүйлэн эрэлхийл” гэсэн утгатайг тайлбарла
[31-р шүлэг, зүүлт тайлбар a].)

• Бид Сүнсний “үлэмжийн агуу бэлгүүдийг” хичээнгүйлэн эрэлхийлэхийн
тулд юу хийж болох вэ (С ба Г 46:8–9-ийг мөн үзнэ үү)?

Сүнслэг бэлгийн талаар гэрчилж, талархлаа илэрхийлэн, суралцагчдыг бусдад
үйлчилж, Сүмийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд сүнслэг бэлгийг хичээнгүйлэн
эрэлхийлж мөн ашиглахад урамшуул.
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110-Р ХИЧЭЭЛ

1 Коринт 13–14
Оршил
Паул энэрлийн ач холбогдлын тухай заасан. Тэрээр
Коринтын гэгээнтнүүдэд энэрлийг олж авч мөн дагаж,
өөр бусад сүнслэг бэлэг эрэлхийлэхийг зөвлөв. Паул

бошиглолын бэлэг нь хэлний бэлгээс илүү агуу бөгөөд
бусдыг сүнслэгээр хүчирхэгжүүлэхийн тулд Сүмийн
гишүүдэд өгөгддөг гэж заасан.

Заах зөвлөмж

Хичээл бүрийг суралцагчдаа бодож бэлд
Хичээл заахаар бэлтгэхдээ суралцагчдын амьдралд ямар үр дүн гарна гэж найдаж байгаа
талаараа бод. Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон: “Сайн мэдээг заах зорилго нь … ангийн
гишүүдийн оюун ухаанд ‘мэдээлэл цутгах’ явдал биш юм. … Харин хүмүүсийг сайн
мэдээний зарчмуудаар амьдрах тухай бодож, хүсэж, үйлдэхэд нөлөөлөх эрхэм
зорилготой” гэж сануулжээ (Conference Report, 1970 оны 10-р сар, 107).

1 Коринт 13
Паул энэрэлтэй байхын ач холбогдлын талаар заав
Хичээл эхлэхийн өмнө дараах жишээнүүдийг самбар дээр бич эсвэл
суралцагчдад хувилан тараа. Нэг суралцагчийг жишээ бүрийг уншихад урьж,
ангийнхнаас эдгээр мэдэгдлийн аль нэг нь өөрсдийг нь дүрсэлж байгаа эсэхийг
бодож үзэхийг хүс.

1. Ах, эгч, дүү нарын чинь зан авир та нарт түвэгтэй санагддаг.

2. Ангийн чинь хүүхэд чамтай бүдүүлэг харьцах үед та нар эргээд
бүдүүлэг хандах нь шударга явдал мэт санагддаг.

3. Та нар найзынхаа амжилт, авьяас чадварт атаархдаг.

4. Заримдаа та нарт залуу эмэгтэйчүүдийн анги эсвэл санваарын
чуулгадаа хов жив ярьж, бусдын талаар муугаар ярих нь хэцүү
санагддаггүй.

• Ийм хандлага, зан авиртай байхаас ямар хортой үр нөлөө гарч болох вэ?

Суралцагчдыг 1 Коринт 13-ыг судалж байхдаа бусадтай харилцах харилцаа, аз
жаргалыг бусниулж болох чиг хандлага, зан авираас зайлсхийхэд тэдэнд туслах
үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдад Коринтын гэгээнтнүүд Сүмд зөрчилдөөн, хагарал үүсгэх зан
үйлдэл гаргаж байсныг сануул. Паул захидалдаа сүнслэг бэлэг нь бүх хүний
ашиг тусын тулд болон Сүмийн гишүүд бие биедээ үйлчилж,
хүчирхэгжүүлэхийн тулд өгөгдсөн хэмээн заасан. Паул гэгээнтнүүдэд “үлэмж
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агуу бэлгүүдийг” хичээнгүйлэн эрэлхийлэхийг зөвлөсөн (1 Коринт 12:7–31-ийг
үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 13:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын магтсан Сүнсний бэлэг болон шинж
чанарыг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Сүнсний ямар бэлэг, шинж чанарыг магтсан бэ? (Энэрэл)

“Энэрэл нь хамгийн дээд, эрхэм ариун, хамгийн хүчтэй хайр бөгөөд энэ нь
ердийн нэг хайр биш” (Bible Dictionary, “Энэрэл”).

• Сүнслэг бэлэг байгаа ч энэрэл байхгүй хүмүүсийг Паул юу гэж
дүрсэлсэн бэ?

1-р шүлэг дэх “нүргэлэх харанга,” “хангинах цан” гэдэг нь чанга дуу гаргадаг
зэмсэг гэдгийг тайлбарла. 1-р шүлгийн хам сэдэвт энэ үгс нь ярьж байгаа хүн
энэрлээр өдөөгдөөгүй бол түүний үгс дэмий хоосон, утга учиргүй болдог
гэдгийг онцолсон.

• Яагаад та нар бид энэрэлгүй бол юу ч биш гэж бодож байна вэ?

• Хэн нэгэн энэрэлгүй мөртлөө хэрхэн бүх эд хөрөнгөө ядуусыг хооллоход
зориулж, үнэний төлөө үхэхэд бэлэн байх боломжтой вэ? (Энэрэл нь
өгөөмөр үйлс болон үнэний төлөө үхэхээс ч илүү зүйл гэдгийг тайлбарла.)

Дараах хүснэгтийг самбар дээр хуулж зур.

Энэрэл гэж юу вэ, энэрэл юу
хийдэг вэ

Энэрэл гэж юу биш вэ эсвэл юу
хийдэггүй вэ

Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд энэрлийн бэлгийг илүү их ойлгоход туслахын
тулд үүний шинж чанар, онцлогийг тодорхойлсон гэдгийг тайлбарла.
Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Суралцагчдыг хамтрагчтайгаа 1 Коринт
13:4–8-ыг уншаад, Паул энэрлийг хэрхэн дүрсэлснийг олж мэдэхэд урь.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа суралцагчдаас самбарт гарч, тохирох
гарчгийн дор Паулын өгсөн энэрлийн тодорхойлолтуудыг бичихийг хүс.
Шаардлагатай бол суралцагчдад тодорхойлолт бүрийг ойлгоход тусал.

• Энэрлийн эдгээр бүх шинж чанарын тодорхойлолтод хэн тохирох вэ?
(Есүс Христ)

Бошиглогч Мормон “энэрэл бол Христийн цэвэр хайр” гэж заасныг
суралцагчдад сануул (Моронай 7:47). Энэрлийг хоёр чухал замаар тодорхойлж
болохыг тайлбарла. (1) Биднийг хайрлах Христийн хайр болон (2) бусдыг
хайрлах Христийнхтэй адил бидний хайр. Суралцагчдаас самбар дээрх
жагсаалтаас энэрлийн цөөн хэдэн тодорхойлолтыг сонгож, тэдгээр нь Есүс
Христийг хэрхэн сайн дүрсэлж байгааг тайлбарлахыг хүс.
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• 8-р шүлэгт “энэрэл хэзээ ч дуусдаггүй” гэсэн нь ямар утгатай гэж та нар
бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Үнэн энэрлийг … Христийн бидний төлөөх цуцашгүй, хязгааргүй,
цагаатгагч хайр нь цэвэр ариун, төгс төгөлдрөөр харуулсан. … Бид энэхүү
энэрэл буюу бидний төлөөх түүний цэвэр хайргүйгээр хэн ч биш байж,
найдах зүйлгүй болж, бүх хүмүүн дундаас хамгийн зовлонтой нь байх
болно. …

Амьдралд хүссэндээ хүрэхгүй, сэтгэлээр унах үе бий. Зарим зүйл бидний
санаснаар болдоггүй. Заримдаа хүмүүс бидний урмыг хугалдаг. Мөн эдийн засаг, бизнес
тэр байтугай засгийн газар ч гэсэн бидний урмыг хугалдаг. Гэвч бидний урмыг хугалдаггүй
нэг л зүйл бий. Тэр бол Христийн цэвэр хайр юм” (Christ and the New Covenant
[1997], 337).

• Христийн цэвэр хайр хэзээ ч дуусдаггүй гэдгийг санах нь хэрхэн тустай
байж болох вэ?

• 1 Коринт 13:4–8-аас мэдсэн зүйлдээ тулгуурлавал, энэрлийн бэлгийг олж
авснаар бидэнд юу тохиох вэ? (Суралцагчид янз бүрийн үнэнийг хэлж
болох ч Бид энэрлийн сүнслэг бэлгийг олж авахыг эрэлхийлснээр
өөрсдийн Аврагч Есүс Христтэй илүү адил болдог гэсэн үнэнийг
тодорхойлоход анхаар. Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

Паул яагаад мэдлэг болон бошиглолын сүнслэг бэлэг эцэстээ үгүй болохыг
заасан гэдгийг тайлбарлан, 1 Коринт 13:9–12-ыг нэгтгэн дүгнэ. Энэ амьдралд
олж авах боломжтой мэдлэг нь бүрэн гүйцэд биш бөгөөд бид мөнх амьдралд
төгс мэдлэг олж авах болно гэдгийг Паул хэлэв.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 13:13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, байнга тэвчиж, туулах гэдэг утгаараа үлддэг гэж
Паулын заасан Сүнсний гурван бэлгийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж
мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

• Паул юуг хамгийн агуу сүнслэг бэлэг гэж заасан бэ? (Суралцагчид Энэрэл
бол Сүнсний бэлгүүдээс хамгийн агуу нь юм гэсэн үнэнийг
тодорхойлох ёстой. Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

• Итгэл, найдвар, энэрэл гурвын харилцаа холбоо юу вэ? (Итгэл найдвар руу
хөтөлдөг, найдвар энэрэл рүү хөтөлдөг.)

• 1 Коринт 13-аас бидний мэдсэн зүйлд үндэслэвэл, энэрэл нь яагаад
Сүнсний хамгийн агуу бэлэг гэж та нар бодож байна вэ?

1 Коринт 14:1 дэх Паулын “та нар хайрыг [энэрлийг] мөшгөгтүн” гэсэн
зөвлөгөөг онцол.

• Бид энэрлийн бэлгийг “мөшгөхийн” тулд буюу олж авахын тулд юу хийж
болох вэ?
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Нэг суралцагчийг Моронай 7:48-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Мормон өөрийн хүмүүст энэрлийн бэлгийг олж авахын тулд юу
хийхийг заасан талаар олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахад урь.

• Энэрэлтэй байх нь бидний найз нөхөд, гэр бүл, бусадтай харилцах
харилцааг хэрхэн сайжруулах вэ?

• Хэн нэгэн та нарт болон бусдад энэрлээр хандаж байсныг харж байснаа
дүрсэлж чадах уу? (Мөн та өөрийн туршлагаас хуваалцаж болно.)

Суралцагчдыг цаасан дээр энэрлийн аль шинж чанар нь тэдэнд хамгийн хэцүү
санагддаг, яагаад гэдгийг бичихэд урь. Суралцагчдыг илүү агуу энэрлийг олж
авахын тулд юу хийж болох талаар зорилгоо бичихэд урамшуул. Түүнийгээ
үргэлж харан, санаж болох газар байрлуулахад суралцагчдыг урь.

1 Коринт 14
Паул бошиглолын бэлэг нь хэлний бэлгээс илүү агуу гэдгийг заав
Шоо, хайрцаг, хөзөр, ном зэрэг цамхаг барьж болохуйц зүйл хичээлдээ авчир.
Нэг суралцагчийг нэг минутын хугацаанд эдгээр зүйлээр аль болох өндөр
цамхаг барихад урь. Дараа нь уг суралцагчийг суухад урь. Суралцагчдаас
1 Коринт 14:1–3-ыг дотроо уншаад, эдгээр шүлгээс цамхаг барихтай
холбоотой үг олохыг хүс.

• 3-р шүлэгт ямар үг цамхаг барихтай холбогдох вэ? (Босгон байгуулах.
Шаардлагатай бол босгон байгуулах гэдэг нь сүнслэгээр хүчирхэгжүүлэх,
сайжруулах гэсэн утгатайг тайлбарлаж болно.)

Суралцагчдыг 1 Коринт 14-ийг судалж байхдаа тэдэнд бусдыг хэрхэн босгон
байгуулахаа мэдэхэд туслах зарчмыг олж мэдэхэд урь.

Паул хэлний бэлэгтэй буюу олон өөр хэлээр ярих чадвартай Коринтын
Сүмийн гишүүдэд хандан үг хэлснийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг 1 Коринт
14:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул
гэгээнтнүүдэд оронд нь ямар сүнсний бэлэг эрэлхийлэхийг зөвлөсөн талаар
олж мэдэхийг хүс.

• Паул гэгээнтнүүдэд Сүнсний ямар бэлгийг хүсэж мөн тэмүүлэхийг
зөвлөсөн бэ?

“Бошиглол нь илчлэлтээр дамжуулан Ариун Сүнснээс хүлээн авдаг сүнслэгээр
нөлөөлөгдсөн үгс болон бичээсүүдээс бүрддэг. Есүсийн тухай гэрчлэл бол
бошиглолын сүнс мөн (Илчлэлт 19:10). Хүн бошиглохдоо өөрийнх нь сайн
сайхны төлөө буюу бусдын сайн сайхны төлөө Бурханаас түүнд мэдүүлэхийг
хүссэн зүйлийг ярих буюу бичдэг” (Судруудын удирдамж, “Бошиглол,
бошиглох,” scriptures.lds.org) гэдгийг тайлбарла.

Самбар дээр бошиглох = сүнслэг өдөөлтөөр зааж мөн гэрчлэх гэсэн үгсийг бич.

• 3-р шүлэгт өгүүлсэнчлэн, илэрхийлэлтээр зааж мөн гэрчлэх нь бидэнд
бусдыг адислахад хэрхэн тусалж болох вэ? (Суралцагчид өөрсдийн үгсийг
ашиглан Бид сүнслэг өдөөлтөөр зааж, гэрчлэх үедээ бусдыг босгон
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хүчирхэгжүүлж, тайтгаруулахад тусалж чадна гэсэнтэй төстэй
зарчмыг тодорхойлох ёстой.)

• Та нар өөр хүмүүсийн сүнслэгээр өдөөгдөн зааж, гэрчилсэн зүйлсээр хэрхэн
хүчирхэгжиж мөн тайтгарч байсан бэ?

Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд хэлний бэлгийн талаар анхааруулсан тухай
тайлбарлан, 1 Коринт 14:4–30-ийг нэгтгэн дүгнэ. Хэрэв хэлний бэлгийг зүй
бусаар ашиглавал энэ бэлэг нь Сүмийг хүчирхэгжүүлэхгүй бөгөөд гишүүдэд
илүү ашигтай сүнслэг бэлгийг эрэлхийлэхэд нь садаа болно гэж Паул
сэрэмжлүүлсэн.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 14:31, 33, 40-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул бошиглолын талаар гэгээнтнүүдэд юу гэж
зөвлөснийг олж мэдэхийг хүс.

• Паул бошиглолын талаар гэгээнтнүүдэд юу гэж зөвлөсөн бэ? (Эрэгтэй,
эмэгтэй, бүх хүн бошиглож, зааж мөн гэрчилж болно. Үүнийг цэгцтэй,
ээлж дараатай хийх ёстой.)

• Бид эдгээр шүлгээс Есүс Христийн Сүмийн талаар ямар үнэнийг мэдэж
болох вэ? (Суралцагчид өөрсдийн үгээр Есүс Христийн Сүмд бүх зүйл
эмх цэгцтэй хийгдэх ёстой гэсэнтэй төстэй зарчмыг тодорхойлох ёстой.)

• Есүс Христийн Сүмд бүх зүйл зохих дараалалд хийгдэх нь яагаад чухал гэж
та нар бодож байна вэ?

1 Коринт 14:34–35-д Паулын бичсэн зүйл нь тэрээр Коринтын гэгээнтнүүдийг
Сүмд эмх замбараатай байлгахад хэрхэн чиглүүлсэн талаарх жишээг өгдөг
гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг 1 Коринт 14:34–35-ыг чанга уншихад
урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Коринтын Сүмийн
гишүүдэд юу заасан талаар олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахад урь.

Паул эмэгтэй хүнийг Сүмийн цуглаануудад үг хэлэх болон залбирахыг
хориглоогүй учраас Түүний зөвлөгөөг ойлгоход хэцүү гэдгийг тайлбарла
(1 Коринт 11:5-ыг үзнэ үү). Иосеф Смитийн Орчуулга нь 34, 35-р шүлэг дэх
ярих гэдгийг захирах гэдгээр сольсон. Тэр үед Коринтын зарим эмэгтэй
цуглааны үеэр ёс журамгүй аашилж эсвэл санваарын удирдагчдаа дэмжин
баталж, дагахын оронд удирдах үүрэг хариуцлагыг авахаар зүй бусаар
эрэлхийлж байсан учраас Паул энэ нөхцөл байдлыг засахын тулд үүнийг хэлсэн
байж магадгүй болохыг энэ үгийг өөрчилснөөс харж болно (Шинэ Гэрээний
суралцагчийн гарын авлага [Сүмийн Боловсролын Системийн гарын авлага,
2014], 380-ыг үзнэ үү).

1 Коринт 13–14-т заасан үнэнийг гэрчилснээр хичээлээ дуусга.

110-Р ХИЧЭЭЛ

696



ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

1 Коринт 7–14 (22-р бүлэг)
Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын 1 Коринт 7–14-ийг (22-р бүлэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын
дараах дүгнэлт нь энэ хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (1 Коринт 7–8)
Коринтын гэрлэсэн болон ганц бие гишүүдэд өгсөн Паулын заавраас суралцагчид эхнэр нөхрийн бие махбодын
дотно харилцаа нь Бурханаас тодорхойлогдсон байдаг мөн Есүс Христийн итгэлтэй дагалдагчид гэр бүлдээ
ариусгагч үр нөлөө үзүүлдэг гэдгийг ойлгосон. Суралцагчид түүнчлэн бусдыг сүнслэгээр бүдрэхэд хүргэх
үйлдлүүдээс зайлсхийснээр тэдэнд энэрэл үзүүлж чадна гэдгийг мэдэж авсан.

2 дахь өдөр (1 Коринт 9–10)
Суралцагчид Коринтын гэгээнтнүүдэд өгсөн Паулын зөвлөгөөг үргэлжлүүлэн судлахдаа, бид мөнх амьдрал олж
авахын тулд бүх зүйлд биеэ хянаж сурах хэрэгтэй гэдгийг ойлгож авсан. Түүнчлэн тэд Бурхан бидэнд сорилтоос
гарах арга замыг өгөх ба бид өөрсдөө эхлээд уруу таталтаас зайлсхийхийг сонгох ёстой гэдгийг ойлгож мэдсэн.

3 дахь өдөр (1 Коринт 11)
Суралцагчид Их Эзэний төлөвлөгөөний дагуу эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс нэг нэгэнгүйгээр мөнх амьдралтай болж
чадахгүй гэдгийг мэдэж авсан. Түүнчлэн тэд ариун ёслолоос зохисгүй хүртдэг хүмүүс өөрсөд дээрээ шийтгэл,
зүхэл авчирдаг гэдгийг ойлгосон. Тиймээс бид ариун ёслолоос хүртэхдээ өөрсдийгөө хянах хэрэгтэй.

4 дэх өдөр (1 Коринт 12–14)
Сүнсний бэлгийн талаарх Паулын заасан зүйлсээс суралцагчид дараах үнэнийг мэдэж авсан. Үүнд: Бид зөвхөн
Ариун Сүнсээр дамжуулан Есүс Христ бол бидний Аврагч гэсэн хувийн гэрчлэлтэй болж чадна. Бид энэрлийн
сүнслэг бэлэг олж авахыг эрэлхийлэхийн хэрээр Аврагч Есүс Христтэй илүү адил болдог. Энэрэл бол Сүнсний
хамгийн агуу бэлэг юм. Бид сүнслэг удирдамжаар дамжуулан зааж, гэрчилбэл бусдыг сурган гэгээрүүлж,
тайтгаруулж чадна.

Оршил
Паул Сүнсний олон бэлгийн талаар бичив. Тэрээр Сүмийг бие махбодтой
харьцуулан, бие махбод зохих ёсоор ажиллахын тулд эрхтэн тус бүр хэрэг
болдогтой адил Сүмийг хүчирхэгжүүлэхэд гишүүн бүр сүнслэг бэлгээ ашиглаж
чадна гэдгийг тайлбарлав.

Заах зөвлөмж
1 Коринт 12:1–11
Паул сүнслэг бэлгийн талаар заав
Дараах чулууны зургийг үзүүл.
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Нэг суралцагчийг чулуун дээр бичсэн
бичгийг чанга уншихад урь.
Ерөнхийлөгч Дэвид О.Маккэй
Шотландад номлолд үйлчилж байхдаа
Стирлинг цайзын ойролцоох
барилгын хаалган дээр уг чулуу
байхыг харсан ба үүн дээрх захиас нь
түүнд сүнслэгээр нөлөөлжээ
(Франсис M. Гиббонс, David O.
McKay: Apostle to the World, Prophet of
God [1986], 45).

Чулуун дээрх тэмдэгтүүд нь тус
бүрдээ тоон утгыг илэрхийлнэ
гэдгийг тайлбарла. Дүрс бүрийн
илтгэх тоон утгыг тодорхойлохыг
суралцагчдаас хүс. (Зүүнээс баруун
тийш байрлах дээд талын мөрөн дэх
тэмдэгтүүд нь 5, 10, 3 гэсэн
тоонуудыг, дунд талын мөр нь 4, 6, 8 гэсэн тоонуудыг, доод талын мөр нь 9, 2, 7
гэсэн тоонуудыг тус тус төлөөлнө.)

• Дээд, дунд, доод мөрөн дэх тоонуудын нийлбэр хэд вэ?

Аль ч мөр, багана, ташуу зурваст буй тоонуудын нийлбэр адилхан 18 байгааг
тайлбарла. Эдгээр тэмдэгт нь “Юу ч хийсэн бай, өөрийнхийгөө сайн хий”
гэсэн үгтэй хамт байсан шалтгаан нь хэрэв аль нэг дүрсний байрыг соливол
багана, мөр гээд бүх чиглэл дэх тоонуудын нийлбэр 18 болохгүй.

Суралцагчдыг 1 Коринт 12-ыг судалж байхдаа бид Сүмийн гишүүдийн хувьд
хэрхэн уг чулуун дээрх дүрснүүдтэй адилхан болохыг бодож үзэхэд урь.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 12:7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, бидэнд яагаад сүнсний бэлэг өгөгдсөн болохыг олж мэдэхийг
хүс. (Шаардлагатай бол “нийтийн тусын тулд” гэдэг нь бүх гэгээнтний сайн
сайхны төлөө гэсэн утгатайг тайлбарла.)

• Яагаад сүнсний бэлэг Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдэд өгөгддөг талаар бид
төлөөлөгч Паулаас ямар үнэнийг мэдэж болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Сүнсний бэлэг нь Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх
хүүхдийн ашиг тусын тулд өгөгддөг гэсэн үнэнийг олж тогтоосон
эсэхийг бататга. Энэ үнэнийг самбарт бич.)

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 12:8–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паулын дурдсан сүнслэг бэлгийг олж мэдэхийг хүс.

Суралцагчдыг олж мэдсэн сүнслэг бэлэг, тэдгээрийн утга учрыг тайлбарлахад
урь. Шаардлагатай бол “мэргэн ухааны үг” (8-р шүлэг) гэдэг нь зөвөөр шүүж,
мэдлэгээ зохих ёсоор ашиглахыг; “мэдлэгийн үг” (8-р шүлэг) гэдэг нь Бурханы
болон Түүний хуулиудын талаарх мэдлэгийг хэлнэ; “сүнснүүдийг ялгах” (10-р
шүлэг) гэдэг нь үнэн болоод үнэн бус зүйлсийг ялган таньж, бусдын сайн
болоод муу эсэхийг мэдэх гэсэн утгатай; мөн “олон янзын хэлээр ярих” (10-р

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  22-Р БҮЛЭГ

698



шүлэг) гэдэг нь гадаад болон үл мэдэгдэх хэлээр ярих чадварыг хэлдэг гэдгийг
тайлбарла.

• Эдгээр сүнслэг бэлэг нь Бурханы хүүхдүүдэд хэрхэн ашиг тустай вэ?

Судруудад онцлон дурдсан сүнслэг бэлэг нь бидний Сүнсээр дамжуулан хүлээн
авч болох маш олон бэлгийн зөвхөн цөөн хэд нь гэдгийг онцол.

• Ариун Сүнсээр дамжин бидэнд өөр ямар бэлэг ирж болох вэ?

• Та нар гэр бүлийнхээ гишүүд, найз нөхөд, ангийнхнаасаа ямар сүнсний
бэлгийг анзаарч харж байсан бэ?

• Бид сүнслэг бэлгээ олж нээхийн тулд юу хийж болох вэ? (Тэнгэрлэг
Эцэгээсээ тэдгээрийн тухай залбирлаараа асууж, патриархын адислалаа авч
мөн судлах.)

Суралцагчдыг өөрсдөд нь өгөгдсөн сүнслэг бэлгийн талаар мөн тэдгээрийг
ашигласнаар өөрсдөдөө болон бусдад хэрхэн ашиг тус болж болох талаар
бодоход урь.

1 Коринт 12:12–31
Сүнсний бэлэг нь Сүмийн бүх гишүүнийг адислахын тулд өгөгдсөн
Самбарын өмнө дөрвөн суралцагч гарч ирэхийг хүс. Ангийнханд
сонсогдуулахгүйгээр эдгээр 4 суралцагчид хөл, гар, чих болон нүд гэсэн үгсийг
өг. Суралцагч бүрийг авсан үгээ самбар дээр дүрслэн зурахыг хүсэж,
ангийнхнаар сурагч бүр юу зурж байгааг таалга. Ангийнхан бүх зургийг зөв
таасны дараа суралцагчдыг суудалдаа эргэн суухад урь. Ангийнхнаас хөл, гар,
чих, нүд нь бидний биед ямар хувь нэмэр оруулдаг талаар бодохыг хүс.

• Та нар урьд нь хөл гарын хуруу эсвэл шүд зэрэг биеийн жижиг эрхтэнээ
гэмтээж байсан уу? Энэ жижиг бэртэл нь өдөр бүрийн энгийн ажлаа
хийхэд чинь хэр нөлөөлж байв?

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 12:12–14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул бие, биеийн эрхтэнүүдийг юутай
харьцуулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул бие болон биеийн хэсгүүдийг юутай харьцуулсан бэ? (Есүс Христийн
Сүм болон Сүмийн гишүүдтэй)

Дараах судрын эшлэл болон асуултыг самбарт бич.

1 Коринт 12:15–22, 25–30

Паул ямар байдлаар биеийг Сүмтэй харьцуулсан бэ?

Суралцагчдыг хоёр юм уу гурваар нь бүлгүүдэд хуваарил. Бүлэг бүрийг
1 Коринт 12:15–22, 25–31-ийг хамтдаа уншаад, Паул ямар арга замаар биеийн
хэсгүүдийг Сүмийн гишүүдтэй харьцуулсан талаар олж мэдэхийг хүс. Паул
биеийн хэсгүүдийг Сүмийн гишүүдтэй хэрхэн харьцуулсныг тодорхойлохоос
өмнө бие болон биеийн хэсгүүдийн тухай юу заасныг олж мэдэхийг
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суралцагчдад санал болгож болно. Хангалттай хугацаа өгсний дараа
суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Яагаад Паул сүнслэг бэлгийн тухай ярьсныхаа дараа Сүмийн гишүүн нэг
бүрийн үүргийн тухай ярьсан гэж та нар бодож байна вэ?

• Паулын Сүмийн гишүүдийг биеийн хэсгүүдтэй адилтган заасан зүйлээр
өнөөгийн Сүмийн гишүүдэд байдаг ямар асуудлыг шийдэж болох вэ?

• Сүмийн гишүүдийг биеийн хэсгүүдтэй харьцуулснаас бид ямар зарчмыг
мэдэж болох вэ? (Суралцагчид янз бүрийн зарчим гаргаж болох ч Бид
өөрсдийн онцгой сүнслэг бэлгийг бусдад үйлчлэхэд ашиглах үедээ
Сүмийг хүчирхэгжүүлдэг гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.
Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Хичээлийн эхэнд харуулсан чулууны зурагт анхаарал хандуул.

• Бид Сүмийн гишүүдийн хувьд энэ чулуун дээрх өөр өөр дүрстэй юугаараа
адил вэ? (Бидний хүн нэг бүр онцгой бөгөөд Их Эзэн биднийг хаана ч
үйлчлэхээр дуудсан, бид чухал үүрэг хүлээдэг. Бид Их Эзэнд үйлчлэхэд
өөрсдийн бэлэг, чадварыг нэгтгэх аваас Сүм бүхлээрээ адислагддаг. Бидний
хийдэг зүйлс үр нөлөөтэй бөгөөд энэ нь Сүмийн ажлыг гүйцэлдүүлэхэд
тусалж чадна.)

• Гишүүдийн сүнслэг бэлгээр дамжуулан гэр бүл, семинар, ням гараг, залуу
эмэгтэйчүүд эсвэл санваарын анги, тойрог эсвэл салбар хүчирхэгжсэн
тохиолдлыг та нар харж байсан уу?

Суралцагчид Сүмийг хүчирхэгжүүлж, бусдын амьдралыг адислахад сүнслэг
бэлгээ хэрхэн ашиглаж болох талаар бодохыг тэднээс хүс. “Үлэмж агуу
бэлгүүдийг хүсэн тэмүүлэгтүн” хэмээн 1 Коринт 12:31-д цэдэглэсэн Паулын
зөвлөгөөг онцол. (Энэ шүлэгт хүсэн тэмүүлэгтүн гэсэн нь “хичээнгүйлэн
эрэлхийл” гэсэн утгатайг тайлбарла [1 Коринт 12:31, зүүлт тайлбар a].)

• Бид Сүнсний “үлэмж агуу бэлгүүдийг” хичээнгүйлэн эрэлхийлэхийн тулд
юу хийж болох вэ (С ба Г 46:8–9)?

Сүнслэг бэлгийн талаар гэрчлэл, талархлаа илэрхийлж, суралцагчдыг бусдад
үйлчилж, Сүмийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд Сүнслэг бэлгийг хичээнгүйлэн
эрэлхийлж мөн ашиглахад урамшуул.

Дараагийн бүлэг (1 Коринт 15–2 Коринт 7)
Дараагийн бүлгийг судлах үедээ дараах асуултуудын талаар бодохыг
суралцагчдаас хүс. Үүнд: Төлөөлөгч Паул яагаад нас барагсдын төлөөх
баптисмын талаар дурдсан бэ? Ямар хүмүүс амилуулагдах вэ? Амилуулагдсан
биесийг ямар алдар суу хүлээж байдаг вэ? Амилуулагдсан биес бүгд адилхан
алдар суутай байх уу? Суралцагчдыг уй гашуу, саад бартаа, зовлон
бэрхшээлтэй тулгарсан үед юу тэдэнд найдвар өгдөг талаар бодоход урь.
Дараагийн бүлгээр тэд Коринтын гэгээнтнүүдэд Паулын заасан амар амгалан,
итгэл найдвар авчирдаг сургаал, зарчмуудын талаар суралцах болно гэдгийг
тайлбарла.

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  22-Р БҮЛЭГ
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111-Р ХИЧЭЭЛ

1 Коринт 15:1–29
Оршил
Коринтын зарим хүн үхэгсдийн амилуулалт гэж байхгүй
хэмээн зааж байсныг Паул олж мэдсэн. Тэрээр Коринтын
Сүмийн гишүүдэд Есүс Христ үхэгсдээс босож ирснийг
гэрчлэв. Паул цааш нь амилуулалтын сургаал болон энэ

нь Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдэд хэрхэн хэрэгжих талаар
нарийвчлан тайлбарласан. Паул нас барагсдын төлөөх
баптисмын ёслол нь амилуулалтгүйгээр утгагүй зүйл
гэдгийг дурджээ.

Заах зөвлөмж
1 Коринт 15:1–10
Паул Есүс Христийн Амилалтыг нотлов
Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Ах эгч нар аа, бид инээж, уйлж, ажиллаж, тоглож мөн хайрлаж амьдардаг.
Хэзээ нэгэн цагт хүн бүхэн үхэх болно. Үхэл хүн бүрд тохиолдоно. Үхлийн
үүдтэй хүн бүр тулгарна. Үхэл өндөр настай, сул дорой, өвчин эмгэгтэй
хүмүүсийг аван оддог. Ирээдүйгээ найдан хүлээсэн залуусыг ч үхэл авч
оддог. Бяцхан хүүхдүүд ч үхлийн аюулаас ангид биш юм” (“Би Гэтэлгэгч
амьдыг мэднэ!” Ensign эсвэл Liahona, 2007 оны 5-р сар, 24).

Суралцагчдыг таньдаг байсан хэн нэг нь нас барахад мэдэрч байсан мэдрэмжээ
дурсан бодоход урь. Хэрэв суралцагчид хүсэж байвал цөөн суралцагчаас
туршлагаа хуваалцахыг хүсэж болно.

Суралцагчдыг 1 Коринт 15:1–29-өөс судалж байхдаа танил хэн нэгэн нь нас
барахад тэдэнд туслах зарчмуудыг олоход урь.

Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд бичсэн захидлынхаа төгсгөлд Сүмийн зарим
гишүүний зааж буй хуурамч итгэлийн талаар дурдсаныг тайлбарла. Нэг
суралцагчийг 1 Коринт 15:12-ыг чанга уншихад уриад, тэр үед заагдаж байсан
хуурамч итгэлийг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

• Коринтын зарим гэгээнтэн юу зааж байсан бэ? (Үхэгсдийн амилуулалт гэж
байхгүй.)

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 15:3–8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхныг
шүлгүүдийг дагаж хараад, төлөөлөгч Паул Сүмийн гишүүдэд Аврагчийн
Амилалтын бодит байдлыг ойлгоход туслахын тулд юу бичсэнийг олж
мэдэхийг хүс.

• Паул Сүмийн гишүүдэд Аврагчийн номлол болон Амилалтын бодитойг
ойлгуулахын тулд юуны талаар гэрчилсэн бэ?

• Эдгээр шүлгээс бид төлөөлөгчийн үүргийн тухай ямар үнэнийг мэдэж
болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Төлөөлөгчид Есүс
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Христ бидний нүглийн төлөө амиа өгч, үхэгсдээс амилсан хэмээн
гэрчилдэг гэсэнтэй адил үнэнийг олж тогтоох хэрэгтэй.)

• Есүс Христийн Амилалтын талаарх төлөөлөгчдийн гэрчлэл амилуулалтад
итгэдэггүй хүмүүст хэрхэн тусалж болох вэ?

Суралцагчдад энэхүү үнэний үнэн ба ач холбогдлыг мэдрэхэд нь туслахын тулд
нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны дараах гэрчлэлийг чанга
уншихад урь. (Та мөн Есүс Христийн Амилалтын талаар сүүлийн Ерөнхий
чуулган дээр өгсөн өөр бусад төлөөлөгчийн гэрчлэлээс хуваалцаж болно.)

“Би өөрийн бие болон бүх зүрх сэтгэл, дуу хоолойгоор Бурхан амьд гэдгийг
онцгойлон гэрчилж байна. Есүс бол Түүний Хүү, махан биеэр төрсөн
Эцэгийн Ганц Хүү мөн. Тэр бол бидний Гэтэлгэгч; Тэнгэрлэг Эцэгийн өмнө
бидний Зууч билээ. Тэрбээр бидний гэм нүглийг цагаатгахын төлөө
загалмай дээр амьсгалаа хураасан юм. Тэрбээр Амилалтын анхны үр жимс
болсон билээ. Тэр амиа өргөсөн учраас бүх хүн дахин амьдрах болно. ‘Би

Гэтэлгэгч амьдыг мэднэ’ гэсэн энэ өгүүлбэр надад хэчнээн агуу баяр баяслыг бэлэглэдэг
гээч! Бүх дэлхий үүнийг мэдэж, энэхүү мэдлэгээр амьдрах болтугай хэмээн би даруухнаар
залбирч байна” (“Би Гэтэлгэгч амьдыг мэднэ!” 25).

Есүс Христийн Амилалтын талаарх төлөөлөгчдийн гэрчлэл амилуулалтад итгэх
өөрсдийнх нь итгэлийг хэрхэн бэхжүүлсэн талаар бодоход суралцагчдыг урь.
Та цөөн суралцагчийг бодлоо хуваалцахад урьж болно.

1 Коринт 15:11–29
Паул амилуулалтын сургаалыг нарийвчлан тайлбарлав
Паул Коринтын гэгээнтнүүд амилуулалтын бодитойд яагаад эргэлзэж
эхэлснийг асуусан тухай тайлбарлан, 1 Коринт 15:11–15-ыг нэгтгэн дүгнэ.
Тэрээр хэрэв Есүс Христ үхэгсдээс босож ирээгүй байсан бол Түүний
Амилалтын бүх гэрч худал мөн сайн мэдээг тунхаглах ямар ч шаардлагагүй
байх байсан гэдгийг учирлав.

Самбар дээр дараах дутуу мэдэгдлийг бич.

Хэрэв Есүс үхээд амилаагүй бол … (1 Коринт 15:16–19-ийг үзнэ үү).

Есүс үхээд амилсан учраас … (1 Коринт 15:20–22-ыг үзнэ үү).

Ангийн хагасыг 1 Коринт 15:16–19-ийг уншаад, хэрэв Есүс амилаагүй байсан
бол юу болох байсан талаар олж мэдэхийг хүс. Ангийн үлдсэн хагасаас
1 Коринт 15:20–22-ыг чимээгүй уншаад, Есүс Христийн Амилалтын үр дүнд
ирсэн адислалыг олж мэдэхийг хүс.

1 Коринт 15:20–22 бол төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших
судруудыг судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо
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нэмэгдүүлж, тэдгээрийг бусдад заахад бэлтгэлтэй байхад тусална. Та суралцагчдад төгс
эзэмших судруудыг өөр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэх нь тэдгээрийг хялбархан олох
боломжтой болгодог гэж зөвлөж болно. Суралцагчдад энэ судрын хэсгийг бүрэн судалж,
хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд хичээлийн төгсгөл дэх заах санааг эргэн хар.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа 1 Коринт 15:20–22-ыг уншсан суралцагчдаас
самбар дээрх мэдэгдлийг хэрхэн гүйцээхээ хуваалцахыг хүс. Эдгээр
суралцагчийн хариултыг самбар дээр бичихийг нэг суралцагчаас хүс.

20-р шүлгэн дээрх анхны үр жимс гэдэг нь тариачин тариагаа хураахдаа авсан
анхны ургац гэдгийг тайлбарла. Эдгээр хураасан жимс нь хураах ургацын
анхных нь байсантай адил Есүс Христ амилуулагдах биесийн анхных нь байсан.

• 22-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Христ амилсан учраас Тэнгэрлэг Эцэгийн
бүх хүүхдэд юу тохиолдох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Есүс
Христ амилсан учраас хүн бүр амилуулагдах болно гэсэн сургаалыг
олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

1 Коринт 15:16–19-ийг уншсан суралцагчдаас самбар дээрх бусад мэдэгдлийг
тэд хэрхэн гүйцээж бичихээ хуваалцахыг хүс. Нэг суралцагчийг тэдний
хариултыг самбар дээр бичихэд урь.

14–19-р шүлэгт Паул гэгээнтнүүдээс “хэрэв Христ амилаагүй байсан бол” үр
дагавар нь ямар байхыг бодож үзэхийг асуусан гэдгийг тайлбарла. Тийм бол
Есүс Христ үхлийг ялан дийлэх хүчийг үзүүлэхгүй байсан ба тэгснээр бидний
нүглийг цагаатгаж чадахгүй байх байсан учраас бүх номлол дэмий хоосон зүйл
байх байсан гэдгийг Паул тайлбарлав. Гэвч Есүс Христ амилсан учраас бид
Түүнийг Бурханы хүү бөгөөд Түүнд хүч оршдог гэдгийг мэддэг.

“Хэрэв бид зөвхөн энэ амьдралдаа Христ дотор найдсан бол бид бүх хүмүүсээс
хамгийн өрөвдөлтэй нь болно” гэсэн 19-р шүлэг дэх Паулын мэдэгдлийг унш.

• Хэрэв бид зөвхөн энэ амьдралдаа Есүс Христэд найдсан эсвэл бидний
найдвар үхлээр төгсөх байсан бол яагаад өрөвдөлтэй нь байх вэ? (Хэрэв
үхэгсдийн амилуулалт байхгүй байсан бол Есүс Христэд найдах бидний
найдвар зөвхөн энэ амьдралд л хэрэгжих ба авралын төлөвлөгөөний
зорилгууд гүйцэлдэж чадахгүй.)

20–22-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Христийн Амилалт ямар агуу найдвар
төрүүлдэг вэ? (Бид бүгд үхсэнийхээ дараа амьдарна гэсэн найдварыг төрүүлдэг.
Суралцагчдыг хариулсны дараа Есүс Христ амилсан учраас бидэнд найдах
шалтгаан бий гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

• Бидний таних хэн нэгэн нас барахад эсвэл бид эцэстээ нас барна гэхээс
айсан үед Есүс Христийн амилалт бидэнд хэрхэн найдвар төрүүлж чадах вэ?

Суралцагчдыг Есүс Христийн Амилалтын ач холбогдлыг илүү сайн ойлгоход
туслахын тулд тэднээс бошиглогч Иосеф Смитийн дараах мэдэгдлийг чанга
уншихыг хүс. (Боломжтой бол уг мэдэгдлийг хувилж, суралцагчдад тарааж өг.)
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“Манай шашны тулгуур зарчмууд бол Есүс Христ егүүтгэгдэж наснаас хальж
оршуулагдаад, гурав дахь өдрөө амилж, тэнгэрт дээшлэн одсон тухай
бошиглогч, төлөөлөгчдийн гэрчлэл юм. Иймд манай шашинд хамаатай
бусад бүх зүйл нь зөвхөн уг гэрчлэлийн хавсралт төдий юм” (Сүмийн
ерөнхийлөгчдийн сургаалууд: Иосеф Смит [2007], 59).

• Иосеф Смит манай шашны тулгуур зарчмууд гэж юуг хэлсэн бэ?

• Та нарын энэ хичээлээс сурсан зүйлээс үндэслэвэл, Есүс Христийн амилалт
сайн мэдээний бусад үнэнд хэрхэн тулгуур болдог вэ?

Та Амилуулалтын бодит байдал болон Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын
төлөвлөгөөн дэх үүний ач холбогдлын талаар гэрчлэлээ хуваалцаж болно.

1 Коринт 15:23–24-т цэдэглэснээр, Амилуулалтад дараалал байх болно мөн
Есүс Христ “бүх удирдлага, эрх мэдэл, хүчийг хүчингүй болгон, Бурхан ба
Эцэгт хаанчлалыг тушаах” болно хэмээн Паул заасныг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 15:25–26-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын зааснаар Есүс Христийн дайснуудад эцэст
нь юу тохиохыг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Христийн дайснуудад эцэст нь юу тохионо гэж Паул хэлсэн бэ? (Тэд
“Түүний хөл дор” орно [25-р шүлэг] эсвэл устгагдана.)

• Хэн эсвэл юу Есүс Христийн дайсан гэгдэх вэ? (Жишээ нь нүгэл, завхрал, ёс
бус байдал болон дайсагнал байж болно.)

• Есүс Христийн устгах сүүлийн дайсан юу вэ?

• Үхэл яагаад Есүс Христ болон Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөний дайсан
болдог вэ?

Коринтын зарим Сүмийн гишүүн үхэгсэд амилуулагдахгүй гэдэгт итгэдэг
байсан ба Паул зарим гишүүн үхэгсдийн амилуулалтад итгэдгээ харуулсан
зүйлсийг хийж байсныг онцлон хэлсэн гэдгийг суралцагчдад сануул.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 15:29-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг
шүлгийг дагаж уншаад, Коринтын гэгээнтнүүдийн үйлдэж байсан ёслолыг олж
мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

• Гэгээнтнүүдэд нас барагсдын төлөөх баптисмд оролцох тэдний оролцооны
талаар Паулын тавьсан асуултыг та нар хэрхэн тоймлох вэ? (“Хэрэв та
амилуулалтад итгэдэггүй юм бол яагаад үхэгсдийн төлөө баптисм
хүртдэг вэ?”)

Үхэгсдийн төлөөх баптисмын ёслол нь амилуулалтад итгэх бидний итгэлийн
баталгаа гэдгийг онцол. Баптисм хүртэлгүй нас барсан хүмүүс
шаардлагатай ёслолуудыг хүлээн авах боломжтой гэсэн үнэнийг самбар
дээр бич.

Ариун сүмийн зураг үзүүл. Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч
Гордон Б.Хинклигийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.
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“Жижиг том, шинэ хуучин аль нь ч бай, ариун сүм бүр булшнаас цаадах
амьдрал бол бодит бөгөөд мөнх бус энэ амьдрал шиг баттай байдаг гэсэн
бидний гэрчлэлийн илэрхийлэл юм” (“This Peaceful House of God,” Ensign,
1993 оны 5-р сар, 74)

Суралцагчдаас нас барагсдын төлөө баптисм хүртэж байсан эсвэл ариун сүмд
авч очих нэр бэлтгэсэн тухай бодохыг хүс. Цөөн суралцагчийг дараах
асуултуудад хариулахад урь.

• Та ариун сүмд аваачих нэр бэлтгэж байхдаа эсвэл ариун сүмд тэдний
ёслолуудыг гүйцэтгэж байхдаа ямар сэтгэгдэлтэй байсан бэ?

• Гэр бүлийн түүх болон ариун сүмийн ажилтай холбоотой таны туршлага
Есүс Христийн Амилалт болон бүх хүний амилуулалтад итгэх итгэлийг тань
хэрхэн хүчирхэгжүүлсэн бэ?

Нас барсан хүмүүсийн төлөө гэр бүлийн түүх болон ариун сүмийн ажлуудыг
гүйцэтгэхийн ач холбогдлын талаар гэрчлэх талаар бодож үз. Суралцагчдыг
Есүс Христийн Амилалт болон бүх хүнд ирэх амилуулалтад итгэх итгэлээ
харуулж, гэр бүлийн түүх болон ариун сүмийн ажилд тогтмол оролцоход
урамшуул.

Төгс эзэмших судар—1 Коринт 15:20–22
Суралцагчдад 1 Коринт 15:20–22 дахь сургаалыг мэддэг байх нь тэднийг бусдад
туслахад хэрхэн бэлтгэхийг ойлгоход туслахын тулд хайртай хүнээ алдсан хэн
нэгний талаар бодоход урь. Суралцагчдаас хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ энэ сургаалын ойлголтоо ашиглан уг хүнд заах мөн түүнийг
тайвшруулах богино захидал бичихийг хүс. Цөөн суралцагчийг бичсэн зүйлээ
ангийнхантай хуваалцахад урь.
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112-Р ХИЧЭЭЛ

1 Коринт 15:30–16:24
Оршил
Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд амилуулалтын талаар
үргэлжлүүлэн заав. Тэрээр Есүс Христ үхлийг ялан
дийлсэнд баясав. Паул түүнчлэн Коринтын Сүмийн

гишүүдийг Иерусалим дахь ядуу гэгээнтнүүдэд хандив
өгөхөд урамшуулав.

Заах зөвлөмж
1 Коринт 15:30–52
Паул амилуулалтын талаар заав
Хичээл эхлэхээс өмнө Хэрэв хүмүүс үхлийн дараа амьдрал байдаг гэдэгт
итгэдэггүй бол энэ амьдралаа хэрхэн өнгөрүүлэхээр сонгож болох вэ? гэсэн
асуултыг самбарт бич.

Хичээлийн эхэнд суралцагчдыг самбар дээрх асуултад хариулахад урь.

Паул Коринтын гэгээнтнүүдээс (зарим нь амилуулалт байхгүй хэмээх ташаа
зүйлд итгэдэг байв), хэрэв үхэгсдийн амилуулалт гэж байхгүй байсан бол
яагаад Есүс Христэд итгэдэг хүмүүс хавчлага зовлонг тэвчиж, амиа эрсдэлд
оруулдаг талаар бодохыг хүссэн гэдгийг тайлбарлан, 1 Коринт 15:30–34-ийг
нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 15:32-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паул хэрэв үхэгсдийн амилуулалт байхгүй байсан бол
зарим хүний хандлага ямар байж магад гэж хэлсэн талаар олж мэдэхийг хүс.

• 32-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул хэрэв зарим хүн амилуулалтад итгэдэггүй
бол тэдний хандлага ямар байж магад гэж хэлсэн бэ?

• Нэгэнт амилуулалт бодитой зүйл учраас энэ хандлагыг дагах нь яагаад
аюултай байж болох вэ?

Суралцагчдыг 1 Коринт 15-ын үлдсэн хэсгийг судалж байхдаа амилуулалтын
талаар мэдлэгтэй байх нь мөнх бус амьдрал дахь тэдний сонголтод хэрхэн
нөлөөлөхийг ойлгоход туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь. (Тэмдэглэл: Үнэнийг
тодорхойлж байхдаа самбарт бич.)

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 15:35-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, амилуулалтын талаар хүмүүсийн тавьж болох
асуултуудыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахад урь.

Паул мөнх бус бие үхэж, газарт оршуулагдсаны дараа амилуулалтаар урагш
гарч ирнэ хэмээн үртэй зүйрлэж, эдгээр асуултад хариулахад тусалсныг
тайлбарлан, 1 Коринт 15:36–38-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нар, сар, оддын зураг харуул (эсвэл самбарт зур).
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• Дэлхийгээс бид харвал нарны
гэрлийг сарны гэрэлтэй
харьцуулахад ямар байдаг вэ?

• Сарны гэрлийг оддын гэрэлтэй
харьцуулахад ямар байдаг вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 15:39–42-ыг чанга уншихад урь. Түүнчлэн а зүүлт
тайлбар дахь 1 Коринт 15:40-ийн Иосеф Смитийн Орчуулгыг уншуул.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Паул амилуулагдсан биесийн ялгааг
тайлбарлахын тулд нар, сар, оддын гэрлийг хэрхэн ашигласныг олж мэдэхийг
хүс. Энэ хам сэдэв дэх алдар суу гэдэг үг нь гэрэл, гялалзсан байдал, сүр жавхааг
илэрхийлдэг гэдгийг тайлбарла.

1 Коринт 15:40–42 бол төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших
судруудыг судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо

нэмэгдүүлж, тэдгээрийг бусдад заахад бэлтгэлтэй байхад тусалдаг. Та суралцагчдад төгс
эзэмших судруудыг өөр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэх нь тэдгээрийг хялбархан олох
боломжтой болгодог гэж зөвлөж болно. Суралцагчдад энэ судрын хэсгийг бүрэн судалж,
хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд хичээлийн төгсгөл дэх заах санааг эргэн хар.

Төгс эзэмших судрын тайлбар болон суралцагчдад төгс эзэмшихэд нь туслах бусад үйл
ажиллагааг энэ гарын авлагын төгсгөлд байгаа хавсралтаас үзнэ үү.

• Паул нар, сар, оддын алдар сууг юутай зүйрлэсэн бэ? (амилуулагдсан
биесийн алдар суутай.)

• Эдгээр гэрэл эсвэл алдар суугийн ялгаа нь бидэнд амилуулагдсан биесийн
талаар юу зааж байна вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Амилуулагдсан биесийн алдар суугийн зэрэглэл нь хоорондоо
ялгаатай гэсэн сургаалыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смитийн хэлсэн дараах
үгсийг уншихад урь. Ангийнхнаас амилуулагдсан биесийн алдар суу нь нэг
нэгнээсээ хэрхэн ялгаатай байхыг олж сонсохыг хүс. Суралцагчийг уншихаас
өмнө ерөнхийлөгч Смитийн хэлсэн “селестиел биес” гэдэг нь селестиел хаант
улсын хамгийн дээд зэрэглэлийг хүртсэн хүмүүсийг (С ба Г 131:1–4-ийг үзнэ
үү) хэлж байгааг тайлбарла.

“Амилуулалтаар хүмүүсийн бие өөр өөр байх бөгөөд хоорондоо адилгүй
байх болно. Хүмүүсийн хүлээн авах бие нь үүнээс хойш түүний орших
газрыг тодорхойлно. Тэнд селестиел биес, террестриел биес мөн телестиел
биес гэж байх болно. …

… Зарим хүн өргөмжлөлийн хүч мөн үүрд өсөж хөгжих селестиел биетэй
болно. Эдгээр бие нь Аврагчийн биетэй адилаар нар шиг гэрэлтэх болно. …

Террестриел хаант улсад орох хүмүүс террестриел биетэй байх бөгөөд тэд нар лугаа адил
гэрэлтэхгүй хэдий ч телестиел алдар сууг хүлээн авах хүмүүсийн биеэс илүү алдар суутай
байх болно” (Doctrines of Salvation, Брүс Р.Макконки, 3 боть. [1954–1956], 2:286, 287).
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• Амилуулагдсан биесийн алдар суу нэг нэгнээсээ хэрхэн ялгарах вэ?

Самбарт зурсан нарны зургийг Селестиел, сарны зургийг Террестриел, оддын
зургийг Телестиел гэж гарчигла. Самбар дахь зургуудын доор селестиел
биеийг террестриел биеэс илүү алдар суутайгаар, террестриел биеийг
телестиел биеэс илүү алдар суутайгаар энгийнээр дүрслэн зур.

• Ерөнхийлөгч Смитийн хэлснээр,
тухайн хүний амилуулагдахад
хүлээн авсан бие эсвэл алдар суу
нь юуг тодорхойлох вэ?

• Ерөнхийлөгч Смитийн хэлснээр,
селестиел хаант улсын хамгийн
дээд зэрэглэлд селестиел бие
хүлээн авсан хүмүүс алдар
суугийнхаа нэг хэсэг болгож,
селестиел бус биесийн хүлээн авч
чадахгүй юуг хүлээн авах вэ?
(Самбар дээрх селестиел биеийн
зургийн доор өргөмжлөлийн хүч болон үүрдийн өсөлт хөгжил гэж бич.)

“Өргөмжлөлийн хүч” гэдэг нь Бурхантай адил амьдрах чадвар, “үүрдийн өсөлт
хөгжил” гэдэг нь үүрд мөнхөд хүүхдүүд төрүүлэх чадвар гэдгийг тайлбарла.
Эдгээр адислал зөвхөн селестиел хаант улсын хамгийн дээд зэрэглэлд
өргөмжлөгдсөн хүмүүст л боломжтой юм (С ба Г 131:1–4; 132:19–20-ийг
үзнэ үү).

Бид амилуулалтаар селестиел бие хүлээн авахын тулд юу хийх ёстойг ойлгоход
нь суралцагчдад туслахын тулд нэг суралцагчийг Сургаал ба Гэрээ 88:21–22-ыг
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, селестиел бие
хүлээн авахын тулд бид юу хийх ёстойг олж мэдэхийг хүс.

• Бид селестиел бие хүлээн авахын тулд юу хийх ёстой вэ? ([22-р шүлэг] дэх
“селестиел хаант улсын хуулийг мөрдөх” гэдэг нь селестиел хаант улсад
орохын тулд шаардлагатай бүх ёслолыг хүлээн авч, гэрээнүүд хийж мөн
сахихыг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.)

• Селестиел хаант улсын хамгийн дээд зэрэглэлд амилуулагдсан биест л
зөвхөн боломжтой алдар суу болон адислалын тухай мэдэж авах нь мөнх бус
амьдралд тухайн хүний гаргах сонголтод хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Паул амилуулагдсан биес ямар байхыг цааш нь тодруулсан тухай тайлбарлан,
1 Коринт 15:42–52-ыг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр мөнх бус биеийг “төрөлх бие”
(44, 46-р шүлгүүд) мөн мууддаг гэсэн бол амилуулагдсан биеийг “сүнслэг”
(44, 46 дахь шүлгүүд) мөн “үл муудах” бие буюу үхэшгүй эсвэл үхэлд
харьяалагдахгүй гэжээ.
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1 Коринт 15:53–58
Паул Есүс Христ үхлийг ялан дийлсэнд баясав
Нэг суралцагчийг 1 Коринт 15:53-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, биднийг амилуулагдах үед биесийн маань нөхцөл
байдал ямар байх талаар Паулын заасан сургаалыг олж мэдэхийг хүс.

• 53-р шүлэгт цэдэглэснээр, амилуулалтын дараа бидний биеийн нөхцөл
байдал ямар байх вэ? (Суралцагчид Бид үл муудах хийгээд үхэшгүй
байдалд амилуулагдах болно гэсэн сургаалыг тодорхойлох ёстой.)

• Амилуулагдсан бие юугаараа үл муудах байдалд байх вэ? (Амилуулагдсан
бие цаашид өгөрч муудахгүй мөн үхэхгүй.)

• Бид хүн нэг бүр амилуулагдсан биеийг болон таарах алдар суугийн
зэрэглэлийг үүрд хүлээн авах болно гэдгийг мэдэх нь мөнх бус амьдралд
бидний хийдэг сонголтод хэрхэн нөлөөлж болох вэ?

Суралцагчдыг Паулын коринтчуудад бичсэн эхний захидлын үлдсэн хэсгийг
судлахад бэлтгэхийн тулд тэднээс өмнө нь ямар нэг шавжинд хатгуулж байсан
бол гараа өргөхийг хүс.

• Та нар хатгуулах мэдрэмжийг хэрхэн дүрслэх вэ?

Суралцагчдыг 1 Коринт 15:54–55-ыг дотроо уншаад, Паул юуг цаашид
хатгуургүй болсон гэж хэлснийг олохыг хүс.

• Паул юуг цаашид хатгуургүй болсон гэж хэлсэн бэ? (Бие махбодын үхэл.)

• “Бие махбодын үхэл нь ямар арга замуудаар “хатгуур” (55-р шүлэг) эсвэл
биднийг ялан дийлж байгаа мэт санагдаж болох вэ?

• Биеийн үхэл хэрхэн Христээр дамжин “ялалтад залгигдсан” бэ (54-р
шүлэг)?

• Биеийн үхэл хэрхэн цаашид хатгуургүй буюу биднийг ялан дийлэхгүй байх
талаарх Паулын заасан зүйлсээс бид ямар үнэнийг мэдэж болох вэ?
(Суралцагчид Есүс Христ амилсан учраас биеийн үхэл биднийг ялан
дийлэх хүчгүй гэсэнтэй төстэй үнэнийг тодорхойлсон эсэхийг бататга.)

Хэдийгээр Есүс Христийн амилалт биеийн үхлийн гашуун хатгуурыг үгүй
хийдэг ч үхлийн өөр нэг хатгуур үлдэх боломжтой гэдгийг тайлбарла. Нэг
суралцагчийг 1 Коринт 15:56-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, биднийг нас барахад үлдэх хатгуур нь юу байж болохыг олж
мэдэхийг хүс.

• Биднийг нас барахад ямар хатгуур үлдэж болох вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Коринт 15:57–58-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, нүглээс ирдэг үхлийн хатгуурыг юу зайлуулж болох
талаар Паулын заасан зүйлийг олж мэдэхийг хүс.

• Нүглээс ирдэг үхлийн хатгуурыг юу зайлуулж чадна гэж Паул заасан бэ?

• 58-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул Есүс Христ үхлийг ялан дийлсэн учраас
уншигчдыг юу хийхэд урьсан бэ?

112-Р ХИЧЭЭЛ
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• Бид нүглээс ирдэг үхлийн хатгуураас зайлсхийхийн тулд юу хийж болох
талаар 56–58-р шүлгээс ямар зарчмыг тодорхойлж болох вэ? (Хэрэв бид
сайн мэдээгээр амьдрахдаа тууштай, гуйвшгүй байвал Есүс
Христийн Цагаатгалаар дамжин нүглээс ирдэг үхлийн хатгуур
зайлуулагдаж чадна гэсэнтэй төстэй зарчмыг тодорхойлоход
суралцагчдад тусал.)

• Сайн мэдээгээр амьдрахдаа тууштай, гуйвшгүй байх гэдэг нь юу гэсэн
үг вэ?

• Тууштай, гуйвшгүй байхад наманчлал ямар үүрэгтэй вэ?

Суралцагчдад сурсан үнэнүүдийнхээ чухлыг мэдрэхэд туслахын тулд самбарт
жагсаасан үнэнүүдийг дурдаж, тэднийг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ Та нар зөв шударга амьдрахыг хүсэхэд чинь туслах
амилуулалтын талаар ямар үнэнийг сурч авсан бэ? гэсэн асуултад хариулж
бичихэд урь. Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчийг бичсэн
зүйлээ ангийнхантай хуваалцахад урь.

Суралцагчдыг сайн мэдээгээр амьдрахдаа илүү тууштай, гуйвшгүй байхын
тулд өнөөдөр хийж болох зорилго тавихад урь.

1 Коринт 16
Паул Иерусалим дахь ядууст зориулж хуримтлал зохион байгуулав
Паул Коринтын гэгээнтнүүдийг Иерусалим дахь ядуусыг халамжлахад тусалж,
“итгэл дотроо бат зогсон,” (13-р шүлэг) бүх зүйлийг “хайр дотор” (14-р шүлэг)
хийхийг зааварласан тухай тайлбарлан, 1 Коринт 16:1–24-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Энэ хичээлээр суралцагчдын олж тогтоосон үнэний талаар гэрчил.

Төгс эзэмших судар—1 Коринт 15:40–42
Хоёр суралцагчийг судартайгаа ангийн өмнө гарч ирэхэд урь. Та
сонирхогчийн дүрд жүжиглэн, тэднээс номлолын хамтрагчид болж, авралын
төлөвлөгөөг зааж өгөхийг хүс. Тэднээс 1 Коринт 15 дахь хоёр төгс эзэмших
судрын хэсгийг болон өөр тустай судруудыг ашиглан үхэл болон амилуулалтын
талаар мэддэг зүйлээ тайлбарлахыг хүс. Ангийнхнаас үхэл, амилуулалтын
талаар сонирхогчид тайлбарлаж болох өөр зүйлс хуваалцахыг хүс.

112-Р ХИЧЭЭЛ
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Паулын коринтчуудад
бичсэн хоёр дахь
захидлын оршил
Энэ номыг яагаад судлах хэрэгтэй вэ?
Паулын коринтчуудад бичсэн хоёр дахь захидал зовлон бэрхшээл дундах
тайтгарал, сул дорой байдлыг даван туулах хүч чадлын талаар (Паул өөрөөрөө
жишээ авсан) болон хуурамч, үнэн багш нарыг ялган таних тухай заадгаараа
ялгаатай. 2 Коринтод цэдэглэсэн Паулын үлгэр жишээ болон заасан зүйлс
суралцагчдыг нөхцөл байдал, үр дагавар нь ямар ч байсан Бурхан, Мөнхийн
Эцэгтэй хийсэн үүрдийн гэрээнүүддээ үнэнч хийгээд итгэлтэй үлдэхэд
урамшуулна.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ?
Паул коринтчуудад хоёр дахь захидлаа бичсэн (2 Коринт 1:1-ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Паулыг 1 Коринтыг бичсэний дараахан заасан зүйлсийг нь эсэргүүцэн, Ефест
үймээн дэгдсэн (Үйлс 19:23–41-ийг үзнэ үү) бөгөөд тэрээр Македон руу явсан
(Үйлс 20:1; 2 Коринт 2:13; 7:5-ыг үзнэ үү). МЭ 55–57 оны орчимд тэрээр
Македонд байхдаа 2 Коринтыг бичсэн бололтой (Библийн толь бичиг,
“Паулын захидлууд”; Судруудын удирдамж, “Паулын захидлууд,”
scriptures.lds.org-ыг үзнэ үү).

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
2 Коринт номыг Коринтын Сүмийн гишүүдэд хандан бичжээ. Паулыг гурав
дахь номлолынхоо аяллын үеэр Македонд байхад өмнөх захидлыг нь
гэгээнтнүүд сайнаар хүлээн авсан гэсэн мэдээг Коринтоос Тит түүнд авчирчээ
(2 Коринт 7:6–13-ыг үзнэ үү). Коринтын салбар өсөж хөгжиж байсан ч тэнд
Христийн цэвэр сургаалыг ялзруулж буй хуурамч багш нар байгааг Паул олж
мэдэв. Паул Коринтод айлчилсан эхний, магадгүй хоёр дахь айлчлалынхаа
дараа (2 Коринт 1:15–16), зарим гэгээнтнийг зэмлэсэн бололтой (2 Коринт 2:1;
12:21). Иерусалим хавиас ирсэн номлогчид Паулын заасны эсрэгээр,
иудейчүүдийн зан үйлийг дагах хэрэгтэй хэмээн гэгээнтнүүдэд зааж эхэлсэн
байв. 2 Коринтын ихэнх хэсэг эдгээр хуурамч багшийн үүсгэсэн асуудал руу
чиглэсэн байдаг.

Паулын захидал нь түүний үгсийг илүү их сонсохыг хүсдэг (2 Коринт 1–9-ийг
үзнэ үү) болон заасан зүйлсийг нь хүлээн авахдаа дурамжхан байдаг хүмүүсийн
аль алинд хандан бичигдсэн (2 Коринт 10–13-ыг үзнэ үү). Ерөнхийдөө
2 Коринт нь энэ захидлын хэд хэдэн зорилгыг илчлэн харуулдаг. Тухайлбал:

1. Өөрийнх нь өмнөх захидалд элэгсгээр хариулсан гэгээнтнүүдэд талархлаа
илэрхийлж, тэднийг хүчирхэгжүүлэх
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2. Христийн цэвэр сургаалыг ялзруулсан хуурамч багш нараас сэрэмжлүүлэх

3. Есүс Христийн төлөөлөгчийн хувьд өөрийн зан чанар, эрх мэдлийг
хамгаалах (2 Коринт 10–13-ыг үзнэ үү)

4. Коринтын гэгээнтнүүдийг Иерусалимын ядуу гэгээнтнүүдэд зориулж
өгөөмрөөр өргөл өгөхөд урамшуулах (2 Коринт 8–9-ийг үзнэ үү) гэх мэт.

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Паулын бичсэн олон захидал сургаал дээр төвлөрдөг бол энэ захидлын дийлэнх
нь Паулын Коринтын гэгээнтнүүдтэй харилцах харилцааг болон тэдний
төлөөх түүний хайр, халамжийг онцлон харуулдаг. 2 Коринтод Паул
шүүмжлэгчдийн эсрэг хатуу тууштай зогсдог байсан ч бид түүнийг
гэгээнтнүүдийн аз жаргал, сайн сайхны төлөө санаа тавьдаг, уян зөөлөн
санваарын удирдагч хэмээн хардаг. Паул түүнчлэн амьдралынхаа зарим
намтар түүхийг дэлгэрэнгүй хуваалцсан төдийгүй “махан бие [дэх]
өргөс”-ийнхөө талаар бичсэн (2 Коринт 12:7).

Паул 2 Коринт 12:2–4-т цэдэглэгдсэн ариун туршлагадаа өөрийгөө “гурав дахь
тэнгэрт [аваачигдан],” тэнд үгээр хэлшгүй зүйлсийг харсан “Христ доторх
нэгэн хүн” хэмээн дүрсэлжээ. Амилуулагдсан биесийн алдар суугийн
(1 Коринт 15:35–44-ийг үзнэ үү) ялгааны талаарх түүний өмнөх сургаалын
мэдэгдэлтэй хамт энэхүү үзэгдэл нь Сургаал ба Гэрээ 76-д цэдэглэгдсэн
үзэгдлийн библи дэх харьцуулах хувилбар болж болно.

Тойм
2 Коринт 1–5 Бурхан хүүхдүүдээ зовж зүдрэх үед нь тайтгаруулдаг гэдгийг
Паул гэрчлэв. Тэрээр гэгээнтнүүдийг бие биенээ хайрлаж, уучлахыг уриалав.
Сайн мэдээ болон Их Эзэний Сүнсний ажлууд Мосегийн хуулиас илүү агуу
юм. Паул уншигчдыг зовлон бэрхшээлт мөчид нь зоригжуулж, Бурханы хайр
болон алдар суугийн үүрдийн мөн чанарыг сануулдаг. Тэрээр Есүс Христийн
Цагаатгалаар дамжуулан Бурхантай эвлэрэх хэрэгтэйг ойлгоход уншигчдад
тусалдаг.

2 Коринт 6–13 Паул хуурамч багш нарын шүүмжлэл, эсэргүүцэлтэй
тулгарахдаа Их Эзэний үйлчлэгчийн хувьд үнэнч байдлаа хамгаалж,
уншигчдыг дэлхийнхнээс ангид байхад урьсан. Тэрээр “Бурханлаг гашуудлын”
талаар заадаг (2 Коринт 7:10-ыг үзнэ үү). Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд
Иерусалим дахь ядууст өгсөн хандивт нь талархаж, тэднийг үргэлжлүүлэн
өгөөмрөөр өгч байхад урамшуулсан. Тэрээр “хуурамч элч нарын” эсрэг
шулуухан ярьдаг (2 Коринт 11:13). Паул Их Эзэнийг магтан алдаршуулж, Есүс
Христэд итгэх итгэл болон зовлон зүдгүүрийнхээ талаар хуваалцсан юм. Тэр
гурав дахь тэнгэрийн талаарх үзэгдлийнхээ тухай бичив. Паул гэгээнтнүүдийг
өөрсдийгөө шалгаж, үнэнч гэдгээ батлахад урив.

2 КОРИНТ
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113-Р ХИЧЭЭЛ

2 Коринт 1–3
Оршил
Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд бусдыг хэрхэн тайтгаруулах
талаар тайлбарлан бичив. Түүнчлэн тэрээр тэдний
цуглаан дахь нүгэл үйлдсэн хүнийг уучлахыг ухуулсан.

Паул гэгээнтнүүдэд, хэрэв тэд Их Эзэн рүү эргэвэл
Бурхантай илүү адил болно гэдгийг заажээ.

Заах зөвлөмж
2 Коринт 1
Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд бусдыг хэрхэн тайтгаруулахыг заав
Суралцагчдыг өөрсдийнх нь мэдэх хэн нэгэнд хүнд бэрхшээл эсвэл зовлон
тохиолдож байсан талаар бодоход урь.

• Та нар түүнд туслахын тулд юу хийсэн бэ?

• Та нарт хэн нэгнийг бэрхшээлтэй үед нь тайтгаруулахыг хүссэн ч хэрхэн
тайтгаруулахаа мэдэхгүй үе байсан уу?

Суралцагчдыг 2 Коринт 1-ийг судалж байхдаа зовлон бэрхшээлтэй үед нь
бусдыг хэрхэн тайтгаруулахаа мэдэхэд туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Паулыг 1 Коринтыг бичсэний дараа түүний заасан зүйлсээс болж Ефест
үймээн гарсан гэдгийг тайлбарла. (Үйлс 19:23–41-ийг үзнэ үү. Тэмдэглэл: Ази
гэдэг нь орчин үеийн Турк дэх Ромын нэгэн аймаг байсан.) Паул Ефесийг
орхин, Македон руу явсан бөгөөд тэнд байхад нь Коринтын гэгээнтнүүд
түүний өмнөх захидлыг сайн хүлээн авсан гэдгийг Тит мэдэгджээ. Паул
түүнчлэн гэгээнтнүүдэд зовлон бэрхшээл тулгарч байгаа тухай болон
Коринтын зарим хуурамч багш Христийн үнэн сургаалыг ялзруулж байгаа
талаар олж мэдэв. Паул гэгээнтнүүдийг тайтгаруулж, эдгээр хуурамч багшийн
гаргасан асуудлуудад хариулахаар 2 Коринтыг бичжээ.

Хэд хэдэн суралцагчийг 2 Коринт 1:1–5-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул зовлон бэрхшээлийнх нь талаар
гэгээнтнүүдэд юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• 3-р шүлэгт Паул Бурханы талаар гэгээнтнүүдэд юу гэж хэлснээр тэднийг
зовлон бэрхшээлтэй үед нь тайтгаруулсан байж болох вэ?

• Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн тайтгарлыг хүлээн авахдаа юу хийж болох талаар
4-р шүлгээс ямар үнэнийг мэдэж болох вэ? (Суралцагчид Бурхан биднийг
зовлон бэрхшээл дунд тайтгаруулах үед бид Түүний тайтгарлыг
хүлээн авахад бусдад тусалж чадна гэсэнтэй төстэй үнэнийг
тодорхойлох ёстой.)

• Та нар сорилт бэрхшээлтэй үедээ Бурханы тайтгарлыг хүлээн авснаар бусад
хүнд Түүний тайтгарлыг хүлээн авахад нь туслахад хэрхэн тус нэмэр болж
байсан бэ? (Суралцагчдыг өөрсдийн туршлагын талаар бодож байх үедээ
туршлагаасаа хуваалцаж болно.)
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Паул Ефест сайн мэдээг тунхаглах үед өөрт нь болон хамтрагчдад нь
тохиолдсон амь сорьсон, хүнд зовлон бэрхшээлийнхээ талаар Коринтын
гэгээнтнүүдэд хэлсэн зүйлийг тайлбарлан, 2 Коринт 1:6–8-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 1:9–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, сорилт бэрхшээлтэй үед нь Паул болон түүний
хамтрагчдад юу тусалсныг олж мэдэхийг хүс.

• Сорилт бэрхшээлтэй тулгарсан үед Паул болон түүний хамтрагчдад юу тус
болсон бэ?

• Та нар сорилт бэрхшээл тулгарсан хэн нэгэнд хэрхэн тусалж болох талаар
11-р шүлгээс ямар үнэнийг тодорхойлж болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Сорилт бэрхшээл тулгарсан хүмүүст бидний
залбирал тусалж чадна гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Сорилт бэрхшээл тулгарсан хүмүүст бидний залбирал хэрхэн тусалж
чадах вэ?

• Та нарыг сорилт бэрхшээлтэй тулгарсан үед бусдын залбирал та нарт
хэрхэн тусалж байсан бэ?

Паул эхний захидал дахь зөвлөгөөг нь хүлээн авсан хүмүүст баяссан болохыг
тайлбарлан, 2 Коринт 1:12–24-ийг нэгтгэн дүгнэ. 15–20-р шүлэгт айлчлан очих
төлөвлөгөөгөө өөрчилсөнд Паулыг буруутгаж байсан хүмүүст тэрээр
хариулсан байдаг. Паулыг шүүмжилсэн зарим шүүмжлэгч Түүний айлчлах
төлөвлөгөө өөрчлөгдсөн учраас түүнд болон заасан зүйлд нь цаашид итгэхгүй
гэж хэлж байгаа мэт байв. Паул өөрийнх нь төлөвлөгөө өөрчлөгдсөнөөс үл
хамааран сайн мэдээний захиас үнэн гэдгийг тунхаглав.

2 Коринт 2
Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд нүгэлтэнг өршөөхийг уриалав
Суралцагчдыг хэн нэгэн өөрсдийг нь болон хайртай хүнийг нь гомдоож
байсан үеийг санахад урь.

• Тэр хүнийг уучлах нь яагаад хэцүү вэ?

Суралцагчдыг 2 Коринт 2-ыг судалж байхдаа яагаад бүх хүнийг уучлах нь чухал
болохыг мэдэхэд туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Паул коринтчуудад бичсэн эхний захидалдаа тэднийг дуулгаваргүй, итгэл
дутуу байгаад нь зэмлэсэн гэдгийг суралцагчдад сануул. Нэг суралцагчийг
2 Коринт 2:1–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж
уншаад, Паул Коринтын гэгээнтнүүдийг өөрийнх нь зэмлэлээс юуг мэдэж
аваасай гэж найдаж байсныг олж мэдэхийг хүс.

• 4-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул өөрийнх нь зэмлэлээс гэгээнтнүүдийг юуг
мэдээсэй гэж хүссэн бэ?

• Зэмлэл, залруулга нь хэрхэн бидний төлөөх хэн нэгний хайрын нотолгоо
байж болох вэ?
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Сүмийн бусад гишүүний эсрэг нүгэл үйлдэж, тэднийг гомдоосон нэгэн
Сүмийн гишүүний талаар бичсэн гэдгийг тайлбарлан, 2 Коринт 2:5–6-г
нэгтгэн дүгнэ. Үр дүнд нь Сүм тэр хүнийг сахилгажуулсан.

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 2:7–8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, гэгээнтнүүд энэ хүнд хэрхэн хандах ёстой талаар
Паул юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Их уй гашуу авчирсан уг хүнд гэгээнтнүүд хэрхэн хандах ёстой байсан бэ?

Хэдийгээр энэ хүн нүгэл үйлдсэн ч түүний бодгалийн үнэ цэн Бурханы
мэлмийд агуу гэдгийг тайлбарла (С ба Г 18:10-ыг үзнэ үү). Уг хүнийг
наманчлахад туслахын тулд гэгээнтнүүд түүнийг уучилж, тайтгаруулж мөн
хайрлах хэрэгтэйг Паул ухуулав.

Суралцагчдыг 2 Коринт 2:9–11-ийг дотроо уншаад, Паул гэгээнтнүүдэд бусдыг
уучлах ёстой гэж хэлсэн өөр нэг шалтгааныг олж мэдэхэд урь.

• 11-р шүлэгт Паулын гэгээнтнүүдэд заасанчлан, бидний бусдыг уучлах өөр
нэг шалтгаан юу вэ? (Суралцагчид Хэрэв бид бусдыг уучлахгүй юм бол
Сатан давуу тал олж авах болно гэсэн үнэнийг өөрсдийн үгээр
тодорхойлох ёстой. Та суралцагчдад 11-р шүлэгт буй энэ үнэнийг судартаа
тэмдэглэхийг санал болгож болно.)

Бусдыг уучлах гэдэг нь нүгэл үйлдсэн хүн үйлдэлдээ хариуцлага хүлээхгүй гэсэн
үг биш гэдгийг онцол. Мөн энэ нь бусад хүн бидэнд үргэлжлүүлэн таагүй
хандаж болох нөхцөл байдалд өөрсдийгөө оруулж байгаа гэсэн үг биш юм.
Харин бусдыг уучлах гэдэг нь бидэнд таагүй хандсан хүмүүст хайраар хандаж,
тэдэнд уурлаж, гомдол тээхгүй байхыг хэлнэ. Бид бүх хүнийг уучлахаар
зарлигдуулсан. (Судруудын удирдамж, “Уучлах,” scriptures.lds.org; C ба Г
64:9–11-ийг үзнэ үү.)

• Бид бусдыг уучлахгүй бол Сатан хэрхэн давуу тал олж авна гэж та нар
бодож байна вэ?

Суралцагчдад зарчмын талаар илүү сайн ойлголттой болоход нь тусал
Суралцагчид сургаал, зарчмыг хэрэгжүүлэхээсээ өмнө ойлгосон байх ёстой. Суралцагчдыг
аливаа нэг сургаал, зарчмын утгыг сайтар ойлгоход хөтөлж, зарчмуудыг орчин үетэй
нийцүүлэн бодоход дэмждэг буюу зарчмуудын талаарх өөрсдийн ойлголтыг тайлбарлахад
урьдаг асуултуудыг тэдэнд тавьснаар та сургаал, зарчмуудыг ойлгоход нь тусалж чадна.

Бусдыг уучлахын ач холбогдлын тухай гэрчил. Суралцагчдаас уучлах хэрэгтэй
хэн нэгний тухай бодоход урь. Сатаныг тэдний дээр давуу тал олж авч
чадахгүй байлгахын тулд тухайн хүнээ уучлах зорилго тавихад тэднийг урь.

2 Коринт 2:14-т Паул хүнд хэцүү үеүдэд “[өөрийг нь] Христ дотор ямагт
ялуулдаг” Бурханд талархан бичсэнийг бид уншдаг болохыг тайлбарла.
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2 Коринт 3
Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд Их Эзэн рүү эргэхийн хэрээр Бурхантай илүү
адил болдгийг заав
Паулыг Коринтод байхгүй байхад зарим хуурамч багш түүний заасныг
эсэргүүцэж, хөрвөгчдөд Мосегийн хуулийг дагах хэрэгтэй гэж хэлэн, Паулын
заасан зүйлд эргэлзээ төрүүлэхийг хичээж байсныг тайлбарла. Паул өөрийг нь
гутаахыг оролдсон эдгээр хуурамч багшийн хариуд Есүс Христийн үнэн
төлөөлөгчийн хувьд өөрийн нэр хүнд, хууль ёсны эрхийг гэрчилсэн
“итгэмжлэлийн захиа” илгээх хэрэгтэй эсэх тухай Коринтын гишүүдээс
асуусныг тайлбарлан, 2 Коринт 3:1-ийг нэгтгэн дүгнэ. (Паулын үед орон
нутагт шинээр ирэгсэд итгэмжлэлийн захидал авч явдаг байсныг мөн
тайлбарла. Эдгээр захидал шинээр ирэгсдийг танилцуулж, тэдний сайн зан
чанарыг баталдаг байв.)

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 3:2–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын өөрийнх нь итгэмжлэлийн захиа юун тухай
өгүүлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Паулын итгэмжлэлийн захиа юу байсан бэ? (Гэгээнтнүүдийн амьдралд
гарсан өөрчлөлтүүд Христийн бичсэн захидалтай адил байв.)

• 2-р шүлэгт “бүх хүнээр уншигдаж, мэдэгддэг” гэсэн нь ямар утгатай вэ?
(Олон хүн анх удаа Сүмд ирээд, Сүмийн гишүүдийн үлгэр жишээ болон
биеэ авч яваа байдлаар нь Сүмийн үнэн эсэхийг шүүн мэддэг.)

3-р шүлэгт “чулуун самбарт бус, харин махан биеийн зүрхний самбарт
бичигдсэн” гэснийг онцлон зааж, Мосегийн үед зарлигууд чулуун самбарт
бичигдсэн байсныг тайлбарла. Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд Ариун Сүнсний
хүчээр дамжуулан зарлигууд тэдний зүрхэнд бичигдсэн байсан гэж заав.

Паул аажимдаа байхгүй болох Мосегийн хууль нь үлэмж алдартай байсан юм
бол үүрдийн сайн мэдээний гэрээний алдар суу нь бүр илүү агуу юм хэмээн
заасныг тайлбарлан, 2 Коринт 3:5–13-ыг нэгтгэн дүгнэ. Паул Коринтын
гэгээнтнүүдэд Мосе Синайн ууланд Бурхантай ярилцаад, эргэж буухдаа
нүүрэндээ гивлүүр зүүсэн байсны учир нь Израилийн хүүхдүүд түүний
нүүрнээс цацрах алдар суугаас айж байсных юм гэдгийг сануул.

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 3:14–15-ыг чанга уншихад урьж, ангийнхнаас
дагаж уншаад, Мосегийн царайнаас цацрах алдар суунаас айж байсан
израильчуудыг Паул өөрийн өдрүүд дэх иудейчүүдтэй хэрхэн харьцуулсныг
олж мэдэхийг хүс.

• Мосегоос гивлүүр зүүхийг шаардсан израильчуудыг Паул өөрийнх нь үед
байсан иудейчүүдтэй хэрхэн харьцуулсан бэ?

• 14-р шүлэгт “тэдний ухаан санаа хатуурсан” мөн 15-р шүлэгт “тэдний
зүрхэн дээр бүтээлэг тавиастай” гэсэн нь ямар утгатай байж болох вэ?

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 3:16–18-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, хүмүүсийн зүрх сэтгэл, оюун санаанаас буруу
ойлголтын хөшгийг юу зайлуулна гэж Паул амласан болохыг олж мэдэхийг
хүс. Иосеф Смитийн Орчуулга нь 16-р шүлэг дэх “Эзэнд хандаж эргэх бүрд”
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гэснийг “зүрх сэтгэл Их Эзэнд хандаж эргэх бүрд” болгон өөрчилсөн гэдгийг
онцлон хэл (Иосеф Смитийн Орчуулга, 2 Коринт 3:16).

• 2 Коринт 3:16-ийн Иосеф Смитийн Орчуулгад өгүүлснээр, буруу
ойлголтын хөшиг авагдахын тулд хүмүүс юу хийх ёстой байсан бэ?

Самбар дээр Бид Их Эзэн рүү зүрх сэтгэлээ эргүүлснээр … гэж бич.

• 18-р шүлэгт цэдэглэснээр, Их Эзэн рүү эргэж, буруу ойлголтын хөшиг нь
авагдсан хүмүүст юу тохиодог вэ? (“Алдраас алдарт өөрчлөгддөг” гэсэн нь
Бурхантай илүү адилхан болоход бидэнд тусалдаг Сүнсээр дамжуулан
аажим ирэх өөрчлөлтийг хэлж буйг тайлбарла.)

Самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээж, “Бид Их Эзэн рүү зүрх сэтгэлээ
эргүүлснээр Сүнстэй хамт байх ба тэр нь бидэнд Бурхантай илүү адил
болоход аажмаар тусалдаг” гэсэн байдлаар бич.

• Зүрх сэтгэлээ Есүс Христ рүү эргүүлэх гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар
бодож байна вэ?

Суралцагчдыг нэг минутын хугацаанд хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ хүмүүс зүрх сэтгэлээ Есүс Христ рүү эргүүлж болох арга
замуудыг жагсаан бичихэд урь. Цөөн суралцагчийг гаргасан жагсаалтаа
ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.

Суралцагчдыг өөрсдийг нь болон тэдний таньдаг хэн нэгнийг Сүнс хэрхэн
өөрчилсөн талаар тунгаан бодоход урь. Цөөн суралцагчийг өөрсдийн
туршлагаас ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.

Суралцагчдыг Их Эзэн рүү илүү эргэхийн тулд юу хийж болох талаар бодоход
урь. Сүнсийг хүлээн авч, Бурхантай илүү адилхан болохын тулд Их Эзэн рүү
эргэх зорилго тавихыг тэднээс хүс.

113-Р ХИЧЭЭЛ

717



114-Р ХИЧЭЭЛ

2 Коринт 4–5
Оршил
Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд бичсэн энэхүү захидалдаа
энэ амьдрал дахь сорилт бэрхшээл, зовлон зүдгүүр нь түр
зуурынх бөгөөд мөнхийн адислалтай харьцуулахад

өчүүхэн зүйл гэдгийг заасан. Тэрээр гэгээнтнүүдэд
шүүлтийн талаар зааж, Есүс Христ биднийг Бурхантай
эвлэрүүлэгдэх боломжтой болгосон талаар гэрчилсэн.

Заах зөвлөмж
2 Коринт 4
Паул өөрөө зовлон зүдгүүр дунд байгаа ч айж, сандрахгүй байгаагаа гэрчлэв

Үзүүлэн ба зураг
Сайн мэдээний биет бус зүйлийг заахад ерөнхийдөө хэцүү байдаг. Үзүүлэн болон зураг
ашиглах нь суралцагчдад сүнслэг зарчмуудыг ойлгоход туслах үр дүнтэй арга юм.

1-р зургийг харуул.

• Энэ зураг юу харуулж байна вэ?

• Түлхүүлж буй хүн өөрийг нь
түлхэж байгаа хүний талаар юу
бодож байж болох вэ?

2-р зургийг харуул.

718



• Нэгдүгээр зургийг илүү том хам
сэдвээр харах нь юун тухай
дүрсэлж байгааг харах та нарын
шийдвэрийг хэрхэн өөрчилж
байна вэ?

Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд зовлон
бэрхшээлээ илүү том хам сэдвээр
харахад туслахын тулд бичсэн
болохыг тайлбарла. Суралцагчдыг
2 Коринт 4-ийг судалж байхдаа
Паулын гэгээнтнүүдэд заасан тэдний
зовлон бэрхшээлийн талаарх үнэнийг
олж мэдэхэд урь.

Паул гэгээнтнүүүдэд сайн мэдээг
үнэнээр заасан гэдгээ нотолсныг
тайлбарлан, 2 Коринт 4:1–7-г нэгтгэн
дүгнэ. Тэрээр Сатан буюу “энэ үеийн
бурхан” нь хүмүүсийг сайн мэдээг
хүлээн зөвшөөрүүлэхгүй байхын тулд ажилладаг гэдгийг заасан. Паул
өөрийгөө болон бусад тохинуулагчийг “Бурханы алдрын мэдлэгийн гэрлийн”
баялгийг агуулдаг шавар савтай зүйрлэсэн (6–7-р шүлэг).

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 4:8–9-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул номлолын ажлынхаа сорилт бэрхшээлийг
хэрхэн дүрсэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Паул номлолын ажлынхаа сорилт бэрхшээлийг хэрхэн дүрсэлсэн бэ?

• Паул эдгээр бэрхшээлд хэрхэн хандсанаа ямар үгсээр дүрсэлсэн бэ?

• Яагаад Паул ийм сорилт бэрхшээлтэй тулгарсан ч өөдрөг хандлагатай
байсан гэж та нар бодож байна вэ?

зарим хүн Есүс Христийн сайн мэдээний төлөө амиа алдах ч тэдний үхэл түр
зуурынх байх болно гэж Паул заасан тухай тайлбарлан, 2 Коринт 4:11–14-ийг
нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 4:14–16-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, эдгээр сорилт бэрхшээл, хавчлагыг туулахад
тусалсан зүйл нь юу байсан гэж Паул мэдэж байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Эдгээр сорилт бэрхшээл, хавчлагыг даван туулахад тусалсан зүйл нь юу
байсан гэж Паул мэдэж байсан бэ?

• “Хэдийгээр гаднах хүн маань ялзарч байгаа ч доторх хүн маань өдрөөс
өдөрт шинэчлэгдэж байна” (16-р шүлэг) гэдэг нь ямар учиртай вэ?
(Хэдийгээр Паул болон түүний хамтрагчид махан биеийн хувьд нас барах
байсан ч тэдний сүнс өдөр өдрөөр хүчирхэгжиж байсан.)

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хамтрал бүрийг 2 Коринт
4:17–18-ыг хамтдаа чанга уншаад, Паулын зовлон зүдгүүрийн талаар

гэгээнтнүүдэд заасан үнэнийг олж мэдэхэд урь. Тэднийг хамтдаа дараах
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асуултад хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ хариулахаар хамт
ажиллахыг хүс. Та эдгээр асуултыг тараах материал дээр эсвэл самбар дээр
бичиж болно.)

2 Коринт 4:17–18
1. Паул гэгээнтнүүдэд сорилт бэрхшээл, зовлон зүдгүүрийн тухай ямар үнэнийг заасан бэ?
2. Яагаад бидэнд зовлон бэрхшээлээ Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөний том өнцгөөс харах

нь чухал вэ?
3. Зовлон бэрхшээлээ Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөний том өнцгөөс харсан учраас

тухайн үед хүчтэй үлдэж чадсан хэн нэгнийг та нар харж байсан уу?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа хэд хэдэн суралцагчийг эхний асуултын
хариултуудыг самбарт бичихэд урь. Суралцагчид Энэ амьдрал дахь бидний
сорилт бэрхшээл, зовлон зүдгүүр нь тэдгээрийг итгэлтэй даван
туулснаар ирэх мөнхийн адислал, өсөлт хөгжилтэй харьцуулахад
өчүүхэн зүйл юм гэснийг оролцуулан хэд хэдэн үнэнийг бичиж болно. Түр
зуурын зовлон бэрхшээл нь мөнхийн өсөлт хөгжил, алдар сууг авчрах
учраас хүнд цаг үед бид цөхрөх хэрэггүй юм. Бидний зовлон бэрхшээлд
мөнхийн зорилго байдаг бөгөөд бид мөнх бус амьдралдаа ч үүнийг олж
харахгүй байж болно.

Хэд хэдэн суралцагчийг хоёр дахь асуултын хариултыг хуваалцахад урь.
Тэднийг хэлж дууссаны дараа дараахтай адил дагалдах асуултуудыг тавих
талаар бод.

• Сорилт бэрхшээл, зовлон зүдгүүр маань ямар арга замаар биднийг өсгөж
хөгжүүлдэг вэ?

• Эдгээр үнэнийг санах нь сорилт бэрхшээл, зовлон зүдгүүрийг итгэлтэй
тэвчихэд бидэнд хэрхэн туслах вэ?

Хэдэн суралцагчийг гурав дахь асуултын хариултаа хуваалцахад урь.
Өөрийнхөө туршлагаас хуваалцах талаар бод.

2 Коринт 5
Паул гэгээнтнүүдэд Есүс Христийн шүүлт, Цагаатгалын тухай заав
Суралцагч бүрд хуудас цаас өг. Хүн бүрээс цаасаа голоор нь нугалж, нэг талд нь
өөрийнхөө нэрийг, нөгөө талд нь Тэнгэрлэг Эцэг гэж бичихийг хүс. Бид
дэлхийд ирэхдээ Тэнгэрлэг Эцэгийн оршихуйг орхисон гэдгийг тайлбарла.
Суралцагчдаас цаасаа нугалаасаар нь урж, тус тусад нь байлгахыг хүс.

• Бид мөнх бус байдлыг туулахаар дэлхийд ирэн, Бурханы оршихуйг орхиход
юу тохиолдсоныг урагдсан цаас хэрхэн төлөөлж байна вэ?

Суралцагчдыг 2 Коринт 5-ыг судалж байхдаа тэдэнд Тэнгэрлэг Эцэгийн дэргэд
эргэж очихын тулд юу хийх ёстойг ойлгоход туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Паул хэдийгээр бид мөнх бус байдалд Бурханаас тусгаарлагдаж, эцэст нь нас
барах ч амилуулагдаж, дахин амьдрах болно гэдгийг мэдэгдсэн талаар
тайлбарлан, 2 Коринт 5:1–6-г нэгтгэн дүгнэ.
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Суралцагчдыг 2 Коринт 5:6–7-г дотроо уншаад, мөнх бус байдалд Бурханаас
тусгаарлагдсанаа мэдсэнээр гэгээнтнүүд юу хийх хэрэгтэй гэж Паул заасан
талаар олж мэдэхэд урь.

• Бид мөнх бус байдалд Бурханаас тусгаарлагдсан талаар Паул ямар үнэнийг
заасан бэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид мөнх бус байдалд
Бурханаас тусгаарлагдсан учраас үзэгдэж байгаагаар бус, итгэлээр
алхах хэрэгтэй гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Суралцагч
бүрийг өөрийнхөө нэрийг бичсэн тал цаасан дээр энэ үнэнийг
бичихэд урь.)

• “Үзэгдэж байгаагаар бус, харин итгэлээр алхах” гэдэг нь ямар утгатай вэ?
(7-р шүлэг).

• Харж бус, харин итгэлээр алхахыг шаардсан нөхцөл байдал эсвэл
шийдвэртэй тулгарч болох ямар жишээ байж болох вэ? (Суралцагчдын
хариултыг самбар дээр бич. Тэдний хариулт номлолд үйлчлэхээр шийдэх,
гэрчлэлээ хуваалцах зэрэг Сүмийн жишгийг багтааж болно.)

Суралцагчдыг харж бус, итгэлээр алхаж байсан (өөрсдийн эсвэл таньдаг хэн
нэгний) тохиолдлоо бодоход урь. Тэдний цөөн хэдээс туршлагаа
хуваалцахыг хүс.

Суралцагчдыг итгэлээр алхахад бэрхшээлтэй байгаа, өөрсдөд нь одоо
тулгараад байгаа нөхцөл байдал эсвэл шийдвэрийнхээ талаар бодоход урь.
Тэднийг тухайн нөхцөл байдал болон бүхий л нөхцөл байдалд итгэлээр алхахад
урамшуул.

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 5:8–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, бид мөнх бус байдалд Бурханаас тусгаарлагдсан энэ
үед юу хийх хэрэгтэй гэж Паул хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• 9-р шүлэгт цэдэглэснээр, бид мөнх бус байдалд Бурханаас тусгаарлагдсан
энэ үед юу хийх хэрэгтэй гэж Паул хэлсэн бэ?

• 20-р шүлэг дэх Паулын заасанд үндэслэвэл, бид энэ амьдралд сайныг
үйлдэхээр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй шалтгааны талаар ямар үнэнийг мэдэж
болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бидний хүн нэг бүр
мөнх бус амьдралд хийсэн үйлийнхээ дагуу Есүс Христээр шүүгдэх
болно гэсэнтэй төстэй үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.
Суралцагчдыг 10-р шүлгээс энэ үнэнийг заадаг хэсгийг тодруулан
тэмдэглэхэд урь.)

Суралцагчдыг Есүс Христээр шүүгдэхэд бэлдэхийн тулд хийх хэрэгтэй
өөрчлөлтүүдийнхээ талаар бодоход урь. Тэднийг хүлээн авсан өдөөлтөө дагахад
урамшуулан дэмж.

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 5:15–16-г чанга уншихад урь. Түүнчлэн энэ
суралцагчаас 2 Коринт 5:16-ийн Иосеф Смитийн Орчуулгыг чанга уншихыг
хүс (2 Коринт 5:16, зүүлт тайлбар a). Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад,
Есүс Христ биднийг Тэнгэрлэг Эцэгийн дэргэд эргэж очуулахын тулд юу
хийсэн тухай олж мэдэхийг хүс.
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• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Христ биднийг Тэнгэрлэг Эцэгтээ эргэж
очиход туслахын тулд юу хийсэн бэ?

• 15–16-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Христийн Цагаатгал байгаа учраас
итгэгчид юу хийдэг вэ? (Итгэгчид Христэд төвлөрч амьдардаг бөгөөд
дэлхийн замуудыг дагадаггүй мөн махан биед захирагддаггүй. Суралцагч
бүрийг өөрсдийн нэрийг бичсэн тал цаасан дээрээ энэ мэдэгдлийг бичиж
авахад урь.)

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 5:17–19-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Есүс Христийн Цагаатгал гэгээнтнүүдийг Тэнгэрлэг
Эцэгийн дэргэд эргэж очиход хэрхэн тусалдгийг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Христийн Цагаатгал гэгээнтнүүдийг Тэнгэрлэг Эцэгийн дэргэд эргэж
очиход хэрхэн тусалж чадах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Бид Есүс
Христийн Цагаатгалаар дамжуулан шинэ бүтээлүүд болж,
Бурхантай эвлэрдэг гэсэн үнэнийг самбарт бич. Суралцагчдыг
“Тэнгэрлэг Эцэг” гэж бичсэн тал цаасан дээрээ энэ үнэнийг бичихэд урь.)

• “Шинэ бүтээл” гэдэг нь ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ?
(17-р шүлэг).

Суралцагчдыг Мозая 27:23–26-г дотроо уншаад, шинэ бүтээл болно гэдэг нь
ямар утгатай талаар нэмэлт мэдээлэл олж мэдэхэд урь. Хангалттай хугацаа
өгсний дараа цөөн суралцагчийг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Дэвид А.Бэднарийн хэлсэн дараах мэдэгдлийг уншихад урь. Ангийнхнаас бид
хэрхэн шинэ бүтээл болж чадах талаарх түүний тайлбарыг олж сонсохыг хүс.

“Есүс Христийн сайн мэдээ нь Аврагчийн Цагаатгалаар дамжуулан
боломжтой болсон хүний мөн чанарын үндсэн, тогтвортой өөрчлөлтийг
шаарддаг. Үнэн хөрвүүлэлт нь Бурханы хүслийг хүлээн зөвшөөрч, дагах сүсэг
бишрэл, зүрх сэтгэл, амьдралаа өөрчлөх өөрчлөлтийг авчирдаг бөгөөд
Христийн шавь болох шийдэмгий зорилтыг бий болгодог (Үйлс 3:19;
3 Нифай 9:20).

… Бид аврал болон өргөмжлөлийн ёслол, гэрээнүүдийг дагаж (C ба Г 20:25-ыг үзнэ үү),
“Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэн” (2 Нифай 31:20), эцсээ хүртэл итгэлтэйгээр
тэвчих үед (C ба Г 14:7-г үзнэ үү) Христ доторх шинэ бүтээл болдог (2 Коринт 5:17)” (“Их
Эзэнд хөрвүүлэгдэв,” Ensign, 107 эсвэл 2012 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 130-ийг
үзнэ үү).

Суралцагч бүрийг хоёр хэсэг цаасаа нийлүүлэн барихад урь. Эвлэрүүлэх гэдэг
нь өмнө нь салангид байсан хоёр бүлгийг буцаан хамт болгох гэсэн утгатайг
тайлбарла. Адамын уналт болон бидний өөрсдийн нүглээс болж бид Тэнгэрлэг
Эцэгээсээ сүнслэгээр тусгаарлагддаг. Есүс Христ Цагаатгалаараа дамжуулан
биднийг Эцэгтэй эвлэрүүлж, Түүнтэй харилцах харьцааг сэргээх боломжийг
олгодог.

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 5:20–21-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас Паул
гэгээнтнүүдийг юу хий гэж зэмлэснийг олж мэдэхийг хүс.
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• Паул Коринтын гэгээнтнүүдийг юу хий хэмээн зэмлэсэн бэ?

• 21-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул Есүс Христийн талаар юу заасан бэ?
(Хэдийгээр Есүс Христ нүгэлгүй байсан ч биднийг зөв шударга болгохын
тулд бидний нүглийн төлөө зовсон юм.)

Энэ хичээлээр тодорхойлсон үнэнийг гэрчил. Ангийнхнаас бичиж авсан
үнэнүүдийн жагсаалтаа дахин хараад, Бурхантай эвлэрэхийн тулд эсвэл
эвлэрсэн хэвээр үлдэхийн тулд юу хийх ёстойгоо бодохыг хүс. Тэднийг хүлээн
авсан өдөөлтөө дагахад урамшуулан дэмж.
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2 Коринт 6–7
Оршил
Паул Бурханы тохинуулагчийн хувьд Коринтын
гэгээнтнүүдээс биеэ авч явах байдлаа хамгаалав. Тэрээр
гэгээнтнүүдэд бүх зөвт бус зүйлээс өөрсдийгөө

тусгаарлахыг ухуулав. Тэрээр гэгээнтнүүдийн төлөө үнэнч
зүтгэдгээ баталж, тэднийг нүглээ наманчилж, бурханлаг
харууслыг мэдэрсэнд баясчээ.

Заах зөвлөмж

Хурд
Заримдаа танд энэ гарын авлагын бүх заах зөвлөмжийг ашиглах хангалттай цаг байхгүй
байна. Хэсэг шүлгийг товч дүгнэн ярилцсанаар эсвэл дараагийн бүлэг шүлэг рүү орохоосоо
өмнө зарчим, сургаалыг хурдан олж тогтооход суралцагчдыг чиглүүлснээр та хичээлийн
зарим хэсгийг тохируулан өөрчлөх хэрэгтэй байж болно. Сүнсний удирдамжийг
эрэлхийлж, судрын аль хэсгийг онцлон заахаа тодорхойлохдоо суралцагчдад юу хэрэгтэй
байгааг залбирч эргэцүүлэн бодож үз.

2 Коринт 6:1–13
Паул Бурханы тохинуулагчдын онцлог шинжийг дүрслэв
Суралцагчдыг дараах жишээг тунгаан бодоход урь. Үүнд:

• Таныг тойрог эсвэл салбарынхаа заримтай үйлчлэл хийж байх үед
дэргэдүүр тань өнгөрч явсан зарим хүн Сүмийн талаар бүдүүлэг үг хэлэв. Та
эсвэл бүлгийн тань хэн нэгэн хариуд нь тэдэнд бүдүүлэг хандвал юу тохиож
болох вэ?

Суралцагчдаас Их Эзэнд үйлчилж байхдаа эсэргүүцэл, доромжлолтой тулгарч
байсан талаараа бодохыг хүс. Суралцагчдыг 2 Коринт 6:1–13-ыг судалж
байхдаа тийм үе тохиолдоход тэднийг удирдах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Паул өөрийгөө болон хамтран зүтгэгчдээ “Бурхантай хамтран ажиллаж
байгаа” гэснийг тайлбарлан (Иосеф Смитийн Орчуулга, 2 Коринт 6:1
[2 Коринт 6:1, зүүлт тайлбар б]), 2 Коринт 6:1–2-ыг нэгтгэн дүгнэ.
Гэгээнтнүүдийн өөрсдийн авралыг бодож үзэх цаг ирсэн гэдгийг онцлохын
тулд Паул бошиглогч Исаиагийн үгсээс эш татав (Исаиа 49:8-ыг үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 6:3–7-г чанга уншихад урь. Ангийн тэн хагасаас
Паул болон түүний хамтран тохинуулагчдад тулгарсан эсэргүүцлийг дүрсэлсэн
үгсийг олохыг хүс. Үлдсэн хагасаас Паул болон түүний хамтран тохинуулагчид
эдгээр эсэргүүцэлд хэрхэн хандсаныг дүрсэлсэн үгсийг олохыг хүс.

• Паул болон түүний хамтран тохинуулагчдад ямар ямар эсэргүүцэл
тулгарсан бэ?

• Тэд тэдгээр эсэргүүцэлд хэрхэн хандсаныг ямар үг, хэллэг дүрсэлж байна вэ?
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3-р шүлгийг давтан хараад, үйлчлэл гэдэг нь Сүмийн ажил үйлсийг хэлж буйг
тайлбарла.

• Өнөө үед Сүмийн гишүүдийн үйлдэл нь Сүмийн талаарх бусдын үзэл
бодолд хэрхэн нөлөөлж болох вэ?

• Та нар 3–7-р шүлэгт Паулын заасан зүйлийг хэрхэн нэгтгэн дүгнэх вэ?
(Суралцагчид Бид аливаа эсэргүүцэлд хайр, сайхан сэтгэл өвөрлөн,
зөв шударгаар хариулбал Сүмийн талаарх бусдын үзэл бодолд
эергээр нөлөөлж чадна гэсэнтэй төстэй зарчмыг тодорхойлох ёстой.)

Суралцагчдад энэ хичээлийн эхэнд өгсөн жишээг сануул. Уг нөхцөл байдалд
хүн хэрхэн зөв шударга хариулж болох мөн ингэсний үр дүн нь ямар байхыг
тайлбарлахад суралцагчдыг урь.

2 Коринт 6:14–18
Паул гэгээнтнүүдэд ёс бусчуудын дундаас гарахыг зөвлөв

Суралцагчдыг хос болгон хуваарилан, суралцагч бүрд тараах материал
хувилж өг.

2 Коринт 6:14–18

Гэгээнтнүүдэд өгөх зөвлөмж Их Эзэний амлалт

Суралцагчдыг хос хосоороо 2 Коринт 6:14–18-ыг уншихад урь. Хос бүрийн нэг
суралцагчийг Паулын гэгээнтнүүдэд өгсөн зөвлөгөөг олж мэдэхэд урь. Нөгөө
суралцагчаас, хэрэв гэгээнтнүүд Паулын зөвлөгөөг анхаарч үзвэл Их Эзэнээс
ирэх амлалтууд юу болохыг олж мэдэхийг хүс. Тэднийг олж мэдсэн зүйлээ
ашиглан, хүснэгтийг хамтдаа бөглөхөд урь. Та зохицол гэдэг нь эвтэй байдал,
белиал гэдэг нь ёс бус байдал (Bible Dictionary, “Belial”-ыг үзнэ үү), итгэгч бус
гэдэг нь үл итгэгчийг буюу Тэнгэрлэг Эцэгээс өөр бурхдад итгэдэг хүнийг
хэлдэг болохыг тайлбарлаж болно. Түүнчлэн Паул Коринтын гэгээнтнүүдийг
өмнө нь Бурханы ариун сүмтэй зүйрлэсэн байсан ба тиймээс сүм гэсэн үг нь
гэгээнтнүүдийг төлөөлнө.

Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хос хосоороо ярилцаж, хүснэгтийг гүйцээх
хангалттай цагийг тэдэнд гаргаж өг.

Паул гэгээнтнүүдэд өөрсдийгөө нүглээс хамгаалахын тулд хиймэл шүтээн,
үүнийг шүтдэг хүмүүс зэрэг “бузар юм[нуудаас]” (17-р шүлэг) хол байхыг
онцгойлон сэрэмжлүүлсэн гэдгийг тайлбарла. Хиймэл шүтээн гэдэг нь хүний
хийсэн зүйлийг Бурханыг хайрлахаас илүүтэй хайрлаж, шүтэн
бишрэхийг хэлнэ.
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Суралцагчдыг тараах материал дээрээ хэрэв гэдэг үгийг “Гэгээнтнүүдэд өгөх
зөвлөгөө” гарчгийн дээр, тэгвэл гэдэг үгийг “Их Эзэний амлалтууд” гарчгийн
дээр бичихэд урь.

• Бид 2 Коринт 6:14–18 дээрээс ямар ямар зарчмыг мэдэж болох вэ?
(Суралцагчид хэд хэдэн зарчим тодорхойлж болох ч Бид өөрсдийгөө
хуурамч зан үйл болон бохир зүйлсээс тусгаарлавал Их Эзэн
биднийг хүлээн авна гэсэн зарчмыг онцол.)

• Хуурамч зан үйл, бохир зүйлс гэдэг нь өнөө үед юу байж болох вэ?

• Бид эдгээр зүйлээс болон эдгээрийг дэмждэг хүмүүсээс хэрхэн өөрсдийгөө
тусгаарлах вэ?

Энэ зарчим нь бид өөр итгэл үнэмшилтэй хүмүүстэй бүдүүлэг харьцаж,
тэдэнтэй холбогдохоос татгалзах гэсэн үг биш, харин өөрсдийн итгэл
үнэмшлийг хүндэтгэлтэйгээр нотолж, биднийг нүгэлд хөтлөх ямар нэг үйл
ажиллагаанд оролцохоос зайлсхийхийг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

• Их Эзэн биднийг “хүлээн авна” гэсэн нь ямар утгатай гэж та нар бодож
байна вэ (2 Коринт 6:17)?

Их Эзэнээс холдуулж болох хуурамч зан үйлээс өөрсдийгөө тусгаарласнаар Их
Эзэнийг дэргэдээ байгаагаар мэдэрч байсан тохиолдлыг бодоход суралцагчдыг
урь. Цөөн суралцагчаас туршлагаасаа хуваалцахыг хүс.

Их Эзэний адислалыг хүлээн авахын тулд өөрсдийгөө хуурамч зан үйл болон
бохир зүйлсээс тусгаарлах юу хийх хэрэгтэй байгаа талаар бодоход
суралцагчдыг урь.

2 Коринт 7
Паул гэгээнтнүүдийг үнэнээсээ наманчилсанд баясав
Нэг суралцагчийг дараах жишээг чанга уншихад урь.

Нэгэн залуу эмэгтэй гэрлэхээр ариун сүмийн эрхийн бичиг авах ярилцлагынхаа үеэр
бишоптоо өмнө хийсэн нүглээ хүлээжээ. Цааш нь дэлгэрэнгүй ярилцаж байх үед бишоп
түүнийг нүглээ чин сэтгэлээсээ наманчлаагүй болохыг мөн уг нүгэл нь түүнийг ариун
сүмийн эрхийн бичиг авахад зохисгүй гэхээр ноцтой байсныг ойлгосон ажээ. Бишоп залуу
эмэгтэйд бүрэн наманчлах хүртлээ ариун сүмийн эрхийн бичиг авахаа хүлээх хэрэгтэй
гэдгийг тайлбарлав. Залуу эмэгтэй сандарч, удаан хугацаанд нүглээ дахин үйлдээгүй
болохоор энэ чинь наманчилсан л гэсэн хэрэг шүү дээ гэжээ. Зөвхөн нүгэл үйлдэхээ болих
нь бүрэн наманчилсан хэрэг биш гэдгийг бишоп түүнд хэлээд, жинхэнэ наманчлалын үйл
явцыг чин сэтгэлээсээ эхлэхэд түүнийг урив.

• Ярилцлагын энэ мөчид залуу эмэгтэйд ямар санагдсан байх гэж та нар
бодож байна вэ?

Уг жишээг үргэлжлүүлэн чанга уншихад урь.
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Хуримын болон хүлээн авалтын урилга аль хэдийн тараагдсан учраас тэр эмэгтэй үнэхээр
бухимдаж байгаагаа бишоптоо тайлбарлав. Тэр хуримаа хойшлуулсан шившгээ болон
учрах бүх асуулттай хэрхэн нүүр тулахаа мэдэхгүй байгаагаа хэлэв. Тэрээр төлөвлөсний
дагуу ариун сүмд лацдан холбуулж, дараа нь наманчлалын үйл явцын дагуу үйлдэж болох
талаар асуулаа.

• Залуу эмэгтэйн бишопт хэлсэн хариултаас үзвэл, уг эмэгтэй юунд хамгийн
их санаа зовж байгаа мэт санагдаж байна вэ?

Суралцагчдыг 2 Коринт 7-г судалж байхдаа энэ жишээн дээрх залуу эмэгтэй
нүглээ жинхэнээсээ наманчлахын өмнө ойлгох хэрэгтэй үнэнийг олж
мэдэхэд урь.

Паул өөрийнх нь эсрэг байсан хүмүүсээс өөрийгөө үргэлжлүүлэн хамгаалж,
хэнд ч бурууг үйлдээгүй гэдгээ Коринтын гэгээнтнүүдэд баталсан гэдгийг
тайлбарлан, 2 Коринт 7:1–7-г нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 7:8–9-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын бичсэн эхний захидлууд нь Коринтын
гэгээнтнүүдэд хэрхэн нөлөөлсөн талаар олж мэдэхийг хүс.

• Уг захидал гэгээнтнүүдэд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

• Паул тэднийг гашуудахад яагаад баяссан бэ?

Суралцагчдаас 2 Коринт 7:10–11-ийг дотроо уншихыг хүс. Та тэднийг Паулын
дурдсан хоёр төрлийн гашуудлыг болон тэдгээр нь юунд хөтөлдгийг
тэмдэглэхийг санал болгож болно.

• Паулын дурдсан хоёр төрлийн гашуудал юу вэ?

Самбар дээр Бурханлаг гашуудал, Ертөнцийн гашуудал гэсэн гарчгуудыг бич.
Нэг суралцагчаас ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоний “ертөнцийн гашуудал”
гэдгийг тайлбарлан хэлсэн дараах мэдэгдлийг чанга уншихыг хүс.

“Үйлдсэн буруу зүйлийнхээ төлөө гэмшдэг эрэгтэй, эмэгтэйчүүд дэлхийд
олонтоо тааралддаг. Зарим үед тэдний үйлдэл өөрсдөд нь болон дотны
хүмүүст нь их гай зовлон тарьдаг учраас тэд гэмшдэг. Заримдаа тэд буруу
үйлийнхээ төлөө баригдаж, шийтгүүлсэн учраас гэмшдэг. Энэ дэлхийн
мэдрэмж нь ‘бурханлаг гашуудалд’ хүргэдэггүй” (Teachings of Presidents of
the Church: Ezra Taft Benson [2014], 82).

• Та нар ертөнцийн гашуудал гэж юу болохыг хэрхэн нэгтгэн дүгнэж
хэлэх вэ?

• 10-р шүлэгт цэдэглэснээр, ертөнцийн гашуудал юунд хүргэдэг вэ? (10-р
шүлэг дэх үхэл гэдэг үг нь сүнсний үхлийг эсвэл Бурханаас тусгаарлагдахыг
хэлнэ гэдгийг тайлбарла. Самбар дахь “Ертөнцийн гашуудал” гэсний доор
Ертөнцийн гашуудал нь биднийг сүнсний үхэлд эсвэл Бурханаас
тусгаарлагдахад хүргэдэг гэсэн үнэнийг бич.)
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• Ертөнцийн гашуудал нь ямар арга замаар хүнийг сүнсний үхэлд хүргэдэг
вэ? (Энэ нь хүнийг жинхэнээсээ наманчилж, Тэнгэрлэг Эцэгийн
өршөөлийг хүлээн авахад саад болдог.)

• 10-р шүлэгт цэдэглэснээр, бурханлаг гашуудал юунд хүргэдэг вэ? (Самбар
дахь “Бурханлаг гашуудал” гэсний доор Бурханлаг гашуудал нь биднийг
нүглээ наманчилж, авралыг хүлээн авахад хүргэдэг гэсэн
үнэнийг бич.)

Суралцагчдад бурханлаг гашуудал нь биднийг яагаад наманчлахад хүргэдгийг
илүү сайн ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Эзра Тафт
Бэнсоний дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

“Бурханлаг гашуудал бол Сүнсний бэлэг юм. Энэ нь бидний үйлдэл
Тэнгэрлэг Эцэг буюу Бурханыг гомдоосныг гүнээ ухааран ойлгох явдал мөн.
Энэ нь бидний биеэ авч яваа байдал бол нүгэл гэгчийг мэддэггүй, бүхнээс
хамгийн агуу нь болох Аврагчийн сэтгэлийг шаналгаж, зовоход хүргэдэг
болохыг гүнээ ухамсарлан ойлгох явдал мөн. Бидний нүгэл Түүний сүв
бүрээс цус шүүрэхэд хүргэсэн шүү дээ. Оюун ухаан, сүнсний энэхүү

шаналлыг судруудад ‘харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэл’ хэмээсэн байдаг. … Ийм сүнс бол
жинхэнэ наманчлалын төгс урьдчилсан нөхцөл мөн” (Teachings: Ezra Taft Benson, 83).

• Яагаад бурханлаг гашуудал биднийг жинхэнээсээ нүглээ наманчлахад
хүргэдэг гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдыг ариун сүмийн эрхийн бичиг авахаар ярилцлаганд орсон
эмэгтэйн талаарх жишээг тунгаахад урь.

• Бишоптой хийсэн ярилцлагын үеэр залуу эмэгтэй хийсэн нүгэлдээ
бурханлагаар гашуудаагүй гэдгийг юу харуулж байна вэ?

• Бид ертөнцийн гашуудлыг бурханлаг гашуудлаар солихын тулд юу хийж
болох вэ?

Шаардлагатай бол, наманчлах үедээ бидний мэдрэх бурханлаг мэдрэмж нь
үйлдсэн нүглийн хэр ноцтойгоос шалтгаална гэдгийг ойлгоход
суралцагчдад тусал.

Бид нүглийнхээ улмаас ертөнцийн гашуудлыг биш, харин бурханлаг
гашуудлыг мэдэрвэл жинхэнээсээ наманчилж, нүглээсээ цэвэршигдэн, эцэст нь
аврал хүлээн авах боломжтой гэдгийг гэрчил. Суралцагчдыг наманчлахаар
хичээж зүтгэхдээ бурханлаг гашуудлыг мэдрэхийг эрэлхийлэхэд урь.

Паул гэгээнтнүүдэд итгэж, санаа тавьдгаа илэрхийлсэн гэдгийг тайлбарлан,
2 Коринт 7:12–16-г нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдыг 2 Коринт 6–7-г судалж байхдаа олж тодорхойлсон үнэнийг
товчхон давтан үзэж, эдгээр үнэнийг хэрэгжүүлэхэд хүргэсэн ямар нэг
өдөөлтийг дагахад урамшуул.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

1 Коринт 15–2 Коринт 7
(23-р бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын 1 Коринт 15–2 Коринт 7-г (23-р бүлэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал,
зарчмуудын дараах дүгнэлт нь энэ хичээлийн нэг хэсэг болж заахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр
сургаал, зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (1 Коринт 15:1–29)
Суралцагчид 1 Коринт 15-ын эхний хагасыг судалж байхдаа Есүс Христ бидний нүглийн төлөө амиа өгч, үхэгсдээс
амилсан гэдгийг төлөөлөгчид гэрчилдэг болохыг мэдэж авсан. Суралцагчид түүнчлэн баптисм хүртэлгүй нас
барсан хүмүүс энэ чухал ёслолыг хүртэж болно гэдгийг олйгож авсан.

2 дахь өдөр (1 Коринт 15:30–16:24)
Энэ хичээлээр суралцагчид амилуулалтын тухай Паулын заасан зүйлсийг үргэлжлүүлэн судалсан. Тэд
амилуулагдсан биест алдар суугийн өөр өөр зэрэглэл байдгийг мэдэж авсан. Түүнчлэн тэд хэрэв бид сайн
мэдээний дагуу амьдрахдаа тууштай бөгөөд гуйвшгүй байвал нүглээс ирдэг үхлийн хатгуур Есүс Христийн
Цагаатгалаар дамжуулан зайлуулагддаг гэдгийг олйгосон.

3 дахь өдөр (2 Коринт 1–3)
Суралцагчид Паулын коринтчуудад бичсэн хоёр дахь захидлаас Тэнгэрлэг Эцэг биднийг зовлон зүдгүүртэй үед
маань тайтгаруулах үед бид бусдад Түүний тайтгарлыг хүлээн авахад тусалж чадна гэдгийг мэдэж авсан. Түүнчлэн
тэд хэрэв бид бусдыг уучлахгүй юм бол Сатан бидний дээр давуу талтай байх болно мөн бид зүрх сэтгэлээ Их
Эзэнд хандуулбал биднийг Бурхантай илүү адил болоход туслах Сүнс бидэнтэй хамт байна гэдгийг мэдсэн.

4 дэх өдөр (2 Коринт 4–7)
Суралцагчид энэ хичээлээр Паул өөрийн тохинууллыг тайлбарласан талаар судлах үедээ дараах үнэнийг олж
тогтоосон. Үүнд: Энэ амьдрал дахь бидний зовлон, бэрхшээл тэдгээрийг итгэлтэй даван туулснаар ирэх үүрдийн
адислал, өсөлт хөгжилтэй харьцуулахад өчүүхэн зүйл юм. Мөнх бус байдалд бид Бурханаас тусгаарлагдсан учраас
харж бус харин итгэлээр алхах ёстой. Бид мөнх бус байхдаа үйлдсэн зүйлийнхээ дагуу Есүс Христээр нэг бүрчлэн
шүүгдэх болно. Бид Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан шинэ бүтээлүүд болж, Бурханд эвлэрүүлэгддэг. Бид
худал хуурмаг зан үйл, цэвэр бус зүйлсээс өөрсдийгөө тусгаарлавал Их Эзэн биднийг хүлээн авах болно.

Оршил
Төлөөлөгч Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд бичсэн хоёр дахь захидалдаа тэдний
төлөө гэсэн сэтгэлээ илэрхийлж, өмнөх зөвлөгөөг нь хүлээн авсныг мэдсэндээ
баярласан гэдгээ хэлсэн. Тэрээр нүглийн улмаас бурханлагаар гашуудах нь
наманчлалд хүргэдгийг заав.
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Заах зөвлөмж
2 Коринт 7:8–11
Паул гэгээнтнүүдийг жинхэнээсээ наманчилсанд баясав
Нэг суралцагчийг дараах жишээг чанга уншихад урь.

Нэгэн залуу эмэгтэй гэрлэхээр ариун сүмийн эрхийн бичиг авах ярилцлага хийж байхдаа
бишоптоо өмнөх нүглээ хүлээжээ. Ярилцлага цааш өрнөх үед бишоп түүнийг нүглээ чин
сэтгэлээсээ наманчлаагүй болохыг мөн уг гэм нүгэл нь түүнийг ариун сүмийн эрхийн
бичиг авахад зохисгүй болгох ноцтой байсныг ойлгосон ажээ. Бишоп залуу эмэгтэйд бүрэн
наманчлах хүртлээ ариун сүмийн эрхийн бичиг авахаа хүлээх хэрэгтэй гэдгийг
тайлбарлав. Залуу эмэгтэй сандарч, удаан хугацаанд нүглээ дахин үйлдээгүй учраас энэ
чинь наманчилсан л хэрэг шүү дээ гэж хэлжээ. Зөвхөн нүгэл үйлдэхээ зогссон нь бүрэн
наманчлал биш гэдгийг бишоп хэлээд, жинхэнэ наманчлалын үйл явцыг чин сэтгэлээсээ
эхлэхэд түүнийг урив.

• Ярилцлагын энэ мөчид залуу эмэгтэйд ямар санагдаж байсан гэж та нар
бодож байна вэ?

Уг жишээг үргэлжлүүлэн чанга уншихад урь.

Хурим болон хүлээн авалтын урилга аль хэдийн тараагдсан байсан учраас тэр эмэгтэй маш
их бухимдаж байгаагаа бишоптоо тайлбарлав. Тэр хуримаа хойшлуулсан шившиг болон
учрах бүх асуулттай хэрхэн нүүр тулахаа мэдэхгүй байгаагаа хэлжээ. Тэрээр
төлөвлөснийхөө дагуу ариун сүмд лацдан холбогдож, дараа нь наманчлалын үйл явцыг
хийж болох талаар асуув.

• Залуу эмэгтэйн бишопт хэлсэн хариултаас үзвэл, уг эмэгтэй юунд хамгийн
их санаа зовж байгаа юм шиг санагдаж байна вэ?

Суралцагчдыг 2 Коринт 7:8–11-ийг судалж байхдаа энэ залуу эмэгтэй нүглээ
жинхэнээсээ наманчлахын өмнө юуг ойлгох хэрэгтэй тухай үнэнийг олж
мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 7:8–9-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын бичсэн эхний захидлууд Коринтын
гэгээнтнүүдэд хэрхэн нөлөөлсөн талаар олж мэдэхийг хүс.

• Уг захидал гэгээнтнүүдэд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

• Паул тэдний гашуудалд яагаад баяссан бэ?

Суралцагчдаас 2 Коринт 7:10–11-ийг дотроо уншихыг хүс. Та тэднийг Паулын
дурдсан хоёр төрлийн гашуудлыг болон тэдгээр нь юунд хүргэдгийг
тэмдэглэхийг санал болгож болно.

• Паулын дурдсан хоёр төрлийн гашуудал юу вэ?

Бурханлаг гашуудал, Ертөнцийн гашуудал гэсэн гарчгуудыг самбар дээр бич.
Нэг суралцагчаас ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоний хэлсэн дараах үгсийг чанга
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уншихад урь. Сонсох явцдаа ертөнцийн гашуудлын тодорхойлолтыг олохыг
ангийнхнаас хүс.

“Үйлдсэн буруу зүйлийнхээ төлөө гэмшдэг эрэгтэй, эмэгтэйчүүд дэлхийд
олон тааралддаг. Зарим үед тэдний үйлдэл өөрсдөд нь болон дотны хүмүүст
нь их гай зовлон тарьдаг учраас тэд гэмшдэг. Заримдаа тэд буруу үйлийнхээ
төлөө баригдаж, шийтгүүлсэн учраас гэмшдэг. Эдгээр дэлхийн мэдрэмж нь
‘бурханлаг гашуудалд’ хүргэдэггүй” (Teachings of Presidents of the Church:
Ezra Taft Benson [2014], 82).

• Та нар ертөнцийн гашуудал гэж юу болохыг хэрхэн нэгтгэн дүгнэх вэ?

• 2 Коринт 7:10-т цэдэглэснээр, ертөнцийн гашуудал юунд хүргэдэг вэ? (10-р
шүлэгт буй үхэл гэдэг үг нь сүнсний үхэл буюу Бурханаас тусгаарлагдахыг
хэлнэ гэдгийг тайлбарла. Самбар дахь “Ертөнцийн гашуудал” гэсний доор
Ертөнцийн гашуудал нь биднийг сүнсний үхэл буюу Бурханаас
тусгаарлагдахад хүргэдэг гэсэн үнэнийг бич.)

• Ертөнцийн гашуудал ямар арга замаар хүнийг сүнсний үхэлд хүргэдэг вэ?
(Энэ нь хүнийг жинхэнээсээ наманчилж, Тэнгэрлэг Эцэгийн өршөөлийг
хүлээн авахад саад болдог.)

• 10-р шүлэгт цэдэглэснээр, бурханлаг гашуудал юунд хүргэдэг вэ? (Самбар
дахь “Бурханлаг гашуудал” гэсний доор Бурханлаг гашуудал нь биднийг
нүглээ наманчилж, аврал хүлээн авахад хүргэдэг гэсэн үнэнийг бич.)

Яагаад бурханлаг гашуудал биднийг наманчлахад хүргэдгийг илүү сайн
ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Эзра
Тафт Бэнсоний дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

“Бурханлаг гашуудал бол Сүнсний бэлэг юм. Энэ нь бидний үйлдэл
Тэнгэрлэг Эцэг буюу Бурханаа гомдооход хүргэснийг гүнээ ухааран ойлгох
явдал мөн. Энэ бол бидний биеэ авч яваа байдал нүгэл гэгчийг мэддэггүй,
бүхнээс хамгийн агуу нь болох Аврагчийн сэтгэлийг шаналгаж, зовооход
хүргэдэг болохыг гүнээ ухамсарлан ойлгох явдал мөн. Бидний нүгэл Түүний
сүв бүрээс цус шүүрэхэд хүргэсэн шүү дээ. Оюун ухаан, сүнсний энэхүү

шаналлыг судруудад ‘харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэл’ хэмээсэн байдаг. … Ийм сүнс бол
жинхэнэ наманчлалын төгс урьдчилсан нөхцөл мөн” (Teachings: Ezra Taft Benson, 83).

• Яагаад бурханлаг гашуудал биднийг жинхэнээсээ нүглээ наманчлахад
хүргэдэг гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдыг ариун сүмийн эрхийн бичиг авахаар ярилцлаганд орсон
эмэгтэйн жишээг тунгаан бодоход урь.

• Бишоптой хийсэн ярилцлагын үеэр залуу эмэгтэй хийсэн нүглийнхээ төлөө
бурханлагаар гашуудаагүй гэдгийг юу харуулж байна вэ? Яагаад
гашуудаагүй вэ? (Тэрээр жинхэнээсээ наманчилж, Тэнгэрлэг Эцэгийн
өршөөлийг хүлээн авахаас илүүтэй гэрлэлт нь хойшилсонд болон бусад хүн
өөрийнх нь талаар юу гэж бодох бол гэдэгт илүү их санаа зовж байсан.)
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• Бид ертөнцийн гашуудлыг бурханлаг гашуудлаар солихын тулд юу хийж
болох вэ? (Бид Тэнгэрлэг Эцэгээс биднийг бурханлаг гашуудлын бэлгээр
адислахыг гуйж, мацаг барин, залбирч болно. Түүнчлэн бид Есүс Христийн
Цагаатгалын талаар судалж, бидний нүгэл Түүний зовлон шаналлыг хэрхэн
нэмэгдүүлснийг гүнзгий ойлгохоор эрэлхийлж болно.)

Бид нүглийнхээ улмаас ертөнцийн гашуудлыг биш, харин бурханлаг
гашуудлыг мэдэрвэл жинхэнээсээ наманчилж, хийсэн нүглээсээ цэвэршигдэн,
эцэст нь авралыг хүлээн авах боломжтой гэдгийг гэрчил. Суралцагчдыг
наманчлахын тулд бурханлаг гашуудлыг мэдрэхээр эрэлхийлэхэд урь.

Хэрэв цаг гарвал суралцагчдыг 23-р бүлгийн хичээлүүдийг судалж байхдаа олж
тогтоосон үнэнийг давтан харж, мэдэрсэн аливаа өдөөлтөө даган, эдгээр
үнэнийг хэрэгжүүлэхэд урамшуул. Та 1 Коринт 15:20–22 болон 1 Коринт
15:40–42 дахь төгс эзэмших судрын хэсгийг давтаж болно. Суралцагчдыг
эдгээр хэсэг дэх сургаалын талаар болон хэн нэгэнд авралын төлөвлөгөөг
заахад эдгээр шүлгийг хэрхэн ашиглаж болох талаар тайлбарлахад урь.

Дараагийн бүлэг (2 Коринт 8–Ефес 1)
Суралцагчдаас дараах асуултуудыг бодож үзэхийг хүс. Үүнд: Та нар Сүнсийг
мэдэрч байгаагаа яаж мэддэг вэ? Сүнсний мэдрэмж буюу үр жимс юү вэ?
Гэгээнтнүүд юуг хүлээн авахаар урьдчилан томилогдсон бэ? Хоол, хувцас, орон
байр зэрэг амьдралын материаллаг хэрэгцээгээ хангаж чадахгүй байгаа
хүмүүсийн өмнө бид ямар хариуцлага хүлээх вэ? Хэрэв бид дээрхтэй адил
хэрэгцээгээ хангаж чадахгүй байсан бол яах вэ? Паул эдгээр асуултад хэрхэн
хариулсан талаар дараагийн долоо хоногт судлах болно гэдгийг тэдэнд
тайлбарла.
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116-Р ХИЧЭЭЛ

2 Коринт 8–9
Оршил
Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд хандан Македоны гишүүд
ядууст өгөөмрөөр өгсөн тухай тайлбарлан бичив. Тэрээр
Коринтын гэгээнтнүүдийг Аврагчийн үлгэр жишээг дагаж,

ядууст өглөг өгөхөд урамшуулсан. Паул ядууст баяр
хөөртэй өгдөг хүмүүс адислагддаг талаар заав.

Заах зөвлөмж

Суралцагчдынхаа төлөө залбир
Суралцагчид суралцаж байхдаа Ариун Сүнсний мэдлэг олгох нөлөөг мэдрэхийн тулд
“үгийг сонсоход бэлтгэгдсэн байх” хэрэгтэй юм (Aлма 32:6). Та Их Эзэнээс суралцагчид
дээрээ Сүнсийг юүлж, “тэд үгийг баяртайгаар … хүлээн авахад тэдний зүрх сэтгэлийг
бэлтгэхийг” гуйж болно (Aлма 16:16–17).

2 Коринт 8
Паул ядуусыг халамжлахыг гэгээнтнүүдэд зөвлөв
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын дараах
мэдэгдлийг (“Бид бүгд гуйлгачид бус уу?” Ensign эсвэл 2014 оны 10-р сарын
Ерөнхий чуулган, 46) хичээлийн өмнө самбар дээр бичихдээ ядуурал гэдэг
үгийн оронд хоосон зай орхи. Нэг суралцагчийг уг мэдэгдлийг чанга уншихад
уриад хичээлээ эхэл.

“Ядуурал нь эрт дээр үеэс эхлэн түүхийн туршид хүн төрөлхтний
хамгийн том, хамгийн өргөн цар хүрээтэй бөгөөд хамгийн адармаатай
бэрхшээл байсаар ирсэн билээ. Ядуурлаас үүдэлтэй зовлон зүдгүүр
ихэвчлэн бие махбодынх байдаг ч түүний сүнслэг болоод сэтгэл санааны
байдалд учруулдаг хор хөнөөл бүр ч их юм.“

Суралцагчдаас уг мэдэгдэлд бичигдээгүй үгийг таахыг хүс. Тэгээд ядуурал
гэдэг үгийг бич.

• Ядуурал гэж юу вэ? (Мөнгө, эд хөрөнгө, тусламж дэмжлэг дутуу эсвэл
байхгүй байхыг хэлнэ.)

• Яагаад ядуурал тийм хүнд бэрхшээл болдог вэ?

Суралцагчдыг бие махбод, сэтгэл санаа, нийгэм эсвэл сүнслэг байдлын хувьд
тусламж хэрэгтэй байж болох хэн нэгний талаар бодоход урамшуул.
Суралцагчдыг 2 Коринт 8–9-ийг судалж байхдаа тусламж хэрэгтэй хүмүүст
туслах үүргээ ойлгож, биелүүлэхэд нь тэдэнд туслах үнэнүүдийг олж
мэдэхэд урь.
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Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд хандан Македоны Сүмийн гишүүд ядууст түр
зуурын хэрэгцээнд нь өгөөмрөөр тусалсан тухай хэлсэн гэдгийг тайлбарлан,
2 Коринт 8:1–8-ыг нэгтгэн дүгнэ. (Та суралцагчдаар Библийн газрын зургийн
13-р зураг “Төлөөлөгч Паулын номлолын аяллууд” дээрээс Коринт болон
Македоныг олуулж болох юм.) Македоны гишүүд Бурханы хүслийг
гүйцэлдүүлэх хүсэлтэй байсан учраас тийнхүү үйлдсэн гэдгийг Паул
тайлбарлав. Тэрээр Коринтын гэгээнтнүүдийг гачигдалтай хүмүүсийг хайрлах
үүднээс өглөг өгөх энэхүү жишээг дагахад урамшуулсан.

Баян, ядуу гэсэн үгсийг самбар дээр бич.

Суралцагчдыг 2 Коринт 8:9-ийг дотроо уншаад, Есүс Христ гэгээнтнүүдийн
төлөө юу хийсэн гэж Паулын хэлснийг олж мэдэхэд урь. Хангалттай хугацаа
өгсний дараа дараах асуултуудыг тавьж, суралцагчдын хариултыг самбар дээрх
баян, ядуу гэсэн үгсийн доор жагсаан бич.

• Есүс Христ мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд юугаар баян байсан бэ?
(Суралцагчид дараах байдлаар хариулж болно. Тухайлбал: Есүс Христ мөнх
бус амьдралд мэндлэхээсээ өмнө Эцэгийн сүнсэнд төрсөн Анхны хүү
байсан. Есүс Христ Тэнгэрлэг Эцэгийн хажууд эрх мэдэл, хүч, алдар суунд
зогсож буй Бурхан байсан ба Эцэгийн удирдлаган дор олон дэлхийг
бүтээсэн.)

• Тэрээр мөнх бус амьдралдаа ямар зүйлсээр ядууд тооцогдож байсан байж
болох вэ? (Тэрээр дэлхийд ядуу дорой нөхцөл байдалд төрж мөн амьдрахын
тулд алдар суугаа орхисон.)

• 9-р шүлэг дэх “[Аврагчийн] ядуурлаар [биднийг] баян болгохын тулд” гэсэн
нь ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ? (Есүс Христ дэлхийд
тохинуулж, бидэнд үлгэр жишээ үзүүлж, Цагаатгалыг гүйцэлдүүлэхийн тулд
мөнх бус байдлын өмнөх сэнтийгээсээ буун ирсэн учраас бид мөнх
амьдралын баялгуудыг олж авч чадна.)

Коринтын гэгээнтнүүд нэг жилийн өмнө Иудейн ядуу гэгээнтнүүдэд зориулж
хандив цуглуулахаар болсон байсныг суралцагчдад тайлбарла. Нэг
суралцагчийг 2 Коринт 8:10–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд юу хийхийг
зөвлөсөн талаар олж мэдэхийг хүс.

• Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд юу хийхийг зөвлөсөн бэ?

“Хийх” болон “хийж дуусгах” гэдэг үгс нь Аврагч тэдэнд мөнхийн баялгуудыг
өгсөнтэй адил тэд ч бас ядуу гэгээнтнүүдэд чадахаараа өгөх амлалтаа
биелүүлэхийг Паул сануулсан гэдгийг тайлбарла.

• Аврагчийн бидэнд өгсөн бүхнийг ухаарахын хэрээр бидний хүн нэг бүрд
юу тохиодог вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Аврагчийн
бидэнд өгсөн бүхнийг ухаарахын хэрээр өөрсдөдөө байгаа зүйлсийг
бусдад өгөхдөө илүү харамгүй байх болно гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Аврагчийн өгсөн бэлгийг тунгаан бодох нь гачигдалтай хүмүүст байгаагаа
өгөхөд биднийг хэрхэн өдөөдөг вэ?
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• Аврагчийн та нарт өгсөн ямар бэлэг та нарыг бусдад байгаагаа өгөхөд
сүнслэгээр нөлөөлсөн бэ?

Цөөн суралцагчийг 2 Коринт 8:12–15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, материаллаг байдлаар нэг нэгэндээ туслахын ач
холбогдлын талаар Паулын заасан нэмэлт үнэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Бид 12–13-р шүлгээс ямар үнэнийг мэдэж болох вэ? (Суралцагчдад Бидэнд
өгөх зүйл байхгүй байсан ч Бурхан биднийг өгөхөд бэлэн байгаасай
гэж хүсдэг гэсэн үнэнийг тодорхойлоход тусал.)

Суралцагчдад энэхүү үнэнийг ойлгоход туслахын тулд ахлагч Жэффри
Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь.

“Бид ядуу, баян ямар ч бай бусдад тусламж хэрэгтэй үед ‘хийж чадахаа л
хийх’ ёстой” (“Бид бүгд гуйлгачид бус уу?” 46).

• Бусдад өгөх ямар ч биет зүйл байхгүй байхад бид тэдний төлөө юу хийж
чадах вэ?

• 14–15-р шүлэгт цэдэглэснээр, бүх гэгээнтэн хэрэгцээтэй хүмүүст үргэлж
өгдөг байх нь хэнд ашигтай вэ? (Ямар ч цаг үеийн гачигдалтай байгаа ямар
ч хүнд)

• Бид өгөхөд бэлэн байгаа үед хүн бүрд ашиг тусаа өгөх ямар ямар арга зам
байна вэ?

Суралцагчдад эдгээр үнэн, зарчмын ач холбогдлыг мэдэрч, тэдгээрийг
хэрэгжүүлэхэд туслахын тулд ахлагч Холландын хэлсэн дараах мэдэгдлийг
чанга унш. Ядуу хүмүүст нигүүлсэнгүй хандахад маань Их Эзэн бидэнд хэрхэн
тусалдгийг олж мэдэхэд суралцагчдыг урь.

“Та нар өөрсдөдөө тусалдаггүй эсвээс туслах чадваргүй хүмүүст туслан,
тэднийг дэмжих тус тусын үүрэг хариуцлагаа хэрхэн биелүүлж байгааг би
сайн мэдэхгүй. Гэхдээ Бурхан үүнийг мэдэж байгаа гэдгийг би мэднэ.
Хэрвээ бид Түүний өгсөн зарлигуудыг биелүүлэх арга замуудыг чин
сэтгэлээсээ хайж, залбирч, дахин дахин эрэлхийлбэл Тэрээр та нарт тусалж,
та нарыг шавь байх энэрэл хайрын үйлсэд тань удирдан чиглүүлэх болно”

(Бид бүгд гуйлгачид бус уу? 46).

Хэрэв боломжтой бол мөн илүү цаг гарвал, ахлагч Холландын Ерөнхий
чуулганд хэлсэн үг болох “Бид бүгд гуйлгачид бус уу?” видео бичлэгийн

хэсгийг үзүүлж болно. (0:00–7:04).

• Ахлагч Холланд ядуу болон гачигдсан хүмүүст туслахад бэлэн байхын тулд
биднийг юу хийх ёстой гэж хэлсэн бэ?
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• Сүм ядуусын хэрэгцээнд бидний тусалж болох ямар ямар арга замыг бий
болгосон бэ? (Мацгийн өргөл, орон нутгийн үйлчлэл болон хүмүүнлэгийн
ажлаар дамжуулан бий болгосон.)

Ядуу болон гачигдсан хүмүүст өгөх тухай Паулын заасан зүйлд үндэслэн хийж
болох нэг зүйлийг төлөвлөн, хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэлдээ
бичихэд суралцагчдыг урамшуул.

Паул Иерусалимын гэгээнтнүүдэд зориулан хандив цуглуулахаар илгээгдсэн
Тит болон өөр хоёр ахын талаар Коринтын гэгээнтнүүдэд хэлсэн гэдгийг
тайлбарлан, 2 Коринт 8:16–24-ийг нэгтгэн дүгнэ. Паул Коринтын
гэгээнтнүүдэд итгэдгээ хэлж, өгөөмрөөр өгөх нь тэдний бусдын төлөөх хайрын
нотолгоо болно гэдгийг тайлбарлав.

2 Коринт 9
Паул чин сэтгэлээсээ өгөөмөр байснаар ирэх адислалын талаар заав
Паул Коринтын гэгээнтнүүдийг үргэлжлүүлэн сайшаасан тухай тайлбарлан,
2 Коринт 9:1–5-ыг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр гэгээнтнүүдийн өгөөмөр сэтгэлийг
батлахын тулд Тит болон бусад ахыг явуулснаа хэлэв.

Өмнө нь хэн нэгэнд дурамжхан өгч эсвэл үйлчилж байсан эсэх талаар тунгаан
бодохыг суралцагчдаас хүс.

• Яагаад заримдаа бусдад туслахын тулд өөрсдийн цаг, мөнгө эсвэл бусад
зүйлийг баяр хөөртэй зориулах нь хэцүү байдаг вэ?

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 9:6–7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын Коринтын гэгээнтнүүдэд өгөөмрөөр өгөх
тухай заахдаа ашигласан зүйрлэлийг олж мэдэхийг хүс.

• Тарих гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Үр суулгах)

• Паул тарихыг юутай зүйрлэсэн бэ? (Бусдад өгөхтэй)

Жимс, хүнсний ногооны үр үзүүл эсвэл зургийг нь харуул.

• Энэ зүйрлэл дэх тариачид нь хэн
бэ? (Гэгээнтнүүд буюу бид)

• 7-р шүлэгт өгүүлснээр Их Эзэн
биднээс хэрхэн тарих эсвэл
өгөхийг хүсдэг вэ? (Баяртайгаар,
дуртайяа өгөхийг хүсдэг. Мөн
Моронай 7:8-ыг үзнэ үү.)

Хэрэв бид гачигдсан хүмүүст
баярласан сэтгэлтэйгээр өгөх юм
бол … гэсэн бүрэн бус өгүүлбэрийг самбарт бич.

• Бусдад өгөх нь талбайд үр тарихтай юугаараа адил вэ?

• Бид харамлаж таривал юу болох вэ?

• Бид өгөөмрөөр таривал юу болох вэ?
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Самбар дахь зарчмыг гүйцээж, Хэрэв бид гачигдсан хүмүүст баярласан
сэтгэлээр өгөх юм бол Бурхан биднийг өгөөмрөөр адислах болно гэсэн
үнэнийг харуул.

• Бусдад баярласан сэтгэлээр өгөх нь хэрхэн биднийг байснаасаа илүүг
хүлээн авахад хүргэдэг вэ?

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 9:8–10-ыг чанга уншихад урь. Гэгээнтнүүд
баярласан сэтгэлээр өгөх юм бол ямар адислал ирнэ гэж Паул хэлснийг олж
мэдэхийг ангийнхнаас хүс.

• Баярласан сэтгэлээр өгдөг хүмүүст Их Эзэнээс ирдэг адислалыг дүрслэхдээ
Паул ямар үгс ашигласан бэ? (Хариултууд нь “бүх нигүүлслийг та нарт
бялхаана” [8-р шүлэг], “юм бүхэнд бүрэн хангалуун байдалтай” [8-р шүлэг],
“Түүний зөвт байдал мөнхөд байна” [9-р шүлэг], “та нарын зөвт байдлын
ургацыг улам арвин болгоно” [10-р шүлэг] гэх зэрэг байж болно.)

Эдгээр үг нь бид Их Эзэний ач ивээлийг хүлээн авах болно гэдгийг хэлдэг
бөгөөд бидний хэрэгцээнд хангалттай материаллаг адислалыг багтааж
болохыг тайлбарла.

• 10-р шүлэгт өгүүлснээр, хэн “тарих үрийг чинь хангах” вэ? (Их Эзэн. Үр
эсвэл үрний зураг дахин харуулж, Их Эзэн эхлээд бидэнд өгсөн учраас л бид
бусдад өгөх боломжтой байдаг гэдгийг тайлбарла.)

• Бидэнд байгаа бүхэн хаанаас ирдгийг санах нь хэрхэн бидэнд баяртайгаар
өгөхөд туслах вэ?

Цөөн суралцагчийг 2 Коринт 9:11–15-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, баяртайяа өгч мөн хүлээн авдаг
гэгээнтнүүдийн тухай Паул юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• 11–15-р шүлэгт өгүүлснээр, өөрсдөд байгааг нэг нэгэндээ өгөөмрөөр өгч
мөн бусдаас хүлээн авдаг гэгээнтнүүд Бурханд хэрхэн ханддаг вэ?

Та суралцагчдыг эдгээр шүлгэн дэх талархлын талаар гарсан үгсийг тэмдэглэх
тухай бодоход урьж болно. Жишээ нь, “Бурханд өргөх талархлуудыг бий
болгодог” (11-р шүлэг), “Бурханд өргөх арвин талархлуудаар мөн бялхдаг”
(12-р шүлэг), “Бурханыг алдаршуулах болно” (13-р шүлэг), “Түүний
зүйрлэшгүй бэлгийн төлөө Бурханд талархал байх болтугай” (15-р шүлэг).

Та суралцагчдад судартаа Бурхан адислал өгөхдөө өгөөмөр байдгийг
таньж мэдэх нь Түүнд талархах сэтгэлийг мэдрэхэд бидэнд тусалдаг
гэсэн үнэнийг 11–15-р шүлгийн ойролцоо бичихийг санал болгож болно.

• Та нар бусдад баяр хөөртэй үйлчилж мөн өгсний чинь төлөө Бурханы өгсөн
адислалыг таньж мэдээд, Түүнд талархах сэтгэл төрж байсан уу?

Суралцагчдын 2 Коринт 8–9-өөс олж тогтоосон үнэн, зарчмуудын
талаар гэрчил.

Суралцагчдыг энэ долоо хоногт тусламж хэрэгтэй байгаа хэн нэгэнд тусалж
болох арга замуудыг олоход урамшуул. Уг хүнд туслах зорилго тавихад урь.
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2 Коринт 10–13
Оршил
Төлөөлөгч Паул Бурханы хүүхдүүдийн оролцож буй
сүнслэг дайны тухай заав. Тэрээр өөрийг нь
эсэргүүцэгчдээс өөрийгөө хамгаалав. Тэрээр гурав дахь
тэнгэрт хэрхэн аваачигдсанаа өгүүлж, сул дорой байдал

нь хэрхэн адислал болсныг дүрсэлсэн. Паул захидлаа
дуусгахаас өмнө Коринтын гэгээнтнүүдэд өөрсдийгөө
хянаж шалган, итгэлтэй байдлаа нотлохыг ухуулсан.

Заах зөвлөмж
2 Коринт 10–11
Паул сүнслэг дайн, Сатаны хууран мэхлэлт болон өөрийн зовлон бэрхшээлийн
тухай бичив
Дайн гэдэг үгийг самбар дээр бич.

• Ямар арга замаар бид Сатаны эсрэг дайнд ороод байгаа вэ?

• Энэ сүнслэг дайнд бидэнд тулгардаг хамгийн хүнд тулаанууд юу вэ?

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 10:3–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул бидэнд Сатаны эсрэг энэ дайнд ялахын тулд
юу хийх ёстой гэж заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Бид Сатаны эсрэг энэ дайнд ялахын тулд юу хийх ёстой вэ?

• “Ямар ч бодол санааг Христийн дуулгавартай байдалд олзлуулдаг” гэдэг нь
юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ? (5-р шүлэг).

• Сатаны эсрэг дайнд хэрхэн амжилттай оролцох талаар бид 5-р шүлгээс
ямар зарчмыг мэдэж болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Бид Есүс
Христэд дуулгавартай байх талаар өөрсдийн бодлыг хянахын хэрээр
Сатаны эсрэг дайнд ялах болно гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

• Бид бодол санаагаа хянахын тулд юу хийж болох вэ? (Бид залбирах, судар
чээжлэх мөн сүмийн дууг чээжлэх юм уу дуулах зэргийг хийж болно.)

Та Аврагчид дуулгавартай байх талаар бодол санаагаа хянаснаар Сатаны
нөлөөг ялан дийлэхэд тусалсан тухай өөрийн туршлагыг хуваалцаж болно.
Суралцагчдыг туршлагаа хуваалцахад урих талаар бодож үз. Суралцагчдыг
Аврагчид дуулгавартай байх талаар бодол санаагаа илүү сайн хянах зорилго
тавихад урь.

Нэг суралцагчийг дараах дүгнэлтийг чанга уншихад урь.

Бид 2 Коринт 10:7–18-аас Паул Их Эзэний алдар сууг магтаж мөн өөрийн сул дорой
байдлыг түүнийг сонсохгүй байгаагийн шалтгаан болгож байгаа нь буруу гэдгийг заасан
тухай мэдэж авдаг. Бодол санааг маань ялзруулж, хуурамч Христ болон хуурамч
бошиглогчдоор дамжуулан биднийг Есүс Христээс холдуулдаг Сатаны арга замуудыг Паул
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дурдсан тухай 2 Коринт 11-ээс бид уншдаг. Паул Аврагчийн үнэн дагалдагч байсныхаа
төлөө туулсан зовлон бэрхшээлийнхээ талаар өгүүлдэг.

2 Коринт 12
Паул тэнгэрт аваачигдсан тухайгаа өгүүлж, сул дорой байдлаа хүлээн
зөвшөөрөх нь хэрхэн ач тустай байж болохыг заав.
Хичээлд зурган дээрхтэй төстэй өргөс авчрах юм уу самбар дээр өргөсний
зураг зур. Суралцагчдыг өргөсөнд хатгуулж байсан тохиолдлуудаа бодоход урь.

• Өргөс амьдралыг хэрхэн хэцүү
болгож болох вэ?

Паул туулсан сорилт бэрхшээл, сул
дорой байдлаа өргөстэй зүйрлэснийг
тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах
үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас үүнийг сонсох үедээ өөрсдөдөө юм уу
хайртай хүмүүст нь тохиолдсон сорилт бэрхшээл, сул дорой байдлыг
бодохыг хүс.

“Зарим нь хайртай нэгнээсээ хагацсан байдаг эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй
болсон нэгнээ асардаг. Зарим хүн гэр бүл нь салснаас болж, сэтгэл зүрх нь
шархалсан байдаг. … Зарим хүн бие махбодын болон сэтгэцийн эмгэгтэй
байдаг бол зарим нь ижил хүйстэнд сэтгэл татагдах асуудалтай байдаг.
Зарим хүн сэтгэл санааны гүн хямралд орж, өөрийгөө голох аймшигт
мэдрэмжтэй болсон байдаг. Их олон хүн ямар нэг байдлаар хүнд дарамт

бэрхшээлтэй байдаг” (“He Heals the Heavy Laden,” Ensign эсвэл Liahona, 2006 оны 11-р
сар, 6).

Суралцагчдыг 2 Коринт 12-ыг судалж байхдаа сорилт бэрхшээл, сул дорой
байдал тохиох үед өөрсдөдөө туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 12:1–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын үзсэн үзэгдлийг олж мэдэхийг хүс. (Эдгээр
шүлэгт гарах гуравдагч хүн нь Паул гэдгийг тайлбарла.)

• Паулын “гурав дахь тэнгэрт” аваачигдсан гэдэг нь ямар утгатай гэж та нар
бодож байна вэ? (2-р шүлэг). (Тэр селестиел хаант улсыг үзэгдэлд харсан.)

“Бие дотроо юу эсвэл биеэсээ ангид уу гэдгийг нь би мэдэхгүй” (2-р шүлэг)
гэдэг нь Паул селестиел хаант улсад аваачигдсан эсвэл үүнийг үзэгдэлд харсан
эсэхээ мэдэхгүй байсан гэсэн үг гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 12:5–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул энэ үзэгдэлд хэрхэн хандсаныг олж
мэдэхийг хүс.
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• Паул энэ үзэгдэлд хэрхэн хандсан бэ?

• Хэрэв Паул өөрөөрөө сайрхсан бол юу тохиолдох байх гэж санаа нь зовж
байсан бэ? (Паулд даван туулах мөнх бус бэрхшээл байсаар байтал бусад
хүн түүний тухай хэт дээгүүр бодох вий гэж санаа зовж байсан.)

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 12:7–8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Их Эзэн Паулыг даруу байхад хэрхэн тусалсан тухай
олж мэдэхийг хүс. Та “өөрийгөө хэт дөвийлгөх” (7-р шүлэг) гэдэг нь бардам
зантай байх гэсэн үг болохыг тайлбарлаж болно.

• Их Эзэн Паулыг даруу байхад нь хэрхэн тусалсан бэ?

• Паул “махан бие дэх өргөс”-өө зайлуулахаар хэдэн удаа гуйж залбирсан бэ?

Их Эзэн Паулын залбирлыг үл харгалзан “махан бие дэх өргөс”-ийг нь
зайлуулахгүй байхаар сонгосон бололтой гэдгийг онцлон хэл.

• Их Эзэн яагаад бидэнд сорилт бэрхшээл, сул дорой байдал тохиолдохыг
хүлээн зөвшөөрдөг талаар бид Паулаас юу мэдэж болох вэ? (Суралцагчид
өөр өөрөөр хэлж болох ч Биднийг даруу байхад суралцуулахын тулд
Их Эзэн бидэнд сорилт бэрхшээл, сул дорой байдал тохиохыг
зөвшөөрч болно гэсэн үнэнийг тодорхойлсон байхад анхаар. Энэ үнэнийг
самбар дээр бич.)

Суралцагчдыг 2 Коринт 12:9–10-ыг дотроо уншаад, Паулд сул дорой байдлаа
даван гарахад тусалсан үнэнийг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдыг хичээлийн
дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ олж мэдсэн үнэнээ бичихэд урь.

• Паул сул дорой байдлаа даван гарахад тусалсан ямар ямар үнэнийг мэдсэн
бэ? (Суралцагчид хэд хэдэн үнэнийг тодорхойлж болно. Жишээ нь: Есүс
Христийн ач ивээл бидэнд сул дорой байдлаа хүчирхэгжүүлэхэд
хангалттай юм. Их Эзэн биднээс сорилт бэрхшээлийг маань үргэлж
холдуулдаггүй ч тэдгээрийг итгэлтэйгээр тэвчихэд биднийг
хүчирхэгжүүлэх болно.)

Ач ивээл гэдэг нь Есүс Христийн Цагаатгалаар бидэнд боломжтой болсон
“бурханлаг тусламж эсвэл хүч чадал” гэдгийг сануул (Библийн толь бичиг, “Ач
ивээл”).

• Аврагчийн ач ивээл бидэнд сул дорой байдлаа хүчирхэгжүүлэхэд
хангалттай гэсэн нь ямар утгатай вэ? (Бид Аврагчаас хүлээн авдаг хүч
чадлаар дамжуулан Түүний биднээс хийхийг хүссэн бүх зүйлийг
хийж чадна.)

Нэг суралцагчийг ахлагч Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Их Эзэн Есүс Христийн эдгээх хүч нь бидний ачааг авч хаяхад ч бай эсвэл
тэвчээртэй байж, төлөөлөгч Паулын адил зовлон бэрхшээл дунд амьдрахад
маань биднийг хүчирхэгжүүлэхэд ч бай, мөнх бус байдлын бүхий л зовлон
бэрхшээлийг эдгээх боломжтой” (“He Heals the Heavy Laden,” 8).
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• 9–10-р шүлэгт бидний тодорхойлсон үнэн нь зовлон бэрхшээл, сул дорой
байдлаа давахад бидэнд хэрхэн туслах вэ?

• Аврагч хэзээ та нарыг эсвэл та нарын мэдэх хэн нэгнийг хүчирхэгжүүлж
байсан бэ? (Суралцагчдад хэт хувийн юм уу нууц зүйлээ ярихгүй байхыг
сануул.) Уг туршлага та нарт болон тэдэнд хэрхэн адислал болсон бэ?

Суралцагчдыг гэрчлэлээ хэлэхэд урь
Та суралцагчдад туршлага, итгэл үнэмшлийнхээ талаар хуваалцахад урьсан асуултуудыг
тавьснаар тэднийг сайн мэдээний үнэний талаар гэрчлэлээ хуваалцахад урамшуулан
дэмжих боломжтой. Суралцагчид сайн мэдээний үнэнийг гэрчлэх үед Ариун Сүнс ихэнхдээ
тэдний тухайн үеийн гэрчлэлийг улам хүчирхэг болоход хөтөлдөг. Ариун Сүнсний хүчээр
дамжуулан суралцагчдын үгс бусдынхаа зүрх сэтгэлд чухал нөлөө үзүүлж чадна.

2 Коринт 13
Паул гэгээнтнүүдэд өөрсдийгөө шалгаж, итгэлтэй байдлаа нотлохыг ухуулав
Коринтын гэгээнтнүүд дунд хуурамч багш нар байсан бөгөөд тэд Паулд болон
төлөөлөгчийнх нь хувьд түүний эрх мэдэлд эргэлзэж байсан гэдгийг
суралцагчдад сануул.

• Өнөөгийн хүмүүс Сүмийн удирдах албан тушаалд дуудагдсан хүмүүст
эргэлздэг ямар жишээ байж болох вэ?

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 13:3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Коринтын Сүмийн зарим гишүүн юунд баталгаа
хайж байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Коринтын Сүмийн зарим гишүүн юунд баталгаа хайж байсан бэ?

Нэг суралцагчийг 2 Коринт 13:5–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд хандан Их Эзэн
төлөөлөгчийнх нь хувьд өөрөөр нь дамжуулан ярьсан гэдэгт эргэлзэхийн оронд
юу хийхийг ухуулсныг олж мэдэхийг хүс. Шалгалтандаа унадаг гэдэг нь цэвэр
бус, ёс суртахуунгүй хүн гэсэн үг гэдгийг тайлбарла.

• 5-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул Коринтын гэгээнтнүүдэд юу хийхийг
ухуулсан бэ? (Та суралцагчдыг энэ шүлэг дэх шалга, батал, мэддэг гэсэн
үгсийг тэмдэглэн авахад урамшуулж болно.)

• Паул энэ гэгээнтнүүдэд өөрсдийнхөө талаар юуг шалгах хэрэгтэй гэж
хэлсэн бэ? (“Итгэл дотор байгаа” [5-р шүлэг] гэдэг нь Их Эзэний Сүмд
итгэлтэй гэсэн үг болохыг тайлбарла.)

• Бид Сүмийн удирдагчдыг шүүмжлэхийн оронд юу хийж болох талаар энэ
шүлгээс ямар зарчмыг мэдэж болох вэ? (Суралцагчид Сүмийн
удирдагчдыг шүүмжлэхийн оронд гишүүд өөрсдийнхөө итгэлтэй
байдлыг шалгах хэрэгтэй гэсэнтэй төстэй зарчмыг тодорхойлох ёстой.)

Нэг суралцагчийг бошиглогч Иосеф Смитийн хэлсэн дараах үгсийг чанга
уншихад урь.
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“Бусдыг буруутган зэмлэж, Сүмээс дутагдал эрж хайдаг мөн Сүмийн гишүүд
буруу замаар явж байна гэж хэлдэг мөртлөө өөрийгөө зөв шударга гэж
үздэг хүн өөрөө урвалтын зам руу орсон байдаг. Хэрэв тэр хүн наманчлахгүй
бол Бурхан амьд гэдэг нь баттайн адилаар урвах болно” (Сүмийн
ерөнхийлөгчдийн сургаалууд: Иосеф Смит [2007], 356).

• Хэрэв бид итгэлтэй байдлаа шалгахын оронд удирдагчдыг шүүмжилбэл юу
болох вэ?

Суралцагчдад итгэлтэй байдал болон Сүмийн удирдагчдадаа хандах
хандлагаа хянахад туслахын тулд дараах асуултуудыг хэвлэн тараа.

Суралцагчдад асуултуудыг уншиж, дор бүрнээ хариулах хангалттай цаг өг.

1. 1–10 гэсэн үзүүлэлтээр (10 бол төгс) хэмжвэл, та нар Сүмийн удирдагчдын зөвлөгөөг
хэр сайн дагадаг вэ?

2. Та нарын илүү итгэлтэй дагаж болох бошиглогч, төлөөлөгчдийн заасан нэг жишиг
юу вэ?

3. 1–10 гэсэн үзүүлэлтээр (10=та нарт байгаа боломж бүрээр) хэмжвэл, та нар Сүмийн
удирдагчдадаа талархаж явдгаа биечлэн юм уу залбиралдаа хэр их илэрхийлдэг вэ?

4. Та нар удирдагчдынхаа өөрсдийн чинь төлөө гаргадаг золиослол, хичээл зүтгэлд
талархаж явдгаа илүү их харуулахын тулд юу хийж болох вэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа асуу.

• Иймэрхүү сүнслэг хувийн шалгалтыг тогтмол хийх нь ямар адислал авчирч
болох вэ?

Паул гэгээнтнүүдэд бузар муугаас зайлсхийж, төгөлдөржихийг эрэлхийлэхийг
ухуулсан тухай тайлбарлан, 2 Коринт 13:7–14-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Энэ хичээлээр ярилцсан үнэний талаар гэрчил. Суралцагчдыг эдгээр үнэний
нэгийг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар тодорхой зорилго бичиж
авахад урь.

Төгс эзэмших судрын давтлага
Суралцагчид судрын хэсгийн тухай өөрсдийн асуултыг зохиовол тухайн
судрын хэсгийн талаарх тэдний ойлголт нэмэгдэнэ. Суралцагчдыг хоёр (эсвэл
түүнээс илүү) багт хуваа. Багуудыг тодорхой төгс эзэмших судруудыг илтгэсэн
түлхүүр үгс бичихэд урь. (Та тэднээр судлуулахыг хүссэн судрын хэсгүүдийг
урьдчилан сонгож өгч болно.) Түлхүүр үгс хэт хүнд байж болохгүйг анхааруул.
Хангалттай хугацаа өгсний дараа багуудыг судрын түлхүүр үгсээ ээлжлэн
уншихад урьж, нөгөө баг нь уг судрын хэсгийг олж чадах эсэхийг хар.

Тэмдэглэл: Хэрэв танд энэ үйл ажиллагааг энэ хичээлийн нэг хэсэг болгон
ашиглах цаг байхгүй бол өөр өдөр ашиглаж болно. (Дараагийн хичээл
ерөнхийдөө богинохон тул танд энэ үйл ажиллагааг явуулах цаг гарч
магадгүй.) Бусад давтах үйл ажиллагааг энэ гарын авлагын төгсгөлд буй
хавсралтаас үзнэ үү.

117-Р ХИЧЭЭЛ
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Паулын галатчуудад
бичсэн захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Паулын галатчуудад бичсэн захидал нь Мосегийн хуулийг дахин дагаж, Их
Эзэнээс холдож буй Христийн шашинтай иудейчүүдэд зориулагдсан.
Төлөөлөгч Паул сүнслэг боолчлолд хүргэдэг Мосегийн хуулийн дарамттай
“буулга” болон сүнслэг эрх чөлөөнд хүргэдэг Есүс Христийн сайн мэдээ
хоёрын ялгааг цохон тэмдэглэж, энэ асуудлыг засах гэж эрэлхийлсэн. Энэ
номыг судлах нь суралцагчдыг Есүс Христийн сайн мэдээгээр дамжуулан
олгогддог эрх чөлөөнд илүү их талархдаг байхад нь туслах болно.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Төлөөлөгч Паул галатчуудад хандан бичсэн (Галат 1:1-ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Паул Галатын номоо ойролцоогоор МЭ 55–57 онуудад номлолын гурав дахь
аяллынхаа үеэр Македон улсаар зорчихдоо бичсэн байх магадлалтай юм
(Библийн толь бичиг “Паулын захидлууд”-ыг үзнэ үү).

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
“Энэ номонд яг ямар сүмийн тухай ярьж байгаа нь тодорхойгүй байдаг.
Тэдгээр сүм нь Анкира нийслэлтэй хойд Галат дүүрэгт эсвэл Паулын
номлолынхоо анхны аяллаар очсон Фригиа болон Галатын хил дээрх дүүрэгт
байсан. Аль нь ч байсан гэсэн Паул номлолынхоо хоёр (Үйлс 16:6), гурав дахь
(Үйлс 18:23) аяллынхаа үеэр Галатын сүмүүдээр зочилж очсон нь тодорхой юм”
(Библийн толь бичиг, “Паулын захидлууд: Галатчуудад бичсэн захидал”).

Паул Галатын гэгээнтнүүдэд зориулан бичихдээ “сайн мэдээг гуйвуулахыг”
хүсэгч зарим хүний сургаалыг даган, Их Эзэнээс холдон явж буй хүмүүст ихэд
санаа зовнисон байдаг (Галат 1:6–7-г үзнэ үү). Христийн шашинтай иудейчүүд
Христийн шашинтай харийнханд аврагдахын тулд Мосегийн хуулийн дагуу
хөвч хөндүүлж, ёс заншлыг дагах ёстой гэсэн хуурамч сургаал зааж байв (Галат
6:12-ыг үзнэ үү; мөн Үйлс 15:1-ийг үзнэ үү). Галатын зарим гэгээнтэн тэр
хүмүүсийн сургаалыг хүлээн авсан (Галат 4:10-ыг үзнэ үү).

Паулын энэ номыг бичих болсон зорилго:

1. Тэрээр хуурамч багш нарын өөрийнх нь эсрэг тулгасан ял зэмлэлээс
өөрийгөө хамгаалах

2. Иудей эсвэл харь үндэстэн аль нь ч бай бүх хүн Мосегийн хуульд биш,
харин Есүс Христэд итгэснээр Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан
аврагдана гэдгийг заах

3. Бурханы төлөвлөгөөн дэх Мосегийн хуулийн үүргийг тодруулж өгөх
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4. Бурханы Мосегоор дамжуулан хийсэн хуучин гэрээ болон Христээр
дамжуулан хийсэн шинэ гэрээ хоёрыг ялган таниулах

5. Сүнсний удирдамжийн дагуу амьдрахыг гэгээнтнүүдэд уриалах зэрэг юм.

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Галат ном нь Паулын хамгийн их сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлсэн захидал бөгөөд
тэрээр захидалдаа замаасаа гажсан Сүмийн гишүүдийг болон тэдний замыг
алдуулагч хууран мэхлэгч багш нарыг хоёуланг ширүүн шүүмжилжээ. Галат
номонд бид Мосегийн хуулиар биш, харин Есүс Христэд итгэх итгэлээрээ
зөвтгөгддөг гэсэн Паулын хамгийн анх бичсэн зөвтгөлийн сургаал байдаг. Уг
номонд “махан биеийн үйлс” болон “Сүнсний үр жимс”-ийг харьцуулсан
(Галат 5:16–25).

Тойм
Галат 1–2 Галатын гэгээнтнүүд Их Эзэнээс холдон явж, хуурамч сургаалуудыг
хүлээн авсан тул Паул тэдэнд хандан бичжээ. Тэр эхэндээ Сүмийг эсэргүүцэж
байснаа, өөрийнхөө хөрвөлтийн тухай өгүүлэн, төлөөлөгч гэсэн дуудлагаа
хамгаалдаг. Тэр Бурханаас илчлэлт шууд хүлээн авдгаа онцлон тэмдэглээд,
харийнханд үйлчилж буй нь төлөөлөгчдөөр батлагдсан гэдгийг тайлбарладаг.
Тэр нэг удаа Петртэй харь үндэстэн гэгээнтнүүдийн талаар санал зөрснөө
дурддаг. Тэрээр хүмүүс Мосегийн хуулиар биш, харин Есүс Христэд итгэх
итгэлээрээ зөвтгөгддөг гэж заасан.

Галат 3–4 Паул сайн мэдээний захиасыг хамгаалдаг. Абрахам бол Мосегийн
хуулиар биш, харин итгэлээрээ зөвтгөгдсөн хүний жишээ болохыг тэр зааж
сургасан. Есүс Христ Цагаатгалаар дамжуулан хүн төрөлхтнийг тэрхүү хуулийн
хараалаас гэтэлгэсэн. Мосегийн хуулийн зорилго нь “захирал биднийг Христэд
авчрах” явдал байсан билээ. Гэгээнтнүүд итгэлээр болон баптисмаар
дамжуулан Цагаатгалын адислалуудыг хүлээн авч, сайн мэдээний гэрээнд орж,
Христээр дамжуулан Бурханы өв залгамжлагчид болж, боолууд биш харин
Бурханы хүүхдүүд байх болно.

Галат 5–6 Паул гэгээнтнүүдийг Христийн өгсөн сайн мэдээний гэрээндээ
баттай үлдэхийг сануулдаг. Паул “махан биеийн үйлс”-д оролцогч хүний
болон “Сүнсний үр жимс”-ийг хүртэгч нэгний амьдралыг харьцуулсан. Тэрээр
гэгээнтнүүдийг бие биенийхээ ачаанаас үүрэлцэж, сайныг үйлдэхээс бүү
зүрхшээ хэмээн заасан. Бид юу тарьснаа хурааж авдаг.

ГАЛАТ
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Галат 1–4
Оршил
Бошиглогч Паул Галатын гэгээнтнүүдийг хуурамч сургаал
дагасных нь төлөө зэмлээд, Есүс Христэд итгэн,

дагаснаараа Бурханы өв залгамжлагчид болох
боломжтой гэдгийг заасан.

Заах зөвлөмж
Галат 1–2
Паул гэгээнтнүүдийг хуурамч сургаал дагасных нь төлөө зэмлээд, сайн мэдээнд
буцаж ирэхэд урамшуулан дэмжсэн.
Суралцагчдаас ах дүүсийнх нь хэн нэг нь Сүмийн сургаалууд үнэн гэдэгт
итгэхээ больсон гэж төсөөлөн бодохыг хүс. Үүний үр дүнд тэр хүн Сүмд явахаа
больж, сайн мэдээний зарчмын дагуу амьдардаггүй болсон. Суралцагчдыг
самбар дээрх зарчмуудыг ашиглан, найздаа юу гэж хэлэх тухайгаа хичээлийн
дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь.

Суралцагчдыг Галат 1-ийг судалж байхдаа үнэн сургаалыг хэрхэн таньж мэдэж
болохоо мэдэхэд туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Галат бол Азийн төв хойд хэсгийн дүүрэг бөгөөд тэнд Паулын хоёр, гурав дахь
номлолынхоо үеэр айлчилсан олон хот байсан (Үйлс 16:6; 18:23-ыг үзнэ үү).
(Суралцагчдыг Гурамсан судрын хавсралт, Библийн газрын зураг 13,
“Төлөөлөгч Паулын номлолын аялал”-аас Галатыг хайж олоход урь.) Моронай
1:6–7-г чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж
уншаад, Галатын гэгээнтнүүдэд тулгарч байсан асуудлыг олж мэдэхийг хүс.

• Яагаад Галатын олон гэгээнтэн үнэн сургаалаас хөндийрсөн бэ?

Галатчуудад түвэг удан, сайн мэдээний сургаалыг гуйвуулсан хүмүүс аврал
зөвхөн Есүс Христээр дамжин ирнэ хэмээн Паулын заасан зүйлд эргэлзэж
байсан (Галат 1:7, зүүлт тайлбар а-г үзнэ үү) гэдгийг тайлбарла. Ийм хуурмаг
сургаалаар еврейн Христийн шашинтнууд аврагдахын тулд хөвч хөндүүлж
(Судруудын удирдамж, “Хөвч хөндөх ёслол”-ийг үзнэ үү), Мосегийн хуулийн
дэг жаягийг дагадаг байх хэрэгтэй гэж үздэг байсан юм.

Суралцагчдад агуулгыг ойлгоход тусал
Агуулга гэж судрын бичвэрийг бүрдүүлдэг түүх, хүмүүс, үйл явдал, ёслол, сүнслэгээр
өдөөгдөн бичигдсэн тайлбаруудыг хэлнэ. Энэ нь судрын хэсгүүд дээрх сургаал, зарчмуудыг
бодитой болгож, холбоо хамаарлыг тодорхой болгодог. Суралцагчдад бичвэр дээрх
агуулгыг ойлгоход тусалснаар мөнхийн үнэнийг таньж мэдэхэд тусал. Гэхдээ нөхцөл
байдал, нарийн ширийн зүйлийг хичээлийн гол сэдэв болгон хэт онцлон авч үзэж
болохгүй.

Нэг суралцагчаас Галат 1:8–9-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын Их Эзэний төлөөлөгчийн хувьд заасных нь
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эсрэг сургаал номлосон хүмүүсийн талаар юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Нэг суралцагчаас Галат 1:10–12-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын заасан зүйлийн эх сурвалжийг олж
мэдэхийг хүс.

• 12-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэн Паулын заасан зүйлийн эх сурвалж
байсан бэ?

• 10–12-р шүлгэн дээрх Паулын үгээс бид ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Есүс Христ бошиглогчдодоо
үнэн сургаалыг илчилдэг гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Энэ үнэнийг санах нь бошиглогчдын заасан ойлгоход бэрх зүйлийн талаар
асуух зүйл гарах үед тус болдог.

Есүс Христ бошиглогчдодоо үнэн сургаалыг илчилдэг учраас бошиглогчийн
заасан зүйлийг үнэн гэдгийг бидэнд бас илчилж чадна.

• Бид бошиглогчдын заасан зүйл үнэн гэдгийг өөрсдөө мэдэж авч болохын
тулд Их Эзэнээс хэрхэн илчлэлт авч болох вэ?

Суралцагчдад энэ хичээлийн эхэн дэх үзүүлэнт хичээлийг сануул. Цөөн
суралцагчийг Сүмийн заасан зүйлийн талаар асууж лавлаж байгаа хүнд
хариулахын тулд илчлэлтийн талаар дөнгөж таньж мэдсэн үнэнийг хэрхэн
ашиглаж болохыг ангийнханд тайлбарлахад урь.

Бид бошиглогчдын заасан зүйлийг судалж, Их Эзэнээс илчлэлт хүлээн авахыг
эрэлхийлж байх үедээ үнэн сургаалыг таньж мэдэж болно гэдгийг гэрчил.

Паул хөрвөлтийнхөө тухай болон номлолын анхны аяллынхаа талаар өгүүлсэн
гэдгийг тайлбарлан, Галат 1:13–2:21-ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр аврал
Мосегийн хуулиар ирдэггүй, харин бид Есүс Христэд итгэх итгэлээрээ
өршөөгддөг буюу зөвтгөгддөг хэмээн тайлбарласан.

Галат 3–4
Паул Есүс Христээр дамжуулан Абрахамд амлагдсан адислалыг олж авахыг
галатчуудад уриалав
Дараах нөхцөл байдлыг чанга унш. Нөхцөл байдал бүрийг уншсаны дараа
тухайн нөхцөл байдалд байгаа хүн яагаад илүү олон жил сайн мэдээнд
итгэлтэй байсан хүнтэй харьцуулахад Их Эзэний адислалыг арай багаар
хүртэнэ гэж мэдэрч болохыг тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс.

1. Нэг залуу эрэгтэй сургаалд идэвх султай гэр бүлд өссөн бөгөөд залуу
байхдаа сайн мэдээнээс заалгаагүй байжээ. Түүний гэр бүл Сүмд эргэж ирж
байгаа бөгөөд сайн мэдээнээс суралцаж, үүний дагуу амьдарч эхэлсэн.

2. Нэг эмэгтэй Сүмийг олон жилийн турш шүүмжилжээ. Тэрээр саяхан зүрх
сэтгэл нь өөрчлөгдөхийг мэдэрч, баптисм хүртэв.

Суралцагчдыг Галат 3–4-ийг судалж байхдаа хүн бүр урьд өмнөх нөхцөл
байдал, өнгөрсөн үед хийсэн сонголтуудаасаа үл хамааран ямар адислал хүлээн
авах боломжтойг мэдэж болоход туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

118-Р ХИЧЭЭЛ
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Галатын гэгээнтнүүдээс олон хүн Христийн шашин дахь харийн хөрвөгч
байсан учраас Бурханы адислал амлагдсан Абрахамын үе удмын хүмүүс
байгаагүй гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчаас Галат 3:7–9-ийг чанга
уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул “итгэлийн” хүмүүс
(7-р шүлэг) буюу Есүс Христэд итгэдэг хүмүүсийн талаар юу гэж заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• Есүс Христэд итгэдэг хүмүүсийн талаар Паул юу гэж заасан бэ?

• 8-р шүлэгт цэдэглэснээр, Их Эзэн Абрахамд юу амласан бэ?

• 9-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Христэд итгэдэг хүмүүст юу тохиолдох вэ?

“Итгэгч Абрахамын хамт ерөөгдсөн” гэдэг нь бүх хүн Абрахамаар дамжуулан
сайн мэдээний адислалд баясах болно хэмээх Бурханы өөртэй нь хийсэн
гэрээнээс ашиг тус хүртэх гэсэн утгыг агуулдаг гэдгийг тайлбарла (Абрахам
2:11-ийг үзнэ үү).

Паул Мосегийн хууль израильчуудыг Христэд ирж, Түүнд итгэх итгэлээрээ
зөвтгөгдөхөд нь туслах зорилготой байсан гэж заасан гэдгийг тайлбарлан,
Галат 3:10–25-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчаас Галат 3:26–27-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгүүдийг
дагаж уншаад, бид Абрахамд амлагдсан адислалыг хүлээн авахын тулд юу хийх
ёстой болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Бид Абрахамд амлагдсан адислалыг хүлээн авахын тулд юу хийх ёстой вэ?

Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, сайн мэдээний гэрээнд орсон бүх хүн …
болно гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Нэг суралцагчаас Галат 3:28–29-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, самбар дээр бичсэн зарчмыг гүйцээх үг хэллэгийг
олж мэдэхийг хүс.

• 28-р шүлэгт цэдэглэснээр, сайн мэдээний гэрээнд орсон хүмүүс хэрхдэг вэ?

• 29-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Христээр дамжуулан Абрахамын үрсийн
дунд тоологдсон хүмүүст бас юу тохиолддог вэ?

Өв залгамжлагч бол хуулиар үл хөдлөх хөрөнгө, өмч, эд зүйлс хүлээн авах
эрхтэй хүн юм.

Нэг суралцагчийг Моронай 4:7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, бид хэний өв залгамжлагч байж болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Бид хэний өв залгамжлагчид болж болох вэ? (Есүс Христэд итгэх итгэлээ
хөгжүүлж, сайн мэдээний гэрээнд орсон хүмүүс Христэд төвлөрч,
Бурханы өв залгамжлагчид болно гэсэн үнэнийг дамжуулахын тулд
самбар дээр бичсэн зарчмыг суралцагчдын үгээр гүйцээж бич.)

• Нөхцөл байдлаас үл шалтгаалан гэрээнд орсон хүмүүст Бурхан эдгээр
адислалыг амладаг гэдгийг мэдэх нь яагаад чухал вэ?

Тэнгэрлэг Эцэгийн амлалтууд сайн мэдээний гэрээнд орсон бүх хүнд өгөгддөг
гэдгийг гэрчил. Суралцагчдыг хийсэн гэрээндээ үнэнч байхад
урамшуулан дэмж.
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Паул Галатын гэгээнтнүүдийг Христэд буцаж ирээд, Мосегийн хуулийн
боолчлолоос зугтахад уриалсан гэдгийг тайлбарлан, Галат 4:8–31-ийг
нэгтгэн дүгнэ.
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119-Р ХИЧЭЭЛ

Галат 5–6
Оршил
Паул Галатын гэгээнтнүүдийг Есүс Христэд итгэх итгэлээ
сэргээхэд мөн Мосегийн хуулийг дуулгавартай сахиснаар
биш, харин зөвхөн Түүгээр л дамжин авралыг олно гэдэгт

итгэхэд урамшуулсан. Паул Сүмийн гишүүдийг Христээр
шинэ амьд бие болоход болон бусдыг тийн үйлдэхэд
туслахыг урьж, захидлаа төгсгөжээ.

Заах зөвлөмж
Галат 5
Паул Галатын гэгээнтнүүдийг Есүс Христэд итгэлээ сэргээхийг уриалсан.

Олс татах тэмцээний зургийг самбар дээр зур.

• Олс татах тэмцээн гэж юу вэ? Та тэр тэмцээнд хэрхэн ялах вэ?

• Бидний амьдрал ямар талаараа олс татах тэмцээнтэй адил вэ?

Хэрэв суралцагчид дурдахгүй бол бидний амьдралын олс татах тэмцээнтэй
адил байдаг нэг зүйл бол бид уруу татагдахын эсрэг тэмцдэг явдал юм гэдгийг
цохон тэмдэглэ. Суралцагчдыг Галат 5-ыг судалж байхдаа тэднийг уруу
татагдахгүйн төлөө тэмцэхдээ хэрхэн ялахаа мэдэхэд туслах үнэнийг олж
мэдэхэд урь.

Зарим иудей христийн шашинтан Галатын гэгээнтнүүдийг аврагдахын тулд
Мосегийн хуулиар амьдарч, хөвч хөндүүлэх ёстой хэмээн тэдэнд зааж,
төөрөгдөлд оруулсан гэдгийг суралцагчдад сануулж хэл. Паул Мосегийн
хуулийн талаарх эдгээр хуурамч сургаалыг “боолчлолын буулга” хэмээн
дүрсэлсэн (Галат 5:1).

Нэг суралцагчийг Галат 5:1-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул энэ боолчлолын буулганаас хэн хүмүүсийг эрх чөлөөтэй
болгодог гэснийг олж мэдэхийг хүс.

• Хэн хүмүүсийг энэ боолчлолын буулганаас эрх чөлөөтэй болгодог вэ?

Паул Галатын гэгээнтнүүдийг Есүс Христийн сайн мэдээний эрх чөлөөнөөс
тун амархан гуйвж, Мосегийн хуулийн боолчлолд эргэн очиж байгааг зэмлэн
буруушаасан гэдгийг тайлбарлан, Галат 5:2–15-ыг нэгтгэн дүгнэ. Тэгээд тэр
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хэдийгээр Христийн дагалдагчид Мосегийн хуулийн боолчлолоос
чөлөөлөгдсөн ч гэм нүгэлд чөлөөтэй зугаацах эрх чөлөөтэй гэсэн үг биш
болохыг тайлбарладаг.

Нэг суралцагчаас Галат 5:16–17-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паулын дүрсэлсэн хоёр өрсөлдөгч хүчийг олж мэдэхийг хүс.

• Паулын дүрслэн хэлсэн хоёр өрсөлдөгч хүч юу вэ?

Самбарт буй олс татах тэмцээний зургийн голоор хоёр багана байхаар босоо
шугам зур. Олс татах тэмцээний зургийн нэг талын дээд хэсэгт Сүнсээр явах,
нөгөө талын дээд хэсэгт Махан биеийн хүслээ гүйцэлдүүлэх гэж бич.

• “Сүнсээр явах” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (16-р шүлэг). (Ариун Сүнстэй
хамт байж, түүнийг дагахуйц зохистой амьдрах)

• “Махан биеийн хүсэл” (16-р шүлэг) гэдэг нь юуг хэлж байна вэ? (Гэм нүгэлд
уруу татагдахыг)

• Энэ хоёр ойлголт яагаад өрсөлдөгч хүч хэмээн тооцогдох вэ?

• Бид 16-р шүлгээс махан биеэрээ уруу татагдахгүйн тулд хэрхэн даван туулах
талаар ямар зарчмыг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Бид Сүнсээр явахдаа махан биеийн уруу таталтыг даван
туулах болно гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой. Энэ зарчмыг
самбарт бич.)

Суралцагчдаас олс татах тэмцээний аль талд нь байгааг мөн тэдний амьдралд
аль хүч нь ялж буйг тунгаан бодохыг хүс.

Ангийнхныг хоёр, гурваар нь бүлэг болгон хуваарил. Бүлгүүдийн хагасыг Галат
5:19–21-ийг хамтдаа чанга уншаад, “махан биеийн хүслийг
[гүйцэлдүүлэх]”-ийн үр дагаврыг олж мэдэхийг хүс. Нөгөө хэсгийг Галат
5:22–23-ыг хамтдаа чанга уншаад, Сүнсээр явахын үр дүнг олж мэдэхэд урь.
Суралцагчдыг уншиж дуусахад бүлэг тус бүрээс нэг гишүүнийг олж мэдсэн
хариултынхаа нэгийг самбар дээр тохирох багананд бичихийг урь. Тэднийг
Паулын бичсэн зүйлсийг бүгдийг нь харуулах хүртэл хариултуудаа
үргэлжлүүлэн бичихэд урь. Та ангидаа толь бичиг авчраад, ойлгоход хэцүү
үгсийг харахыг суралцагчдаас хүсэж болно.

Галат 5:22–23 нь төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших судруудын
хэсгийг судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо

нэмэгдүүлж, тэдгээрийг бусдад заахад бэлтгэлтэй байхад тусална. Та суралцагчдад төгс
эзэмших судруудыг өөр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэх нь тэдгээрийг хялбархан олох
боломжтой болгодог гэж зөвлөж болно. Суралцагчдад энэ судрын хэсгийг бүрэн судалж
хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд хичээлийн төгсгөлд байгаа заах санаануудыг хар.

• 21-р шүлэгт цэдэглэснээр, “махан биеийн үйлсийг” хийгч хүмүүст юу
тохиолдоно гэж Паул заасан бэ?

• 22–23-р шүлэгт цэдэглэснээр, ямар үр жимс буюу үр дүн хэн нэгнийг
Сүнсээр явж буйг харуулдаг вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Сүнсний үр жимс нь хайр, баяр баясгалан, амар тайван, тэвчээр,
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энэрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дөлгөөн зан, өөрийгөө
захирах байдал юм гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Та
суралцагчдад энэ үнэнийг судар дээрээ тэмдэглэхийг санал болгож болно.)

Сүнсний үр жимс бичигдсэн хэсэгт хандуул.

• Эдгээр адислалыг авах нь яагаад үнэ цэнтэй байдаг вэ?

Энэ хэсгийн доор махан биеийн хүсэл гэж бичсэн тал руу заасан том сум зур.
Энэхүү зүйрлэлийн олс татах тэмцээнд өөрсдийгөө махан биеийн хүсэл рүү
татагдсан байгаагаар төсөөлөн бодохыг суралцагчдаас хүс.

• Бид махан биеийн хүсэл рүү татагдахад Сүнсний үр жимснүүдэд юу
тохиолдох вэ? (Бид Сүнсний үр жимсийг алдаж эхэлнэ.)

Энэ зурсан сумаа арилгаад, Сүнсний үр жимс рүү чиглэсэн өөр сум зур. Одоо
өөрсдийгөө энэ тал руу татагдсан байгаагаар төсөөлөн бодохыг
суралцагчдаас хүс.

• Бид Сүнсээр явахад махан биеийн үйлсэд юу тохиолдох вэ? (Тэдгээр нь
бидний амьдралд оршихоо болино.)

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ Сүнсний үр
жимсийг мэдэрсэн эсвэл хүртсэн туршлагаа бичихэд урь. Тэднийг тухайн үед
Сүнсээр явахдаа юу хийж байснаа бичихийг хүс. Тэднийг бичээд дууссаны
дараа цөөн суралцагчаас бичсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Нэг суралцагчаас Галат 5:24–25-ыг чанга уншихыг урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Есүс Христийн шавь нар махан биеийн хүслээ
дагаснаар юу хийх гэж оролдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Христийн шавь нар махан биеийн хүслээ дагахыг оролдсоноор юу
болсон бэ? (Тэднийг цовдолсон буюу амьдралаас нь үгүй хийсэн.)

Суралцагчдыг Сүнсээр илүү бүрэн дүүрэн явахын тулд юу хийж болох талаар
бодож үзэхэд урь. Тэднийг Сүнсний үр жимсийг хүртэж болохын тулд тунгаан
бодох үедээ Ариун Сүнснээс хүлээн авсан өдөөлтүүдийн дагуу үйлдэхэд
урамшуул.

Галат 6
Паул гэгээнтнүүдийг Есүс Христээр өөрчлөгдөхөд уриалсан.
Суралцагчдыг Сүмийн гишүүн хэрнээ сайн мэдээний адислалыг одоогоор
хүлээн авахгүй байгаа өөрсдийн мэддэг хэн нэгний тухай бодоход урь.
Ангийнхнаас Галат 6-г судалж байхдаа тэдний бодсон тухайн хүнийг сайн
мэдээний адислал хүлээн авахад нь туслахад тэднийг удирдан чиглүүлэх
зарчмыг олж мэдэхийг хүс.

Галат 6:1–2-ыг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Ангийнхнаас шүлгүүдийг
дагаж уншаад, Паул нүгэл үйлдсэн нэгэнд Сүмийн гишүүд хэрхэн хандах ёстой
талаар юу гэж заасныг олж мэдэхийг хүс. (Та “буруу юманд эзэмдүүлэх” [1-р
шүлэг] гэдэг нь нүгэл үйлдэх гэсэн үг болохыг тайлбарлах хэрэгтэй байж
магадгүй.)
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• Паулын хэлснээр нүгэл үйлдсэн хэн нэгэнд Сүмийн гишүүд хэрхэн хандах
ёстой вэ? (Тухайн хүнийг “шинэчлэн засаж”, сайн мэдээний замд эргэн
ирэхэд нь туслах)

• Хэн нэгнийг сайн мэдээний замд эргэн ирэхэд нь туслахдаа “дөлгөөн
байдлын сүнстэй” (1-р шүлэг) байх нь яагаад чухал вэ?

• Бид “нэг нэгнийхээ ачаанаас үүрэлцэх” ямар ямар арга зам байдаг вэ?
(2-р шүлэг).

Бид биеэ тоолгүй, өөрийнхөө зөв гэдэгт бат итгэлтэй байлгүй, хүн бүр
“өөрийн ачааг үүрнэ” (4-р шүлэг) буюу хийсэн сонголтынхоо хариуцлагыг
хүлээнэ гэж заасныг тайлбарлан, Галат 6:3–5-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдад хараад амархан таних ямар нэг жимсний эсвэл ногооны үр
харуул. Тэднээс ямар үр болохыг таньж мэдэхийг хүс.

• Эдгээр үрийг таривал юу болно гэж та бодож байна вэ?

Галат 6:7–8-ыг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, бид үр суулгаад юу хүсэн хүлээдэг талаар Паулын заасан
зүйлийг олж мэдэхийг хүс.

• Паул үр суулгасан үед юу болдог талаар юу заасан бэ? (Та юу суулгаснаа
буюу тарьсан зүйлээ л хураан авна. Үүнийг ургацын хууль гэдэг.)

• Бидний гаргадаг шийдвэр ургацын хуультай ямар холбоотой вэ?

Суралцагчдыг Галат 6:9–10-ыг чимээгүй уншихад урь. Тэднийг Паулын
ургацын хуулийг заасан шалтгааныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул яагаад галатчуудыг бие биенээ сайн мэдээний зам дээр үлдэхэд эсвэл
эргэн ирэхэд нь туслахыг урьсныхаа дараа ургацын хуулийг заасан гэж та
бодож байна вэ?

• Сайн мэдээний адислалуудыг хүртэхгүй байгаа бусад хүнд туслах талаар
бид эдгээр шүлгээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөр
үг ашиглаж болох ч Хэрэв бид сайныг үйлдэхдээ хичээнгүй байвал энэ
үйлдлийнхээ адислалуудыг хураан авах болно гэсэнтэй төстэй
зарчмыг олж тогтоосон байх ёстой.)

• Бид “цаг нь болохоор” хурааж авна гэсэн амлалт нь биднийг бусдад
үйлчлэхдээ болон сайн мэдээний дагуу амьдрахдаа “шантрахгүй” (9-р
шүлэг) эсвэл бууж өгөхгүй байхад хэрхэн тусалдаг вэ?

• Танд эсвэл таны мэддэг хэн нэгэнд адислал тэр даруй ирээгүй ч сайн үйлс
хийхдээ хичээнгүй байсан үе байна уу? (Та мөн ямар нэгэн туршлага
хуваалцах талаар бодож болно.)

Паул Галатын гэгээнтнүүдэд зориулсан захидлынхаа төгсгөлд Есүс Христийн
амар амгалан, ач ивээл Түүний нэрэнд итгэснээр шинэ биес болсон бүх хүнд
орших болно хэмээн бичсэнийг тайлбарлан, Галат 6:11–18-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдыг “сайныг үйлдэхдээ зүрхшээхгүй байцгаахад” (9 шүлэг) болон Их
Эзэний зам руу эргэн ирэхэд нь хэнд тусалж болохоо залбирч, тунгаан бодоход
урамшуул. Тэднийг тунгаан бодох үедээ хүлээн авсан Ариун Сүнсний
өдөөлтүүдийн дагуу үйлдэхэд урамшуул.

119-Р ХИЧЭЭЛ
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Төгс эзэмших судар—Галат 5:22–23
Суралцагчдыг Галат 5:22–23-ыг чээжлэхэд туслахын тулд суралцагч тус бүрийг
нэг нэг үг уншихад урь. Жишээлбэл, эхний суралцагч “харин” гэж хэлэхэд хоёр
дахь суралцагч “сүнсний” гэж хэлнэ, тэгээд гурав дахь суралцагч “үр жимс” гэх
замаар энэ хоёр шүлгийг бүрэн дуустал ийм арга замаар ээлжлэн уншина. Цаг
хараад, тэдэнд цагтаа багтаан хийж гүйцэтгэхээр олон удаа оролдож үзэх
боломж олго. Энэ үйл ажиллагааг давтан хийхдээ тэднээр өөр өөр үг
хэлүүлэхийн тулд суралцагчдын дарааллыг солих талаар бодоорой.
Суралцагчдаар хурдан хийлгэхийн тулд хэдэн өдөр дараалан хичээлийн өмнө
давтахыг санал болгож болно. Суралцагчдыг судрыг хэд хэдэн удаа сонссоны
дараа хажуудаа байгаа хэн нэгэнд чээжээр уншиж өгч үзэхээр оролдохыг хүс.

119-Р ХИЧЭЭЛ
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Паулын ефесчүүдэд
бичсэн захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
“Ефес ном нь бүх дэлхийд, иудей болон харийнхан, нөхөр болон эхнэр, эцэг эх
ба хүүхэд, эзэн ба боолд зориулсан захидал юм. Энэ нь Паулын өдрүүдэд
Бурханы зорилго бөгөөд хүсэл байсан; бидний үед сүнслэг удирдамжийн дуу
хоолой; нийтлэг уриалга ба хэрэглээ байх болно.

“… Үүнд Паулын зарим хамгийн сайн бичвэр байдаг бөгөөд энэ нь үндсэн
зарчмууд болон Бурханы сайн мэдээний бүхий л авралын алдар суугийн
талаарх баримт бичиг юм” (Брүс Р.Макконки, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 боть [1965–1973], 2:489).

Ефесчүүдэд бичсэн захидлыг судлах нь суралцагчдыг дэлхийн зүйлсээс
татгалзахад сүнслэгээр нөлөөлж, сүнслэг байдлын хувьд өсөж хөгжин, Сүмийн
эв нэгдэл болон гишүүнчлэлд илүү бүрэн дүүрэн хамрагдах талаар мэдэж
авахад тусална.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Төлөөлөгч Паул энэ захидлыг ефесчүүдэд бичсэн (Ефес 1:1-ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Паул Ефес номыг шоронд хоригдож байхдаа бичжээ (Ефес 3:1; 4:1; 6:20-ийг
үзнэ үү). Ефес номыг Паул МЭ 60–62 оны үед Ромд анх удаа хоригдож байхдаа
бичсэн байх магадлалтай ( Судруудын удирдамж, “Паулын захидлууд,”
scriptures.lds.org-оос үзнэ үү). Тухайн үед Паул гэрийн хорионд байсан ч зочид
хүлээн авах, сайн мэдээ заах эрх чөлөөтэй байжээ (Үйлс 28:16–31-ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Библийн Хаан Жеймсийн хувилбарт Ефес 1:1 Ефес ном нь “Ефест байгаа ариун
хүмүүст” хандан бичигдсэн хэмээн өгүүлдэг. Хэдий тийм боловч Ефес номын
хамгийн эртний гар бичмэлд “Ефест байгаа” гэсэн үгс байдаггүй. Үүнээс
харахад Паул уг номыг яг ефесчүүдэд ч биш, харин Ефес болон бусад хэд хэдэн
газарт байсан гэгээнтнүүдэд хандан бичсэн байх магадлалтай юм. Ефес хот бол
Паулын гурав дахь номлолын аяны төв газар байсан (Үйлс 19:9–10; 20:31-ийг
үзнэ үү) ба тэрээр тэндхийн хүмүүст их хайртай байжээ (Үйлс 20:17, 34–38-ыг
үзнэ үү).

Энэ номонд Паул саяхан хөрвөгдсөн (Ефес 1:15-ыг үзнэ үү) харь үндэстэн
Сүмийн гишүүдэд хандан бичсэн (Ефес 2:11-ийг үзнэ үү). Тэрээр аль хэдийн
гишүүн болсон тэр хүмүүсийн сүнслэг байдал, гэрчлэлийг хөгжүүлэхэд
туслахын тулд бичжээ. Түүний гол зорилгууд нь эдгээр хөрвөгчийг Бурханы
болон Сүмийн талаарх сүнслэг мэдлэгтээ хөгжих (Ефес 1:15–18; 3:14–19-ийг
үзнэ үү); эв нэгдлийг, нэн ялангуяа харь үндэстэн болон иудей гэгээнтнүүдийн
хоорондох эв нэгдлийг дэмжих (Ефес 2:11–22; 4:1–16; 5:19–6:9-ийг үзнэ үү);
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хилэнцтийн хүчийг тэсэн гарахад нь гэгээнтнүүдийг зоригжуулахад (Ефес
4:17–5:18; 6:10–18-ыг үзнэ үү) туслах явдал байв. Ефест буй олон гэгээнтэн
мөнх амьдралыг олж авахаар тамгалагдахуйц хангалттай зөв шударга амьдарч
байсан (Ефес 1:13; Брүс Р.Макконки, Doctrinal New Testament Commentary,
2:493–494-ийг тус тус үзнэ үү).

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Ефес номд урьдчилсан томилолт, цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үе,
Амлалтын Ариун Сүнс, бошиглогч, төлөөлөгчдийн ач холбогдол, үнэн бөгөөд
нэгдмэл нэг Сүмийн тухай санаа, Сүмийн зохион байгуулалт дахь төрөл
бүрийн албад, дуудлага, үйл ажиллагаанууд зэрэг хожмын үеийн
гэгээнтнүүдийн сайтар мэддэг олон сургаал, санаа агуулагддаг. Энэ номонд
мөн гэр бүлийн тухай судрын өөр хаана ч олдохгүй тийм эрхэм дээд
сургаалууд байдаг.

Тойм
Ефес 1:1–4:16 Паул гэгээнтнүүд сайн мэдээг хүлээн авахаар урьдчилан
томилогддог, цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үе, Амлалтын Ариун Сүнсээр
тамгалагддаг, ач ивээлээр аврагдах, Сүмд буй харь үндэстэн болон иудей
гэгээнтнүүдийн эв нэгдэл, нэг Их Эзэн, нэг итгэл, нэг баптисм, Сүмийн
зорилго, Есүс Христ гол булангийн чулуу нь бөгөөд бошиглогч, төлөөлөгчдөд
суурилсан Сүмийн зохион байгуулалтын талаар бичсэн. Паул цаг хугацааны
бүрэн байдлын эрин үед Бурхан Христ дотор бүх зүйлийг цуглуулна
хэмээн заасан.

Ефес 4:17–6:24 Паул гэгээнтнүүдийг жинхэнэ сургаалыг өдөр тутмын
амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг урамшуулдаг. Тэр тэднийг хуучин хүнээ (урьдын
гэм нүглээ) хойш тавьж, Христээр бий болсон шинэ хүндээ ороход уриалдаг.
Тэр эхнэр, нөхөр, хүүхэд, эцэг эх, боол, эздэд болон цуглаануудад зөвлөгөө
өгсөн. Тэр гэгээнтнүүдийг “Бурханы бүрэн хуяг дуулгыг өмсөхийг” уриалдаг
(Ефес 6:11).

ЕФЕС
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120-Р ХИЧЭЭЛ

Ефес 1
Оршил
Паул Ефесийн гэгээнтнүүдэд сайн мэдээг хүлээн авах
урьдчилсан томилолттой нь холбогдуулан захидал бичив.
Тэрээр сүүлийн эрин үе буюу бидний амьдарч байгаа энэ

эрин үеийн тухай бичжээ. Паул биднийг илчлэлтээр
дамжуулан Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христийн тухай мэдэх
боломжтой гэж заасан.

Заах зөвлөмж
Ефес 1:1–8
Паул гэгээнтнүүдэд өөрсдийг нь сайн мэдээг хүлээн авахаар урьдчилан
томилсон гэж заав
Суралцагчдыг чухал хариуцлагатай үүрэг даалгавар авахыг хүлээн зөвшөөрч,
энэ даалгавраа биелүүлсний төлөө шагнал хүртсэн үеийнхээ талаар
бодоход урь.

• Даалгавар хэцүү үед даалгавраа хүлээн зөвшөөрч, хэн нэгэн таныг үүнийг
биелүүлнэ гэдэгт найдсан гэдгийг мэдэх нь хэрхэн дэмжлэг болсон бэ?

• Та даалгавраа биелүүлснээр хэрхэн адислагдсан эсвэл шагнагдсан бэ?

Төлөөлөгч Паул Ефес 1–6-д цэдэглэсэн захидлаа Ефест болон түүний ойролцоох
газруудад байсан гэгээнтнүүдэд хандан бичсэн. Түүний зорилго бол аль хэдийн
Сүмийн гишүүн болчихсон хүмүүсийг хүчирхэгжүүлэх, шинэхэн хөрвөгчдөд
сүнслэг мэдлэгтээ өсөж хөгжих, гэрээндээ үнэнч үлдэхэд нь туслах явдал байсан
юм.

Цөөн суралцагчийг Ефес 1:3–8-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын заасан гэгээнтнүүдийг гэрээндээ үнэнч
хэвээр үлдэхэд тусалсан үнэнийг олж мэдэхийг хүс.

• Паул гэгээнтнүүдэд үнэнч хэвээр үлдэхэд туслах ямар үнэнийг заасан бэ?
(Суралцагчдыг хариулах үед тэдний дурдаж хэлсэн үнэнийг ойлгож мэдэх
нь гэгээнтнүүдийг үнэнч хэвээр үлдэхэд хэрхэн тусалж болох байсныг
тайлбарлахад урьж болно.)

• 4-р шүлэгт Бурхан биднийг “ертөнцийн сууриас урьд” сонгосон байсан
гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

Урьдаас тогтоосон мөн 5-р шүлгийн “Есүс Христээр Өөрийнхөө хөвгүүд
болгон үрчлэн авах” гэсэн үгс нь сайн мэдээг хүлээн авахаар мөнх бус
амьдралын өмнөх оршихуйд сонгогдсон буюу урьдчилан томилогдсон гэсэн
утгатай гэдгийг тайлбарла. Бурханы хүүхдүүд сайн мэдээний адислалыг
хүлээн авахаар урьдчилан томилогдсон гэсэн үнэнийг самбарт бич. Энэ
адислалыг хүлээн авах эсэх нь энэ амьдрал дахь бидний итгэлтэй байдалд
тулгуурлана.

Суралцагчдад энэ үнэнийг ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг дараах
үгсийг чанга уншихад урь.
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“Мөнх бус байдлын өмнөх Сүнсний дэлхийд Бурхан хэдэн сүнсийг тэдний мөнх бус
амьдралын үеүдэд тодорхой үүргүүд биелүүлүүлэхээр томилсон. Үүнийг урьдчилсан
томилолт гэдэг.

Урьдчилсан томилолт нь хувь хүн бүр дуудлага буюу үүрэг хариуцлага хүлээн авна гэсэн
баталгаа өгдөггүй. Иймэрхүү боломжууд нь энэ амьдралд зөв шударга сонголтын үр дүнд,
яг л мөнх бус байдлын өмнөх байдалд зөв шударгын үр дүнд урьдчилсан томилолт ирсний
адил ирдэг юм. …

Урьдчилсан томилолтын сургаал нь Аврагч, Түүний бошиглогчдод төдийгүй Сүмийн бүх
гишүүнд хамаатай. Дэлхийн үүслээс өмнө итгэлтэй эмэгтэйчүүдэд тодорхой хэдэн үүрэг
хариуцлага өгч, итгэлтэй эрэгтэйчүүдийг тодорхой хэдэн санваарын үүрэгт урьдчилан
томилсон. Хэдийгээр та тэр цаг үеийг санахгүй байгаа ч Эцэгийн үйлчлэлд ач холбогдол
бүхий үүрэг даалгавруудыг биелүүлэхээр зөвшөөрсөн л байх. Та нар өөрсдийнхөө зохистой
гэдгийг баталбал танд тэр үед хүлээн авсан үүргээ биелүүлэх боломжууд өгөгдөх болно”
(Итгэлдээ үнэнч байх нь: Судрын заалт [2004], 204–205).

• Бид сайн мэдээ, түүнээс ирэх олон адислалыг хүлээн авахаар урьдчилан
томилогдсон гэдгийг ойлгож мэдэх нь хийсэн гэрээндээ үнэнч хэвээр
үлдэхэд маань хэрхэн тус болж болох вэ?

Ефес 1:9–12
Паул цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үеийн талаар ярив
Том нууранд цутгадаг янз бүрийн хэд
хэдэн голын зураг зур. Суралцагчдаас
гол тус бүр сайн мэдээний эрин
үеийг төлөөлж байгаа хэмээн
төсөөлөн бодохыг хүс.

• Сайн мэдээний эрин үе гэж
юу вэ?

Суралцагчдад үндсэн сургаалуудыг ойлгоход тусал
Суралцагчид өдөр бүр судраас судалж, ярилцаж байхдаа мөн түлхүүр судрын хэсгүүдийг
төгс эзэмшихдээ үндсэн сургаалаас суралцах болно. Та үндсэн сургаалд анхаарлаа
төвлөрүүлэхдээ судрыг дэс дараатай судлахаа болих ёсгүй. Харин хичээлийн үеэр тэдгээр
нь сургаалын хам сэдэвт дурдагдвал анхаарлаа хандуулах ёстой. Жишээлбэл, энэ
хичээлээр Ефес 1-д заасантай холбоотой сайн мэдээний эрин үеийн тухай сургаалыг
онцлон тэмдэглэж болно.

Та Библийн толь бичгээс дараах хэсгийг чанга уншихад нэг суралцагчийг
урин, сайн мэдээний эрин үе гэсэн үгийн тодорхойлолтыг дахин харж болно.

“Энэ бол дэлхийн оршин суугчдад сайн мэдээг өөрийнхөө үед хүргэх бурханлаг итгэмжлэл
хүлээсэн, ариун санваар эзэмшигч, эрх мэдэл олгогдсон, наад зах нь нэг үйлчлэгчийг Их
Эзэн дэлхий дээр томилон ажиллуулсан үе юм. Их Эзэн эрин үеийг зохион байгуулахад
сайн мэдээ шинээр илчлэгдэж, ингэснээр хүмүүс өнгөрсөн эрин үеийн авралын
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төлөвлөгөөний мэдлэгт хамаагүй болдог. Эхлэлээс эхлээд сайн мэдээний олон эрин үе
байсан. Библи нь цаг хугацааны голчид наад зах нь нэг эрин үеийг Адамтай, өөр нэг эрин
үеийг Енохтой мөн өөр нэг эрин үеийг Ноа, Абрахам, Мосе, Есүс ба Түүний төлөөлөгчидтэй
тус бүр холбогдож байгааг хэлж өгсөн байдаг” (Bible Dictionary, “Dispensations”).

Нэг суралцагчийг Ефес 1:9–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг
дагаж уншаад, Паул эрин үе гэж юуг хэлж байсныг олж мэдэхийг хүс. 9-р
шүлэг дээрх “хүслийнхээ нууц” гэдэг нь Бурханы төлөвлөгөө, зорилго гэсэн
утгатай гэдгийг тайлбарла.

• Ефес 1:10-т Паул ямар эрин үеийг хэлж байсан бэ?

Цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үе гэдэг нь бидний одоо амьдарч байгаа
эрин үе гэдгийг онцолж хэл.

• Цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үе хэрхэн олон гол цутгадаг нууртай
адил байж болох вэ?

• Цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үед юу тохиолдоно гэж Паул номлосон
бэ? (“Паул тэнгэр, газар дээрх ‘бүх юмсыг Христ дотор,’ ‘нэгтгэх’ [10-р
шүлэг] хэмээн бичихдээ Сэргээлтийг буюу дэлхий үүссэн цагаас хойш
Бурханы хүүхдүүддээ илчилсэн бүх түлхүүр, хүч, амлалт, урьд өмнө
илчлэгдэж байгаагүй бусад мэдлэгийг авчрах тухай хэлсэн юм [С ба Г
128:18-ыг үзнэ үү]. Цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үед өмнөх
эрин үеийн бүх зүйл сэргээгдэх болно гэсэн зарчмыг самбарт бич.)

Нэг суралцагчийг Далын ахлагч Б.Х.Робэртсийн хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Энэ бол цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үе бөгөөд далайд горхинууд
цутгадгийн адил бид үүн рүү урсаж байгааг харж байгаа. Өмнөх бүх эрин үе
биднийг холбохын зэрэгцээ Бурхан үүслээс эхлээд нэг л агуу зорилго
тавьсан байсан бөгөөд энэ нь Өөрийнхөө хүүхдүүдийг аврах аврал байсан
гэдгийг бид мэддэг. Одоо эцсийн мөч буюу сүүлийн эрин үе ирсэн бөгөөд
үнэн, гэрэл, зөв шударга байдал дэлхийг үерлүүлэх ёстой цаг үе юм”

(Conference Report, 1904 оны 10-р сар, 73).

Суралцагчдыг самбарын өмнө гарч ирээд, цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин
үед авчрагдсан эсвэл сэргээгдсэн өмнөх эрин үеийн үнэн, судар, гэрээ, хүч
гэсэн шошго наахад урь. (Шошгонуудад холбох хүч, авралын ёслол, Мормоны
Ном зэргийг оруулж болох бөгөөд шаардлагатай бол суралцагчид нэмж гол
горхи зурж болно.)

• Цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үед амьдрах нь та нарын хувьд хэрхэн
адислал болж болох вэ?

• Ахлагч Робэртсын хэлснээр энэ эрин үед юу тохиолдох вэ? (Үнэн, гэрэл, зөв
шударга ёс дэлхийг үерлүүлэх ёстой.)

• Энэ эрин үеийн ямар эх сурвалж биднийг энэ дэлхийг сайн мэдээний үнэн
болоод гэрлээр үерлүүлэх боломжтой болгох вэ?
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Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Дэвид А.Бэднарийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Хайрт ах, эгч нар минь ээ, эдүгээг хүртэл энэ эрин үед сайн мэдээний
захиасыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулахын тулд
гүйцэлдүүлсэн бүхэн сайн эхлэл байсан. Гэхдээ энэ нь жижигхэн дусал
төдий байв. Би та бүхэнд энэ дуслыг үер болгоход туслаарай хэмээх урилгыг
өгч байна. … Би та нарыг зөв шударга ёс, үнэнээр дүүрэн, бодит,
сургамжтай, магтууштай захиасаар дэлхийг дүүргэхэд, чухамдаа үер мэт

дэлхийг бүрхэхэд уриалан дуудаж байна” (“To Sweep the Earth as with a Flood” [Бригам
Янгийн Их Сургуулийн боловсролын долоо хоног, 2014 оны 8-р сарын 19], LDS.org).

Суралцагчдыг газар дэлхийг зөв шударга ёс болоод үнэнээр үерлүүлэхэд
туслахын тулд хийж байгаа зүйлийнхээ талаар хуваалцахад урь.

Паул гэгээнтнүүдийг Есүс Христээр дамжуулан Бурханы хаант улсын “өв”-ийг
хүлээн авсан байсан гэж заасан гэдгийг тайлбарлан, Eфес 1:11–12-ыг нэгтгэн
дүгнэ (11-р шүлэг).

Eфес 1:13–23
Паул амлалтын Ариун Сүнсний талаар заав
Нэг суралцагчийг Ефес 1:13–14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, гэгээнтнүүдийн Есүс Христэд итгэж, найдсаныхаа
ачаар хүлээн авсан адислалыг олж мэдэхийг хүс.

• 13-р шүлэгт цэдэглэснээр, гэгээнтнүүд ямар адислал хүлээн авсан бэ? (Tэд
“амлалтын Ариун Сүнсээр тамгалагдсан.”)

“Амлалтын Ариун Сүнсээр тамгалагдсан” гэдэг нь “ёслолууд зохих ёсоор
гүйцэтгэгдсэн хийгээд тэдгээртэй холбоотой гэрээнүүд сахигдаж байгааг
Амлалтын Ариун Сүнс Эцэгт гэрчилдэг” гэсэн утгатай (Судруудын удирдамж,
“Амлалтын Ариун Сүнс,” scriptures.lds.org). Ариун Сүнс бол “бидний өвийн
батлан даагч” юм (14-р шүлэг). Бидний амьдралд Ариун Сүнс байх нь хэрэв
бид үргэлжлүүлэн итгэлтэй байвал мөнх амьдралыг хүлээн авах болно гэсэн
Бурханаас ирж байгаа тэмдэг, сануулга, үзүүлэлт гэсэн утгатай.

Паул итгэлтэй байгаагийнх нь төлөө Бурханд үргэлжлүүлэн талархсан хэмээн
гэгээнтнүүдэд хэлсэн гэдгийг тайлбарлан, Ефес 1:15–16-г нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Ефес 1:17–18-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын Бурханаас гэгээнтнүүдэд юу өгөхийг гуйн
залбирсныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Бурханаас гэгээнтнүүдэд юу өгөхийг гуйн залбирсан бэ?

• Эдгээр шүлэг Тэнгэрлэг Эцэгийн талаар хэрхэн мэдэж болох тухай юуг
бидэнд заадаг вэ? (Суралцагчид өөрсдийн үгээр Бид илчлэлтийн сүнсээр
дамжуулан Тэнгэрлэг Эцэгийн тухай танин мэдэж чадна гэсэн
үнэнийг олж тогтоох ёстой.)
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Суралцагчдад энэ сургаалыг ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг ахлагч
Дэвид А.Бэднарийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Суралцагчдыг
илчлэлтийн сүнс гэж юу болохыг сонсоход урь.

“Илчлэлт нь дэлхий дээрх хүүхдүүдтэйгээ харьцах Бурханы харилцаа холбоо
төдийгүй, бэлэгтэй адилтгах агуу адислалуудын нэг ба Ариун Сүнсний
байнгын нөхөрлөл юм. Бошиглогч Иосеф Смит ‘хүн илчлэлт хүлээн
авахгүйгээр Ариун Сүнсийг хүлээн авч чадахгүй. Ариун Сүнс бол илчлэгч
мөн’ хэмээн заасан байдаг (Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф
Смит [2007], 151).

Илчлэлтийн сүнс нь зохистой санваарын эрх мэдлээр нүглүүдээс ангижрах усанд умбуулах
баптисм ба толгой дээрх гар тавилтаар Ариун Сүнсний бэлэг хүртэн, авралын ёслолуудыг
хүлээн авсан мөн санваарыг гүйцэтгэхээр “Ариун Сүнсийг хүлээн авах” тушаалыг
итгэлтэйгээр үйлдэгч хүн бүрд ирэх боломжтой юм (“Илчлэлтийн Сүнс,” Ensign эсвэл 2011
оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 91).

• Илчлэлтийн сүнс гэж юу вэ?

• Ариун Сүнсээр дамжин ирэх илчлэлт бидэнд Тэнгэрлэг Эцэгийг танин
мэдэхэд хэрхэн тусалж болох вэ?

Та суралцагчдыг илчлэлт Тэнгэрлэг Эцэгийг илүү сайн танин мэдэхэд хэрхэн
тусалсан талаар хуваалцахад урьж болно. Та мөн өөрийн туршлагаас хуваалцаж
болно. Суралцагчдыг Тэнгэрлэг Эцэгийг үргэлжлүүлэн илүү сайн танин мэдэж
болохын тулд Ариун Сүнсний нөхөрлөлд зохистой байхыг хичээхэд нь
урамшуулан дэмж.

Паул гэгээнтнүүдэд амлагдсан өвийн тухай болон Есүс Христийн Сүмийн
удирдагчийн байр суурийн талаар үргэлжлүүлэн заасан гэдгийг тайлбарлан,
Ефес 1:19–23-ыг нэгтгэн дүгнэ.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

2 Коринт 8–Eфес 1 (24-р
бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын 2 Коринт 8–Eфес 1-ийг (24-р бүлэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын
дараах дүгнэлт нь энэ хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (2 Коринт 8–9)
Энэ хичээлээр суралцагчид Аврагчийн бидэнд өгсөн бүхнийг ойлгох үедээ бусдад өөрсдөдөө байгаагаасаа илүү
ихийг өгөх хүсэлтэй байх болно гэдгийг мэдэж авсан. Түүнчлэн тэд Бурхан биднээс өгөх зүйл байхгүй үедээ ч
өгөх хүсэлтэй байгаасай хэмээн хүсдэг гэдгийг ойлгож авсан. Түүнээс гадна суралцагчид гачигдалтай байгаа
хүмүүст чин сэтгэлээсээ өгвөл Бурхан биднийг өгөөмрөөр адислах болно гэдгийг мөн Бурханы өгөөмөр
адислалыг танин мэдэх нь Түүнд талархдаг байхад тусална гэдгийг мэдэж авсан.

2 дахь өдөр (2 Коринт 10–13)
Сүнслэг дайны талаарх Паулын сургаал дээр үндэслэн суралцагчид бид Есүс Христэд дуулгавартай байхдаа бодол
санаагаа хянаснаар Сатаны эсрэг дайнд амжилттай байх болно гэдгийг мэдэж авсан. Паулын махан бие дэх
өргөсний тухай сургаалаас суралцагчид Их Эзэн биднийг даруу байхад сургахын тулд сул тал болоод зовлон
бэрхшээлийг туулахыг зөвшөөрдөг гэж мэдэж авсан. Есүс Христийн ач ивээл бидний сул талыг хүчирхэгжүүлэхэд
хангалттай бөгөөд Их Эзэн бидэнд учирдаг саад бэрхшээлийг үргэлж зайлуулдаггүй ч тэдгээрийг итгэлтэй давах
үед маань хүчирхэгжүүлдэг.

3 дахь өдөр (Галат)
Суралцагчид Паулын галатчуудад өгсөн сургаалаас суралцаж байхдаа Есүс Христ Өөрийн бошиглогчдод үнэн
сургаалаа илчилдэг гэдгийг мэдэж авсан. Тэд түүнчлэн Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлдэг, сайн мэдээний
гэрээнд орсон хүмүүс Христэд нэг болж, Бурханы өв залгамжлагчид болдог гэдгийг ойлгож авсан. Тэд Сүнсээр
явбал махан биеийн уруу таталтыг даван туулж, сайныг үйлдэхдээ хичээнгүй байвал хийсэн үйлдлийнхээ
адислалыг хураан авах болно гэдгийг ойлгосон.

4 дэх өдөр (Eфес 1)
Паулын ефесчүүдэд заасан сургаалын 1-р бүлгээс суралцагчид Бурханы хүүхдүүд сайн мэдээний адислалыг хүлээн
авахаар урьдчилан томилогдсон гэдгийг мэдсэн. Тэд түүнчлэн цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үед өмнөх эрин
үеийн бүх зүйл сэргээгдэж, бид илчлэлтээр дамжуулан Тэнгэрлэг Эцэгийн тухай мэдэх боломжтой гэдгийг
ойлгож авсан.

Оршил
Паул Галатын гэгээнтнүүдийг Есүс Христэд итгэх итгэлээ сэргээж, Мосегийн
хуулийг дуулгавартай сахиснаар биш харин зөвхөн Түүгээр л дамжин авралыг
олно гэдэгт итгэхэд урамшуулсан.
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Заах зөвлөмж
Галат 5
Паул Галатын гэгээнтнүүдийг Есүс Христэд итгэх итгэлтэй болоход
урамшуулан дэмжив

Олс татах тэмцээний зургийг самбар дээр зур.

• Олс татах тэмцээн гэж юу вэ? Та тэр тэмцээнд хэрхэн ялах вэ?

• Бидний амьдрал ямар талаараа олс татах тэмцээнтэй адил вэ?

Хэрэв суралцагчид дурдахгүй бол бидний амьдралын олс татах тэмцээнтэй
адил нэг тал бол уруу таталтын эсрэг тэмцэл гэдгийг цохон тэмдэглэ.
Суралцагчдыг Галат 5-ыг судалж байхдаа тэднийг уруу татагдахын эсрэг
тэмцэх тэмцэлдээ хэрхэн ялахаа мэдэхэд туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Иудейн христийн шашинтнууд Галатын гэгээнтнүүдэд аврагдахын тулд
Мосегийн хуулиар амьдарч, хөвч хөндүүлэх ёстой гэж зааж, төөрөгдөлд
оруулсан гэдгийг суралцагчдад сануул. Паул Мосегийн хуулийн талаарх эдгээр
хуурамч сургаалыг “боолчлолын буулга” хэмээн дүрсэлсэн (Галат 5:1).

Нэг суралцагчийг Галат 5:1-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул энэ боолчлолын буулганаас хэн хүмүүсийг эрх чөлөөтэй
болгодог гэснийг олж мэдэхийг хүс.

• Хэн хүмүүсийг энэ боолчлолын буулганаас эрх чөлөөтэй болгодог вэ?

Паул Галатын гэгээнтнүүдийг Есүс Христийн сайн мэдээний эрх чөлөөнөөс
тун амархан гуйван одож, Мосегийн хуулийн боолчлолд эргэн очиж байгааг
нь зэмлэн буруушаасан гэдгийг тайлбарлан, Галат 5:2–15-ыг нэгтгэн дүгнэ.
Тэрээр Христийн дагалдагчид Мосегийн хуулийн боолчлолоос чөлөөлөгдсөн
хэдий ч гэм нүгэлдээ чөлөөтэй өөгших эрх чөлөөтэй гэсэн үг биш юм гэдгийг
тодруулж хэлсэн.

Нэг суралцагчийг Галат 5:16–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын дүрслэн хэлсэн хоёр өрсөлдөгч хүчийг олж
мэдэхийг хүс.

• Паулын дүрслэн хэлсэн хоёр өрсөлдөгч хүч юу вэ?

Самбар дээрх олс татах тэмцээний дүрсний төв хэсэгт босоо шугам тат. Олс
татах тэмцээний зургийн нэг талын дээд хэсэгт Сүнсээр явах, нөгөө талын дээд
хэсэгт Махан биеийн хүслээ гүйцэлдүүлэх гэж бич.
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• “Сүнсээр яв” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (Галат 5:16). (Ариун Сүнстэй
хамт байхуйц зохистой амьдрах, Ариун Сүнсийг дагах)

• “Махан биеийн хүсэл” (Галат 5:16) гэсэн нь юу гэсэн утгатай вэ? (Гэм
нүгэлд уруу татагдах)

• Эдгээр нь хэрхэн өрсөлдөгч хүч болдог вэ?

• Бид Галат 5:16-аас махан биеийн уруу таталтыг хэрхэн даван туулах талаар
ямар зарчмыг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Бид Сүнсээр явахдаа махан биеийн уруу таталтыг даван туулах
болно гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар
дээр бич.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Мэлвин
Ж.Баллардын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Ахлагч Баллардын
биднээс тунгаан бодохыг хүсэж асуусан асуултын талаар сонсохыг
суралцагчдаас хүс.

“Бодгалийн маань дайснуудын биднийг олзлох дайралт маханбодоор
дамжих болно. … Түүний бидэн рүү хийх энэ дайралт шунал тачаал, дур
хүсэл, маханбодын хүслээр дамжин ирэх болно. Энэ тулаанд Их Эзэнээс
биднийг дэмжиж ирдэг бүхий л тусламж туслалцаа энэхүү мөнх бус биед
оршдог сүнсээр дамжин ирэх болно. Тиймээс энэ хоёр хүч бидэн дээр
эдгээр хоёр сувгаар дамжин нөлөөлдөг.

Энэ тулаанд та хэр зэрэг байгаа вэ? … Энэ бол маш чухал асуулт юм. Эрэгтэй, эмэгтэй
хүмүүст байж болох хамгийн агуу зөрчил бол (хэчнээн тооны дайсан байж болохыг би
яриагүй) тэдний өөрсөдтэйгөө тэмцэх тэмцэл байх болно” (“Struggle for the Soul,” New Era,
1984 оны 3-р сар, 35).

Суралцагчдаас тэднийг олс татах тэмцээний аль хэсэгт байгааг, аль хэсэг нь
тэдний амьдралд ялж байгааг тунгаан бодохыг хүс.

Ангийнхныг хоёр, гурваар нь бүлэг болгон хуваарил. Бүлгүүдийн хагасыг Галат
5:19–21-ийг хамтдаа чанга уншаад, “махан биеийн хүслийг
[гүйцэлдүүлэх]”-ийн үр дагаврыг олж мэдэхийг хүс. Нөгөө хэсгийг Галат
5:22–23-ыг хамтдаа чанга уншаад, Сүнсээр явахын үр дүнг олж мэдэхэд урь.
Суралцагчдыг уншиж дуусахад бүлэг тус бүрийн нэг гишүүнийг олж мэдсэн
хариултынхаа нэгийг самбар дээр тохирох багананд бичихэд урь. Тэднийг
Паулын жагсаан бичсэн зүйлсийг бүгдийг нь харуулах хүртэл өөрсдийн
хариултыг үргэлжлүүлэн бичихэд урь. Та ангидаа толь бичиг авчраад, ойлгоход
хэцүү үгсийг харахыг суралцагчдаас хүсэж болно.

• Галат 5:21-д цэдэглэснээр, “махан биеийн үйлсэд” бууж өгдөг хүмүүст юу
тохиолдоно гэж Паул заасан бэ? (Галат 5:19).

• Галат 5:22–23-т цэдэглэснээр, хэн нэгнийг Сүнстэй явж байгааг ямар үр
жимс, үр дүн харуулдаг вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Сүнсний үр жимс бол хайр, баяр баясгалан, амар тайван, тэвчээр,
энэрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дөлгөөн зан, өөрийгөө
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захирах байдал юм гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Та
суралцагчдад энэ үнэнийг судар дээрээ тэмдэглэхийг санал болгож болно.)

Сүнсний үр жимсийг жагсаан бичсэн хүснэгтийн нэг тал руу ханд.

• Эдгээр адислалыг авах нь яагаад үнэ цэнтэй байдаг вэ?

Энэ хүснэгтийн доор махан биеийн хүслүүд гэж бичсэн тал руу заасан том сум
зур. Энэхүү зүйрлэлийн олс татах тэмцээнд өөрсдийгөө махан биеийн хүслүүд
рүү татагдсан байгаагаар төсөөлөн бодохыг суралцагчдаас хүс.

• Биднийг махан биеийн хүслүүдэд татагдахад Сүнсний үр жимснүүдэд юу
тохиолдох вэ? (Бид Сүнсний үр жимсийг алдаж эхэлдэг.)

Энэ зурсан сумаа арилгаад, Сүнсний үр жимс рүү чиглэсэн өөр сум зур. Одоо
өөрсдийгөө энэ тал руу татагдсан байгаагаар төсөөлөн бодохыг
суралцагчдаас хүс.

• Бид Сүнстэй явахад махан биеийн үйлсэд юу тохиолдох вэ? (Тэд бидний
амьдралын хэсэг байхаа больдог.)

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ Сүнсний үр
жимсийг мэдэрсэн эсвэл хүртсэн туршлагаа бичихэд урь. Суралцагчдыг
Сүнсэнд илүү бүрэн дүүрэн явахын тулд юу хийж болох талаар бодож үзэхэд
урь. Тэднийг бичиж дууссаны дараа цөөн суралцагчийг бичсэн зүйлээ
хуваалцахад урь.

Нэг суралцагчийг Галат 5:24–25-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Есүс Христийн шавь нар махан биеийн
хүслүүдийнхээ дагуу юу хийх гэж оролдсоныг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Христийн шавь нар махан биеийн хүслүүдийнхээ дагуу юу хийхийг
оролддог вэ? (Тэднийг цовдлох эсвэл амьдралаас нь зайлуулах)

Суралцагчдыг Сүнсэнд илүү бүрэн дүүрэн явахын тулд юу хийж болох талаар
бодож үзэхэд урь. Тэднийг Сүнсний үр жимсийг хүртэхийн тулд тунгаан бодох
үедээ хүлээн авсан өдөөлтүүдээ дагахад урамшуул.

Дараагийн бүлэг (Eфес 2–Филиппой 4)
Дэлхий дээр хувьсан өөрчлөгдөж байдаг үнэ цэнтэй зүйл, хууль, үзэл бодлын
талаар бодоход суралцагчдыг урь. Бид үзэл бодол нь байнга өөрчлөгдөж байдаг
дэлхийд юу нь зөв, юу нь буруу болохыг хэрхэн мэдэж болох вэ? Төлөөлөгч
Паул гэгээнтнүүдэд зөвлөж, тэдэнд дэлхийн худал хуурмаг философид татагдан
явахгүйн тулд Их Эзэний бидэнд өгсөн зүйлийг ойлгоход тусалсан. Түүнчлэн
тэд Паулын бичсэн зүйлсийг дараагийн долоо хоногт үргэлжлүүлэн судлах
үедээ дараах асуултуудын хариуг олж мэдэх болно. Үүнд: Хүүхдүүд эцэг эхдээ
хэрхэн хандах хэрэгтэй вэ? Паул юу “муу нэгний бүх галт сумыг унтраа[х]”
болно гэж хэлсэн бэ (Eфес 6:16)?
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121-Р ХИЧЭЭЛ

Ефес 2–3
Оршил
Паул Ефес дэх гэгээнтнүүдэд гэм нүгэлтнүүд Бурханы ач
ивээлээр аврагдах боломжтой бөгөөд иудейчүүд болон
харийнхан Бурханы хороонд нэг болж нэгдсэн хэмээн
заасан. Түүнчлэн Паул Есүс Христийн Сүм бошиглогч,

төлөөлөгчдийн суурин дээр байгуулагдсаныг тайлбарлаж,
гэгээнтнүүдийг Есүс Христийн хайрыг мэдрээсэй хэмээн
хүсэж байгаагаа хуваалцсан.

Заах зөвлөмж
Ефес 2
Паул Есүс Христийн цус хэрхэн иудейчүүдийг болон харийнхныг бүгдийг нь
авардаг тухай заав
Хичээл эхлэхэд нэг эсвэл түүнээс дээш суралцагчийг (ангийн хэмжээнээс
шалтгаалан) ангийнхаа өөр өөр хэсэгт шалан дээр суухад урь. Эдгээр
суралцагчийн болон ангийн үлдсэн хэсгийн хооронд дундуур нь наадаг цаасаар
эсвэл туузаар хил хязгаар тавиад, тусгаарлагдсан суралцагчдад хичээлд
оролцохгүй байх заавар өг. Ангийн үлдсэн хэсэгт дараах асуултуудыг тавь.

• Энэ нөхцөл байдал тусгаарлагдсан суралцагчид, та нарын хоорондох
харьцааны тухай юу зааж болох вэ? (Нэг бүлгийг нөгөөгөөс нь илүү
хайрладаг болохыг.)

• Тусгаарлагдсан суралцагчдад ямар санагдаж байгаа гэж бодож байна
вэ? Яагаад?

Суралцагчдаас амьдралын тодорхой нэгэн үед ингэж мэдэрч байсан
эсэхийг асуу.

Самбар дээр Харийнхан ба Иудейчүүд гэж бичээд, хоёр багана зур.

• Паулын тохинууллын үед Сүмийн салбаруудын оршин байх үеийн
нийгмийн нөхцөл байдлын талаар мэдсэн мэдлэг дээрээ үндэслэвэл
тусгаарлагдсан суралцагчдад ямар шошго таарах байсан бэ? (Харийнхан)
Ангийн үлдсэн хэсэгт аль шошго таарах байсан бэ? (Иудейчүүд)

• Юу ийм салангид байдлыг бий болгосон байж болох вэ? (Зарим иудей хүн
өөрсдийгөө төрөлхийн израильчууд байсан бөгөөд хөвч хөндүүлсэн учраас
харийн хөрвөгчдөөс илүү Бурханд таалагдана гэж итгэдэг байсан.)

Нэг суралцагчаас Ефес 2:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг
дагаж уншаад, Паул Аврагчид болон Сүмд хөрвөгдөхөөс өмнөх харийн (1–2-р
шүлгэн дээр “та нар”) болон Иудейн гэгээнтнүүдийг (3-р шүлгэн дээр “бид”)
хэрхэн дүрслэн бичсэнийг олж мэдэхийг хүс. 2-р шүлэгт буй “агаарын хүчний
ноёрхогч” гэдэг нь чөтгөр болоод дэлхий даяар тархсан түүний нөлөө гэсэн
утгатай гэдгийг тайлбарла.

• 1–2-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул хөрвөгдөхөөс өмнөх харийнхныг хэрхэн
дүрслэн хэлсэн бэ? (Суралцагчдын хариултуудыг самбар дээрх “Харийнхан”
гэсэн багананд жагсаан бич.)
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• 3-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул хөрвөгдөхөөс өмнөх иудейчүүдийг болон
өөрийгөө хэрхэн дүрслэн хэлсэн бэ? (Суралцагчдын хариултуудыг самбар
дээрх “Иудейчүүд” гэсэн багананд жагсаан бич.)

Харийнхан ч мөн иудейчүүд ч гэсэн гэм нүглийнхээ улмаас сүнслэг байдлаараа
үхсэн буюу Бурханаас тусгаарлагдсан гэдгийг онцлон хэл (4-р шүлгийг
үзнэ үү).

Нэг суралцагчаас Eфес 2:4–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг
дагаж уншаад, харийнхан болон иудей гэгээнтнүүдийн хөрвөлтийн дараах
сүнсний нөхцөл байдлыг олж мэдэхийг хүс. Амьд болгосон гэдэг нь
амьдруулсан, тэнгэрлэг газар гэдэг нь хүмүүсийн өвлөж авах хаант улс гэсэн
утгатайг онцлон хэл.

• Паул хөрвөлтийн дараах гэгээнтнүүдийг хэрхэн дүрслэн хэлсэн бэ? (Их
Эзэн тэднийг сүнслэг үхэл, нүгэлт байдлаас амьд болгосон. Суралцагчдад
үүнийг сүнслэг байдлын хувьд дахин төрөх гэсэн утгатай гэдгийг сануул
[Moзая 27:24–26-г үзнэ үү].)

Цөөн суралцагчийг Eфес 2:7–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, харийнхныг болон иудейчүүдийг энэ өөрчлөлтийг
хийх боломжтой болгосон зүйлийг олж мэдэхийг хүс.

• Чухам юу гэгээнтнүүдийн уг хоёр бүлгийг энэ өөрчлөлтийг хийх
боломжтой болгосон бэ? (Есүс Христийн ач ивээл.)

• Бид эдгээр шүлгээс ямар зүйл Есүс Христийн ач ивээлийг Бурханы бүх
хүүхдэд боломжтой болгосон тухай ямар үнэнийг мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээр Есүс Христийн ач ивээлээр
дамжуулан Түүнд итгэх итгэлээрээ бүх хүн төрөлхтөн аврагдах
боломжтой гэсэн үнэнийг бич.)

Паул биднийг ажил үйлсээрээ хэдий сайн байсан ч аврагдах боломжгүй хэмээн
цохож хэлсэн гэдгийг онцолж хэл (8–9-р шүлгийг үзнэ үү). Суралцагчдад дээр
тодорхойлсон үнэнийг ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг Тэргүүн
Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Бид бүгд ‘нүгэл үйлдсэнээр Бурханы алдарт хүрдэггүй’ [Ром 3:23] бөгөөд
өчүүхэн ч ‘цэвэр бус зүйл Бурханы хаант улсад орж чадахгүй’ [1 Нифай
15:34] учраас бидний хүн нэг бүр Түүний оршихуйд буцаж очихуйц зохистой
биш юм. …

Бид өөрсдийн хүч чадлаар тэнгэрт очиж чадахгүй. Учир нь бидний хооронд
шударга ёсны шаардлага байдаг ба бид үүнийг зөвхөн өөрийн хүчээр хийх

боломжгүй юм.

Гэхдээ бидэнд найдвар бий.

Бурханы ач ивээл бидний агуу бөгөөд үүрдийн найдвар юм.

Есүс Христийн золиослолоор дамжуулан өршөөлийн төлөвлөгөө нь шударга ёсны
шаардлагыг хангаж, [Aлма 42:15-ыг үзнэ үү] ‘хүмүүнд, тэд наманчлалд итгэлтэй байх тэр
замыг [авчрах]’ юм [Aлма 34:15].
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Бидний нүглүүд час улаан байсан ч цас мэт цагаан болох боломжтой [Исаиа 1:18-ыг үзнэ
үү]. Бидний хайрт Аврагч ‘Өөрийгөө бүгдийн төлөө золиос болгон өгсөн’ [1 Тимот 2:6]
учраас Түүний мөнхийн хаант улсад орох үүд хаалгыг бидэнд нээж өгсөн билээ [2 Петр
1:11-ийг үзнэ үү].

Хаалга нээгдсэн! …

Энэхүү алдар сууг өвлөн авах үүд хаалга бидэнд нээгдэхээс гадна, бид өөрсдөө тэрхүү
хаалгаар зүрх сэтгэлээрээ орох буюу сударт ‘дахин төрөх ёстойд бүү гайх; тиймээ,
Бурханаар төрж, эгэл [манай дэлхийн] хийгээд унасан байдлаасаа зөв шударга байдалд
орж өөрчлөгдөн, Бурханаар гэтэлгэгдэн, түүний хөвгүүд мөн охид болдог’ [Moзая
27:25]. …

Ач ивээл нь Бурханы бэлэг бөгөөд Түүний зарлиг бүрд дуулгавартай байх хүсэлтэй байх нь
Тэнгэрлэг Эцэгээсээ энэхүү ариун нандин бэлгийг хүлээн авахаар мөнх бус гараа сунгаж
буй хэрэг юм” (“Ач ивээлийн бэлэг,” Ensign эсвэл 2015 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган,
96, 98).

• Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэн, нүглээ наманчлах нь хэрхэн бидэнд
ач ивээлийн бэлгийг хүлээн авахад туслах вэ?

Суралцагчдыг Бурханы бүх хүүхдэд
сайн мэдээ номлогдохоос өмнөх
иудейчүүд, харийнхны хоорондох
харилцааны түүхэн хам сэдвийг
ойлгоход туслахын тулд дагалдах
хавсралтын Иерусалимын ариун
сүмийн гаднах талбайн (эсвэл
суралцагчдыг Библийн газрын зураг
болон гэрэл зургуудын “Херодын
ариун сүм”-тэй 9 дэх дугаарыг
эргүүлж үзэхэд урь) “хуваагдлын
хана”-ын зургийг харуул (Eфес 2:14). Их Эзэнтэй гэрээ байгуулаагүй
харийнхан ариун сүмийн ариун нандин газар руу энэ хананаас цааш орох нь
хориотой байсан бөгөөд тэдэнтэй “харь хүмүүс болон гаднын хүмүүс” мэт
харьцдаг байсныг тайлбарла (Eфес 2:19). Хуваагдлын хана нь бодит байдлаараа
сайн мэдээ харийнханд заагдах ёстой хэмээх Петрийн илчлэлтээс өмнөх
иудейчүүд, харийнхны хоорондох сүнслэг тусгаарлалтыг бэлгэддэг.

Суралцагчдад түүхэн хам сэдвийг ойлгоход тусал
Сайн мэдээг заах, суралцах үндсэн зүйлсийн нэг бол судрын хэсгийн түүхэн хам сэдвийг
ойлгох явдал юм. Түүхэн хам сэдэв нь судрын аль нэг хэсэг, үйл явдал, түүхийн талаар
түүхэн тодорхой нөхцөл байдлуудыг танилцуулдаг. Та суралцагчдад судрын хам сэдвийг
ойлгоход тусалснаараа тэднийг сүнслэгээр өдөөгдсөн бичээчдийн захиасыг ойлгоход
бэлтгэнэ.

Цөөн суралцагчийг Ефес 2:12–15-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Аврагч иудейчүүд, харийнхны хоорондох хаалтанд
юу хийснийг олж мэдэхийг хүс. Дайсагнал гэсэн үг нь “харшилдаан, дайсагнал,
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үзэн ядалт” гэсэн утгатай гэдгийг онцлон хэл (Судруудын удирдамж,
“Дайсагнал,” scriptures.lds.org).

• Юу харийнхныг болон иудейчүүдийг нэг болгосон бэ? (Иудейчүүдийг
болон харийнхныг сүнслэг байдлын хувьд тусгаарлаж байсан дүрслэн
хэлсэн хана Христийн цусаар дамжин зайлуулагдсан бөгөөд тэд “нэг шинэ
хүн” [Eфес 2:15] буюу Христэд нэгдсэн нэг бие болжээ. Бид Есүс Христ
рүү ирж, Түүний ач ивээлээс хүртэх үедээ Бурханы гэгээнтнүүдтэй
нэгддэг гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

Суралцагчдыг тусгаарлаж байсан наадаг цаасыг эсвэл туузыг холдуулаад,
тусгаарлагдсан суралцагчдыг ангийн нөгөө хэсэгтэй нэгдэхэд урь.
Иудейчүүдийг төлөөлсөн суралцагчдаас тусгаарлагдсан суралцагчдыг
өөрсөдтэйгөө хамт суухад урихыг хүс.

Цөөн суралцагчийг Ефес 2:16–19-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, бид Есүс Христ рүү ирж, Түүний ач
ивээлээс хүртэх үедээ Бурханы гэгээнтнүүдтэй нэгддэг гэсэн санааг тодотгож
өгөх үг хэллэгийг хайж олохыг хүс.

• Бид Есүс Христ рүү ирж, Түүний ач ивээлээс хүртэх үедээ Бурханы
гэгээнтнүүдтэй нэгддэг гэсэн санааг тодотгож өгөх ямар үг хэллэгийг та
нар олсон бэ?

• Энэ үнэнийг өнөөдөр Сүмд ойлгож, хэрэгжүүлэх нь яагаад бидний хувьд
чухал вэ?

• Бид бусдад Сүм дээр хэрхэн гадных биш харин “нутгийн иргэд” (19-р
шүлэг) болох эсвэл тийн санагдахад нь тусалж болох вэ?

• Хэзээ хэн нэгэн танд гэгээнтнүүдтэй хамт байхдаа ойр дотны хүн мэт
санагдахад тусалж байсан бэ? Та хэзээ хэн нэгнийг ийм сэтгэгдэлтэй байхад
нь туслахыг хичээсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Ефес 2:20–22-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Сүмийн үндэс суурийн талаар Паулын заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• Паул Их Эзэний Сүмийн бүтцийн талаар ямар үнэнийг эдгээр шүлэгтээ
заасан бэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Их Эзэний Сүм
төлөөлөгч, бошиглогчид дээр үндэслэдэг бөгөөд Есүс Христ
булангийн чулуу болдог гэсэн үнэнийг олж тогтооход тусал.)

• Булангийн чулуу гэж юу вэ? (Бүхэл бүтэн барилгыг бат бөх, тогтвортой
байлгах суурийн буланд тавигдсан том чулуу.)
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Хоёр ханыг хооронд нь холбох
булангийн чулууны зураг зур.

• Есүс Христ ямар учраас Сүмийн
булангийн чулуу болдог вэ? 21-р
шүлэгт цэдэглэснээр, энэ
булангийн чулууны ачаар Сүмийн
үлдсэн хэсэгт юу тохиолддог вэ?

• Бошиглогч, төлөөлөгчид ямар
ямар арга замаар Сүмийн үндэс
суурийн сануулагч болдог вэ?

• Энэ үндэс суурь хэрхэн Сүмийн тогтвортой байдлыг хангаж, чөтгөрийн
дайралтаас хамгаалдаг вэ?

Ефес 3
Паул Ефес дэх гэгээнтнүүдийн төлөөх хүслээ илэрхийлэв
Паул Есүс Христийн талаар болон харийнхан Түүгээр дамжуулан Израильтай
хамт “нутгийн иргэд” (6-р шүлэг) болж, Бурханы амлалтуудаас хүртэх
боломжтой гэж заасан гэдгийг тайлбарлан, Eфес 3:1–16-г нэгтгэн дүгнэ.

Цөөн суралцагчийг Ефес 3:14–19-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын гэгээнтнүүдийг мэдээсэй,
мэдрээсэй хэмээн хүссэн зүйлийг олж мэдэхийг хүс.

• Эдгээр шүлэгт цэдэглэснээр, Паул гэгээнтнүүдийг юу мэдээсэй, мэдрээсэй
хэмээн хүссэн бэ?

Төлөөлөгч, бошиглогчид Бурханы хүүхдүүдэд Есүс Христийн хайрыг
мэдэж, мэдрэхэд нь туслахыг эрэлхийлдэг гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.

Хамгийн сүүлийн Ерөнхий чуулганы Ensign эсвэл Ерөнхий чуулган дээр хэлсэн
үгс сэтгүүлийн дугаараас Тэргүүн Зөвлөл, Арванхоёр Төлөөлөгчийн
Чуулгынхны зургийг харуулсан хуудсыг үзүүл.

• Төлөөлөгч, бошиглогчид хэрхэн Бурханы хүүхдүүдэд Есүс Христийн хайрыг
мэдэж, мэдрэхэд туслахыг эрэлхийлдэг вэ?

• Хэзээ төлөөлөгч, бошиглогчдын заасан зүйлс Есүс Христийн хайрыг мэдэж,
мэдрэхэд тань тусалсан бэ?

Энэ хичээлээр ярилцсан үнэнээ гэрчилж, суралцагчдыг эдгээр үнэний дагуу
үйлдэхэд урамшуулан дэмжиж, хичээлээ дуусга.
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122-Р ХИЧЭЭЛ

Ефес 4
Оршил
Паул Их Эзэнийг гэгээнтнүүдийг төгөлдөржүүлж,
нэгтгэхийн тулд Өөрийн Сүмийг байгуулж, удирдагчдыг
дууддаг гэж заасан. Тэрээр Сүмийн гишүүдийг хуучин

арга барилаа хойш тавьж, үнэн гэж мэддэг зүйлийнхээ
дагуу амьдрахад урамшуулсан.

Заах зөвлөмж
Ефес 4:1–16
Паул Есүс Христийн Сүмийн ач холбогдлын талаар заадаг
Суралцагчдыг дараах хоёр хувилбарыг тунгаан бодоход урь.

1. Сургууль дээр танай багш ангийнхнаасаа маргаантай асуудлын талаар үзэл
бодлоо хуваалцахыг хүсжээ. Суралцагчид өөр өөрсдийн санал бодлыг
илэрхийлэхэд тэдний ихэнх нь Сүмийн сургаалтай нийцэхгүй ямар нэгэн
байр суурийг дэмждэг болохыг та анзаарав.

2. Танай улсын хууль тогтоогчид Сүмийн удирдагчдын буруу хэмээн заасан
тэрхүү зан байдлыг хуульчилжээ.

• Эдгээртэй төстэй нөхцөл байдлууд яагаад Сүмийн гишүүдэд хэцүү байх
магадлалтай вэ?

Суралцагчдыг Ефес 4:1–16-г судалж байхдаа өөрчлөгдөн хувирч байдаг хэм
хэмжээ, итгэл үнэмшлийн дэлхийд юу нь зөв, юу нь буруу болохыг бид хэрхэн
мэдэж болох талаарх үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Паул энэхүү захидлаа Сүмийн шинэ гишүүдэд хандан бичсэн байх
магадлалтайг суралцагчдад сануулж хэл. Нэг суралцагчийг Ефес 4:1–6-г чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Сүм, Сүмийн
сургаалын талаар юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Сүм, Сүмийн сургаалын талаар юу заасан бэ?

• Паул “нэг Эзэн, нэг итгэл, [мөн] нэг баптисм” байдаг гэж заахдаа ямар
утгатай хэлсэн гэж та нар бодож байна вэ? (5-р шүлэг). (Паулын үед мөн
бидний үед дэлхий дээр Есүс Христийн цорын ганц үнэн Сүм байдаг [С ба Г
1:30-ийг үзнэ үү].)

Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан бид бүгдэд Түүний ач ивээлийн бэлэг
өгөгдсөн хэмээн Паулын заасныг тайлбарлан, Ефес 4:7–10-ыг нэгтгэн дүгнэ.
Тэрээр мөн Христ бусад бэлгийг хүн төрөлхтөнд өгсөн гэж заасан.

Нэг суралцагчийг Ефес 4:11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Их Эзэн Сүмд юу өгснийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж
мэдсэн зүйлээ тайлагнахад урь.
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Ефес 4:11–14 нь төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших судрын хэсгийг
судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж,

тэдгээрийг бусдад заахад бэлтгэхэд туслах болно. Та суралцагчдад эдгээр шүлгийг өөр
тэмдэглэгээгээр тэмдэглэхийг зөвлөж болно. Ингэснээр тэд эдгээр судрыг хялбархан олох
боломжтой байх болно. Суралцагчдад энэ судрын хэсгийг бүрэн судалж, хэрэгжүүлэхэд
туслахын тулд хичээлийн төгсгөлд буй заах санааг хар.

• Их Эзэн Сүмд юу өгсөн бэ?

Өнөө үед Сүмд буй санваарын албадын нэршил Паулын үед хэрэглэгддэг
байсан нэршлүүдтэй адилгүй бөгөөд Сүмд эхэндээ өнөөдөр Сүмд байгаа шиг
бүх дуудлага байдаггүй байсан байж болохыг тайлбарла. Тухайлбал, Иосеф
Смит “сайн мэдээг тунхаглагч бол патриарх” гэж заасан (Сүмийн
ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит (2007),159-ийг үзнэ үү). Мөн пастор
бол хоньчин буюу сүргээ удирддаг нэгэн гэсэн нь орчин цагийн бишоп болон
салбар, дүүрэг, гадасны ерөнхийлөгчийн тодорхойлолттой таарч байна.

Их Эзэн төлөөлөгч, бошиглогч, Сүмийн бусад удирдагчийг … туслуулахаар
дууддаг гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбарт бич.

Нэг суралцагчийг Ефес 4:12–13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Их Эзэн яагаад Сүмд төлөөлөгч, бошиглогч, бусад
удирдагчийг өгсөн болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн ямар зорилгоор төлөөлөгч, бошиглогч, Сүмийн удирдагчдыг
Өөрийн Сүмд өгсөн бэ? (Самбар дээрх жагсаалтад Гэгээнтнүүдийг
төгөлдөржүүлэхэд гэж нэмж бич.)

• Ямар арга замаар төлөөлөгч, бошиглогчид болон Сүмийн бусад удирдагч
биднийг төгөлдөржүүлэхэд тусалдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Ефес 4:14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Их Эзэн яагаад Сүмд төлөөлөгчид, бошиглогч, бусад
удирдагчийг өгсөн байж болох өөр нэг шалтгааныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн өөр ямар шалтгаанаар эдгээр удирдагчийг Сүмийн гишүүдэд
өгсөн бэ? (Самбарт хуурамч сургаалаас хамгаалахаар гэж нэмж бичихэд Их
Эзэн төлөөлөгч, бошиглогч, Сүмийн бусад
удирдагчийг гэгээнтнүүдийг төгөлдөржүүлэхэд туслуулахаар мөн
тэднийг хуурамч сургаалаас хамгаалахаар дууддаг гэсэн үнэн
бий болно.)

Суралцагчдыг 14-р шүлэгт гарч буй
дүрслэлийг ойлгоход нь туслахын
тулд ширүүн урсгалтай усанд байгаа
завины зураг үзүүл. Та ширүүн
урсгалтай усанд буй завины зураг
үзүүлэхийн оронд өөрөө самбарт зур
эсвэл өөр нэг суралцагчаар зуруул.
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• Хүчтэй шуурганаар усанд шидэгдэн буй завинд юу тохиолдох вэ?

Хичээлийн эхэнд ярилцаж байсан хувилбарууд руу эргэн очъё.

• Ширүүн урсгалтай усанд буй завь нь хуурамч сургаал болон олон нийтийн
үзэл бодлын өөрчлөлтийн салхины “давалгаанд энд тэнд шидэгдэн” (14-р
шүлэг) буй нэгэнтэй хэрхэн харьцуулагдаж болох вэ?

• Төлөөлөгч, бошиглогч, Сүмийн бусад удирдагч Бурханы дагалдагчдыг ийм
ширүүн усаар аялж, Тэнгэрлэг Эцэгт эсэн мэнд эргэн очиход нь хэрхэн
тусалдаг вэ?

Дараах Сүмийн дуудлагуудыг самбарт бич. Үүнд: төлөөлөгч, бошиглогч,
патриарх, бишопууд болон багш нар Суралцагчдыг эдгээр дуудлагаас хоёрыг
сонгоод, тэрхүү дуудлагатай удирдагч тэднийг хуурамч сургаалаас болон
хууран мэхлэлтээс хамгаалахад хэрхэн тусалсан талаар хичээлийн дэвтэр эсвэл
судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Тэдэнд хангалттай цаг өгсний дараа
цөөн суралцагчаас бичсэн туршлагаасаа нэгийг хуваалцахыг хүс.

Нэг суралцагчийг Ефес 4:15–16-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг
дагаж уншаад, манай Сүмийн удирдагчдын бидэнд сайн мэдээний үнэнийг
заах ёстой арга замыг олж мэдэхийг хүс.

• Манай Сүмийн удирдагчид бидэнд сайн мэдээний үнэнийг хэрхэн заах
ёстой вэ?

Ефес 4:17–32
Паул гэгээнтнүүдийг хуучин хүнээ тайлж, Есүс Христээр шинэ болохыг
уриалдаг.
Ангид жирийн нэг хүрэм авчир (элэгдэж хуучирсан байвал сайн). Мөн хэрэв
боломжтой бол гоёлд өмсөхөд тохиромжтой хүрэм авчир. (Хүрэмний оронд
энгийн болон гоёлын цамц ч авчирч болно. Хоёр цамц нь суралцагч хувцсан
дээрээ давхарлан өмсөж болохоор том хэмжээтэй байх ёстой.) Нэг
суралцагчийг ангийн өмнө гарч, энгийн хүрэм өмсөхийг хүс. Суралцагчаас
хүрмээ ангийнхандаа үзүүлэхийг хүс. Дараа нь түүнээс энгийн хүрмээ тайлж,
гоёлын хүрэм өмсөөд ангийнхандаа үзүүлэхийг хүс. Тухайн суралцагчид
талархаад, түүнийг хүрмээ тайлж, суудалдаа суухад урь.

• Энэ хоёр хүрэмний алийг нь ёслолын арга хэмжээнд өмсвөл илүү
тохиромжтой байх вэ?

Суралцагчдад Паул Сүмийн шинэ хөрвөгчдөд хандан бичсэн байх
магадлалтайг сануул. Суралцагчдыг Ефес 4:17–32-ыг судалж байхдаа Паул энэ
шинээр хөрвөгчдөд Есүс Христийн шавь нарын хувьд тэд юу хийх ёстойг
заахдаа ямар нэгэн зүйлийг тайлаад, өөр зүйлийг өмсөх тухай зүйрлэлийг
хэрхэн ашигласан талаар олж мэдэхийг хүс.

Нэг суралцагчийг Ефес 4:17–20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Сүмд нэгдээгүй харийнхны сүнслэг байдлыг
дүрслэн харуулсан үг, хэллэгүүдийг олж мэдэхэд урь.

• Паул бусад харийн хүний сүнслэг байдлыг хэрхэн дүрслэн хэлсэн бэ?
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• Паул бусад харийнхан ийм сүнслэг байдалд байх болсны шалтгааныг юу
гэж хэлсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Ефес 4:21–24-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж хараад, Сүмийн гишүүнийг бусад хүнээс өөр болоход нь юу
тусалсныг олж мэдэхийг хүс.

• 21-р шүлэгт цэдэглэснээр, Сүмийн гишүүдийг бусад хүнээс өөр болоход юу
тусалсан бэ?

Хоёр хүрэм өмссөн суралцагчийн талаар ангийнханд сануулж, түүнээс гоёлын
хүрэм өмсөхөөсөө өмнө юу хийх ёстой байсныг асуу.

• Паул Сүмийн гишүүдийг юугаа “тайл” гэж хэлсэн бэ? (22-р шүлэг). (Та
суралцагчдад хэв маяг гэдгийг тухайн хүний биеэ авч явах байдал гэж
орчуулдгийг сануулж болно.)

• “Шинэ хүнийг өмс” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (24-р шүлэг). (Сүнслэг
байдлын хувьд дахин төрөх [Moзая 27:25-ыг үзнэ үү] ба Есүс Христийн сайн
мэдээний дагуу өдөр бүр хичээнгүйлэн амьдрахыг хэлнэ.)

• Их Эзэний дагалдагч байх талаар бид эдгээр шүлгээс ямар үнэнийг мэдэж
авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Есүс Христийн шавь
нар хуучин хүнээ тайлж, нүгэлт байдлаа хойш тавин, шинэ, зөвт
байдлыг өмсдөг гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Суралцагчдыг дараах хүснэгтийг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл
дээрээ хуулж зурахад урь.

Хуучин хүн Шинэ хүн

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Нэг суралцагчийг Ефес 4:25–32-ыг чанга
уншихад урь. Тэднийг үүнийг уншиж байх үедээ хүснэгтээ бөглөн, “Хуучин
хүн” хэсэгт Есүс Христийн шавь нарын “хойш тавих” (22-р шүлэг) буюу
“зайлах” ёстой зүйлсийг (31-р шүлэг) болон Есүс Христийн шавь нарын
“өмсөх” ёстой зүйлсийг “Шинэ хүн” (24-р шүлэг) хэсэгт жагсаан бичихийг хүс.
Зүүлт тайлбар a-д байгаа Ефес 4:26-ийн Иосеф Смитийн Орчуулгыг цохон
тэмдэглэ.

Хангалттай цаг өгсний дараа хос бүрийг Паулын дүрсэлсний дагуу өөрийн
нүгэлт байдлыг хойш тавиагүй байж болох хэн нэгний зан байдлыг харуулсан
үзэгдлийг бодож олоход урь. Мөн хос бүрийг тухайн хүн Христэд ирж, шинэ
хүн болсноороо хэрхэн үйлдэж болохыг харуулсан үзэгдлийг бодож олоход урь.
Суралцагчдад бэлтгэх хангалттай цаг өгсний дараа нэг хосыг ангийн өмнө
гарч жүжигчлэн тоглоход урь. Хэдэн хосыг хуваалцсаны дараа доорх
асуултуудыг тавь.

• Үнэнийг мэддэг Сүмийн гишүүн хэрнээ түүнийхээ дагуу амьдардаггүй хүн
сайхан арга хэмжээнд уригдсан ч тохиромжтой хувцаслаагүй хүнтэй хэрхэн
адил төстэй байж болох вэ?
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• Хуучин, нүгэлт байдлаа хойш тавьж, Христийн шавь болон шинэ хүн
болохыг хичээхэд бидэнд ямар ямар асуудал тулгарч болох вэ?

• Хуучин байдлаа хойш тавьж, Есүс Христийг бүрэн дүүрэн дагах нь
үргэлжилсэн үйл явц бөгөөд нэг удаагийн үйл явдал биш гэдгийг санах нь
Сүмийн гишүүдийн хувьд яагаад чухал вэ?

Олон хүний хувьд зөв шударгын шинэ байдлыг өмсөх нь арай илүү сайхан
сэтгэлтэй эсвэл тэвчээртэй байх, арай илүү сайнаар зарлигуудыг сахих эсвэл
амьдралаасаа муу зуршлаа хасах гээд бага бага өөрчлөлт хийхтэй адил энгийн
зүйл байдаг.

Хуучин, нүгэлт байдлаа хойш тавьж, зөв шударгын шинэ байдлыг өмсөхийн ач
холбогдлын талаар гэрчил. Суралцагчдыг хуучин байдлаа хойш тавьж, Есүс
Христийг бүрэн дүүрэн дагахын тулд өнөөдөр хийж болох нэг зүйлээ бичихэд
урь. Бичсэн зүйлийнхээ дагуу үйлдэхэд тэднийг урамшуулан дэмж.

Төгс эзэмших судар—Ефес 4:11–14
Суралцагчдыг Ефес 4:11–14-т заасан сургаалыг тайлбарлахад туслахын тулд
хамтрагчдаа Ефес 4:11–14-т байгаа Паулын заасан зүйлсийг ашиглан, Их
Эзэний Өөрийн Сүмийг байгуулж, үйлчлэх удирдагчдыг дуудсан шалтгааны
талаар тайлбарлахад урь. Тэгээд суралцагчдыг зохион байгуулагдсан Сүм
хэрэггүй хэмээн итгэдэг найздаа туслахын тулд Ефес 4:11–14-т байгаа
сургаалыг хэрхэн ашиглаж болохыг тайлбарлахад урь.
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123-Р ХИЧЭЭЛ

Ефес 5–6
Оршил
Паул гэгээнтнүүдэд чөтгөрийн нөлөөллийг хэрхэн
эсэргүүцэх талаар заасан. Түүнчлэн тэр тэдэнд гэр бүлийн
харилцаагаа хэрхэн хүчирхэгжүүлэхийг заасан. Паул

гэгээнтнүүдийг Сатаны хууран мэхлэлтийг сөрөн
зогсохын тулд “Бурханы бүрэн хуяг дуулгыг өмсөхийг”
уриалж, захидлаа төгсгөсөн (Ефес 6:11).

Заах зөвлөмж

Заах хурдаа тодорхойлох
Хичээлийн эхний хэсэгт ихэнх цагаа зарцуулаад, сүүлийн хэсгийг хурдхан заагаад өнгөрөх
алдаанаас зайлсхий. Бэлтгэх явцдаа сонгосон заах аргаа ашиглан, хичээлийн хэсэг бүрд
хэр их хугацаа хэрэгтэй байгааг үнэлж дүгнэ. Багш нарын заах зүйл өгөгдсөн цагаас илүү
их байдаг учраас судрын аль хэсгийг онцлон анхаарч, аль хэсгийг нь дурдаад өнгөрөхийг
шийдэх хэрэгтэй болдог.

Ефес 5:1–20
Паул гэгээнтнүүдэд хилэнцэт нөлөөллийг хэрхэн эсэргүүцэх талаар заав
Боломжтой бол суралцагчдын шинээр дөнгөж хийсэн эсвэл худалдаж авсан
гэдгийг нь мэдэх ямар нэг зүйлийг харуулаад, дараах асуултыг тавь.

• Бид шинэ зүйлд ерөнхийдөө хэрхэн ханддаг вэ?

Eфес 4 Сүмийн шинэ гишүүдэд өөрсдийн “ялзарч буй хуучин […]-ээ” “тайлж”
(22-р шүлэг), “шинэ хүнийг өмсөх” (24-р шүлэг) Есүс Христийн дагалдагчийн
шинэ амьдралыг эхлүүлэх тухай өгсөн буюу Паулын зөвлөгөөг агуулдаг
гэдгийг суралцагчдад сануул.

• Есүс Христийг дагах шийдвэр гаргасан хэн нэгний амьдралыг хэрхэн шинэ
гэж тооцож болох вэ?

Тэднийг Ефес 5–6-г судалж байхдаа Есүс Христийн дагалдагчийн хувьд “шинэ
хүнийг өмсөхөд” туслах нэг зарчмыг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Ефес 5:1–7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг
дагаж уншаад, Паул гэгээнтнүүдэд Есүс Христийн дагалдагчийн хувиар юу
хийх мөн хийхгүй байхыг зөвлөснийг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Есүс Христийн дагалдагчдад юу хийхийг зөвлөсөн бэ? Тэрээр тэдэнд
юу хийхгүй байхыг зөвлөсөн бэ?

• Их Эзэний дагалдагч байх талаар бид эдгээр шүлгээс ямар үнэнийг мэдэж
авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Есүс Христийн
дагалдагчийн хувьд бид дэлхийн хилэнцээс хүртэхгүй байх хэрэгтэй
гэсэн үнэнийг ойлгосон эсэхийг бататга.)

• 5-р шүлэгт цэдэглэснээр, дэлхийн хилэнцээс хүртдэг хүмүүс юу алдах вэ?
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• Дэлхийн хилэнцээс хүртэх нь хэн нэгний Есүс Христ доторх шинэ амьдралд
хэрхэн нөлөөлж болох вэ? Энэ хүний үлгэр жишээ бусдад хэрхэн нөлөөлж
болох вэ?

Паул гэгээнтнүүдийг “гэрлийн хүүхдүүд шиг явах” (8-р шүлэг), ухаалаг байх,
“Сүнсээр дүүрэн байж,” Их Эзэний хүслийг мэдэхийг эрэлхийлэхэд (18-р
шүлэг) урамшуулан дэмжсэн гэдгийг тайлбарлан, Eфес 5:8–20-ийг
нэгтгэн дүгнэ.

Eфес 5:21–6:9
Паул ефесчүүдэд гэр бүлийн харилцааны талаар зөвлөв
Суралцагчдыг сүүлийн хорин дөрвөн цагийн туршид гэр бүлийнхэнтэйгээ
ямар харилцаатай байсан талаараа мөн энэ харилцаа нь эерэг эсвэл сөрөг аль
нь байсан тухай бодоход урь. (Жишээлбэл, энэ харилцаа дотно эсвэл
маргаантай байсан уу? Чин сэтгэлийнх эсвэл гомдмоор байсан уу? Урам өгсөн
үү эсвэл дорд үзсэн үү?)

• Яагаад заримдаа гэр бүлийн харилцаагаа эерэг байлгахад хэцүү байдаг вэ?

Суралцагчдыг Ефес 5:21–6:9-ийг судалж байхдаа гэр бүлийн харилцаагаа
бэхжүүлэхэд туслах зарчмуудыг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Ефес 5:21-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул гэгээнтнүүдийг юу хийхэд урамшуулан дэмжсэнийг олж
мэдэхийг хүс.

• Паул гэгээнтнүүдийг юу хийхэд урамшуулан дэмжсэн бэ? (“Нэг нэгэндээ
захирагд” гэсэн нь бусдыг өөрсдөөсөө дээгүүрт тавих, “Бурханаас эмээх”
гэсэн нь Бурханыг хайрлан, хүндэтгэх гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла.)

• Есүс Христ ямар ямар арга замаар нэг нэгэндээ захирагдах зан байдлын
үлгэр жишээ болсон бэ?

• Бусдыг өөрөөсөө дээгүүрт тавих нь бидний гэр бүлийн харилцааг хэрхэн
бэхжүүлж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Ефес 5:22–29-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул эхнэр нөхрүүдийг бие биетэйгээ харилцахдаа
юу хийх хэрэгтэй хэмээн зөвлөснийг олж мэдэхийг хүс.

• Паул эхнэр нөхөртэйгөө харилцахдаа ямар харилцааг загвар болгохыг
зөвлөсөн бэ? (Паул эхнэр нь нөхөртөө “захирагдах” [22-р шүлэг] хэрэгтэй
хэмээн заасныг тайлбарла. Үүнийг эхнэр хүн Их Эзэнийг дэмжин,
хүндэтгэдэг шиг нөхрөө дэмжин, хүндэтгэх гэсэн утгаар ойлгож болно.
Нөхөр хүний бурханлагаар томилсон үүрэг бол Аврагч Сүмийг харж
хамгаалан, удирддагийн адил гэр бүлээ тэргүүлэн, харж хамгаалах
явдал юм.)

• Паул нөхөр хүнд эхнэртэйгээ харилцахдаа ямар харилцааг загвар болгохыг
зөвлөсөн бэ?

• Аврагч Сүмийг хайрладаг шиг эхнэрээ хайрладаг нөхөр хүн эхнэртээ
хэрхэн хандах вэ? (Тэр түүний төлөө “өөрийгөө [өгөх]” [25-р шүлэг] буюу
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түүнийг өөрөөсөө дээгүүрт тавьж, “тэжээж, хамгаалах” болно [29-р
шүлэг].)

• Их Эзэний Сүмтэй харилцдаг харилцааг удирдамжаа болгон ашиглавал гэр
бүлийн маань харилцаанд тохиолдох зүйлийн талаар ямар үнэнийг Паулын
заасан зүйлээс бид таньж мэдэж болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Бид Аврагчийн Сүмтэй харилцдаг харилцааг удирдамжаа
болгон ашигласнаар гэр бүлийнхээ харилцааг хүчирхэгжүүлж чадна
гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Нэг суралцагчийг Ефес 5:30–33-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад эхнэр, нөхрүүд гэрлэхдээ ямар хүмүүс болдгийг олж
мэдэхийг хүс.

• 31-р шүлэгт цэдэглэснээр, эхнэр, нөхрүүд гэрлэх үедээ ямар хүмүүс болдог
вэ? (Tэд “нэг махан бие” болох буюу бие махбод, сэтгэл санаа, сүнслэг
байдлын хувьд нэгддэг.)

• Нэг нэгэнтэйгээ харилцахдаа Аврагчийн жишээг дагах нь гэрлэсэн
хосуудад (мөн гэр бүлд) өөрсдийнхөө харилцаанд хайр, нэгдмэл байдлыг
нэмэгдүүлэхэд хэрхэн тус болж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Ефес 6:1–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Есүс Христийн үлгэр жишээг хэрхэн хүүхдүүд эцэг,
эхтэйгээ харилцахад удирдамж болгон ашиглаж болохыг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

• Хүүхэд эцэг эхдээ дуулгавартай байснаар Есүс Христийн үлгэр жишээг
хэрхэн дагадаг вэ?

• Паул нөхрүүдэд хүүхдүүдээ өсгөхдөө юу хий хэмээн зөвлөсөн бэ?

Суралцагчид Аврагчийн харилцааг удирдамж болгон ашигласан бол тэдний
гэр бүлийн харилцаа хэрхэн хүчирхэгжих байсныг тунгаан бодохыг хүс.
Тэднийг сайжруулахыг хүсэж байгаа нэг харилцаагаа сонгоод, Аврагчийн
үлгэр жишээг дагаснаар энэ харилцаагаа хэрхэн сайжруулж болох арга
замуудыг бичиж авахад урь. Бичсэн зүйлийнхээ дагуу үйлдэхэд тэднийг
урамшуулан дэмж.

Паулыг боол, эздийн хоорондох харилцааны талаар заасан гэдгийг тайлбарлан,
Ефес 6:5–9-ийг нэгтгэн дүгнэ. Шинэ Гэрээний үед боолчлол Ромын эзэнт
гүрэн даяар, тэр бүү хэл Сүмийн гишүүдийн дунд ч нийтлэг байсан. Паулын
зөвлөгөө боолын ёсыг хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн санаа агуулдаггүй.

Ефес 6:10–24
Паул гэгээнтнүүдэд “Бурханы бүрэн хуяг дуулгыг өмсөхийг” зөвлөв
Самбар дээр ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоний хэлсэн дараах үгийг бич. (Энэ
үгийг “The power of the Word,” Ensign, 1986 оны 5-р сар, 79-өөс олж уншиж
болно.) Нэг суралцагчийг энэ үгийг чанга уншихад урь.
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“Гэрчлэлтэй бөгөөд зарлиг тушаалуудыг дагахыг хичээж буй Сүмийн
гишүүдийн эсрэг Сатан дайн хийж байна” (ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон).

• Сатан ямар ямар арга замаар Сүмийн өсвөр үеийнхний эсрэг дайн
хийдэг вэ?

Нэг суралцагчийг Ефес 6:10–13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул гэгээнтнүүдийг тухайн үед юуны эсрэг
тулалдаж байна гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс. Заль мэх гэдэг нь хууран
мэхлэх, урхиндаа оруулахын тулд ашигладаг арга заль, хууран мэхлэлт гэсэн
утгатай.

• Паул тухайн үеийн гэгээнтнүүд юуны эсрэг тулалдаж байна гэж хэлсэн бэ?

• 12-р шүлэг дээр Паулын жагсаан бичсэн зүйл өнөө үед бидний тулалдаж
байгаа зүйлтэй хэр адил байна вэ?

• Паул тухайн үеийн гэгээнтнүүдэд эдгээр хилэнцийн эсрэг зогсож чадахын
тулд юу өмс хэмээн хэлсэн бэ? (Суралцагчдыг хариулах үед самбар дээр
Хэрэв бид өөрсөд дээрээ Бурханы бүрэн хуяг дуулгыг авах юм бол
хилэнцийг тэвчих боломжтой байх болно гэсэн зарчмыг бич.)

Бурханы бүрэн хуяг дуулгыг өмс

Суралцагч бүрд дараах тараах материалын хуулбарыг өг. Ангийнхныг
таван бүлэг болгон хуваарилж, бүлэг бүрд Eфес 6:14–17-д дурддаг

Бурханы хуяг дуулгын нэг хэсгийг өг. (“Бэлхүүсээрээ үнэнийг бүсэлж” [14-р
шүлэг] гэсэн хэсгийг оноохгүй. Хэрэв танай анги цөөн суралцагчтай бол та нэг
хэсгийг олон бүлэгт оноож болно.)
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Дараах асуултуудыг самбар дээр бич.

1. Хуяг дуулгын энэ хэсгийг юунд ашигладаг вэ?

2. Паул хуяг дуулгын энэ хэсгийг юу гэж нэрлэсэн бэ?

3. Хуяг дуулгаар хамгаалагдсан биеийн хэсэг сүнслэг байдлын юуг
төлөөлж болох вэ?

4. Сүнслэг байдлын ийм хуяг дуулгыг өмсөх нь хилэнцийг сөрөн зогсоход
хэрхэн туслах вэ?

Суралцагчдад тараах материал дээр хэрхэн ажиллахыг харуулахын тулд нэг
суралцагчийг Ефес 6:14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж
уншаад, “бэлхүүсээрээ үнэнийг бүслэх”-тэй холбоотой мэдээлэл гарч ирэх үед
самбар дээр бичсэн асуултуудын хариултыг олж мэдэн, тараах материал дээрээ
бичихийг хүс.

“Бүслэх” бүс гэдэг нь биеийн бэлхүүс хэсгээр бүсэлдэг бүс хэмээн тайлбарла.
Суралцагчид дараахтай төстэй хариултуудыг хэлж болно. Тухайлбал: (1) Энэ нь
бэлхүүс орчмыг (нөхөн үржихүйтэй холбоотой чухал эрхтнүүдийг) далдалдаг.
(2) Үнэн. (3) Бидний ариун явдлыг буюу ёс суртахууны цэвэр байдлыг
төлөөлдөг. (4) Авралын төлөвлөгөөний үнэн байдлыг мэдэх нь биднийг ёс
суртахууны хувьд илүү цэвэр ариун үлдэхэд урамшуулан дэмжих болно.

Суралцагчдыг бүлгийнхэнтэйгээ Eфес 6:14–18-ыг уншиж, тэдэнд оноосон хуяг
дуулгын хэсгүүдэд тохирох тараах материалын энэ хэсгийг бөглөхдөө дараах
загварыг дагахад урь. (“Хөлдөө өмс” [15-р шүлэг] гэсэн нь гутал эсвэл хөл
хамгаалдаг бусад зүйлийг өмсөх гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла.)

Хангалттай хугацаа өгсний дараа бүлэг бүрээс нэг суралцагчийг олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахад урь. Бүлгүүдийг хуваалцсаны дараа суралцагчдыг
бүлгийнхнийхээ олж мэдсэн зүйлийг тараах материал дээр тэмдэглэж
авахад урь.

• Яагаад Бурханы бүрэн хуяг дуулгаар өөрсдийгөө хамгаалах нь чухал вэ?

Суралцагчдыг хариулсны дараа Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
М.Рассэлл Баллардын хэлсэн дараах үгийг уншаад, бид хэрхэн Бурханы хуяг
дуулгыг өмсөж мөн хүчирхэгждэгийг олж сонсохыг хүс.

“Би энэхүү сүнслэг хуяг дуулгыг биенд яг таг сууж өгдөг хатуу төмрөн хуяг
биш, харин гинжин хэлхээстэй хуяг гэж бодох дуртай. Гинжин хуяг нь
хамгаалахын зэрэгцээ бусад хуягаас илүү хөдлөх боломжтой, уян хатан маш
олон жижиг хэсгээс бүрдсэн байдаг. Өөрсдийгөө сүнслэг байдлаар хуяглаж
болох цор ганц агуу, гайхамшигт зүйл байдаггүй гэдгийг би өөрийн
туршлагаар мэддэг учраас ингэж хэлж байгаа юм. Жинхэнэ сүнслэг хүч нь

бүхий л хилэнцээс хамгаалдаг сүнслэг хэрмэнд бат суулгагдсан олон жижиг үйлдлээс гарч
ирдэг” (“Be Strong in the Lord,” Ensign, 2004 оны 7-р сар, 8).
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• Та өдөр бүр Бурханы хуяг дуулгыг өмсөж, хүчирхэгжихийн тулд юу хийдэг
вэ? Энэ нь танд хилэнц, уруу таталт, хууран мэхлэлтийг сөрөн зогсоход
хэрхэн тусалж байсан бэ?

Дараах асуултуудыг самбар дээр бичээд, суралцагчдыг хариултуудаа доор нь
бичихэд урь.

Та сүнслэг хуяг дуулгынхаа аль хэсгийг хүчтэй гэж үздэг вэ?

Хуяг дуулгын тань аль нь хамгийн сул байна вэ?

Та амьдралдаа сүнслэг хуяг дуулгынхаа хэсэг бүрийг хүчирхэгжүүлэхийн
тулд юу хийх хэрэгтэй байж болох вэ?

Паул гэгээнтнүүдийг өөрт нь “үг өгөгдөж” (19-р шүлэг), шоронд байхдаа сайн
мэдээг зоригтой номлож болохын тулд залбирал өргөөсэй хэмээн гуйж,
захидлаа төгсгөсөн гэдгийг тайлбарлан, Eфес 6:19–24-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдын Eфес 5–6-аас олж мэдсэн үнэний талаар гэрчлэлээ хуваалц.
Суралцагчдыг өнөөдрийн хичээлээр хүлээн авсан өдөөлт бүрийнхээ дагуу
үйлдэхэд урамшуулан дэмж.
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Паулын филиппойчуудад
бичсэн захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Паул филиппойчуудад бичсэн захидалдаа Филиппойн гэгээнтнүүдэд урам
зориг өгч мөн итгэлээ хамгаалахын тулд нэгдмэл бат зогсон, хамтдаа
хөдөлмөрлөхийг ухуулдаг. Паулын филиппойчуудад заасан хамгийн чухал
зарчмуудын нэг бол Бурханд залбирч, Түүнд итгэх нь “бүх оюун ухаанаас
дээгүүрх Бурханы амар тайвныг” (Филиппой 4:7) авчирдаг явдал болно. Энэ
номонд буй Паулын урам зоригийн захиасыг судлах нь суралцагчдыг эцсээ
хүртэл итгэлтэй тэвчихээр хичээж чармайхад тусална. Суралцагчид Христийг
дагахыг хичээх тусам Паулын нэгэн адил итгэлийг олж, “Надад хүч өгөгч
Түүгээр би бүгдийг хийж чадна” хэмээн тунхаглах болно (Филиппой 4:13).

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Уг номын эхэнд Паултай хамт Тимот дурдагддаг ч (Филиппой 1:1-ийг үзнэ үү)
Паул уг номыг филиппойчуудад зориулан бичсэн. Энэ захидлын туршид Би
гэсэн ганц тооны биеийн төлөөний үгийг хэрэглэдэг бөгөөд гагцхүү
Филиппой 2:19-р шүлэгт Тимотыг дурдсан байдаг нь үүнийг баталж байна.
Тимот Паулын удирдлагаар уг захиаг бичин, Паулын бичээчээр ажилласан
байж магадгүй юм.

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Паул Филиппой номыг МЭ 60–-62 онд Ромд анхны удаа хоригдож байхдаа
бичсэн (Филиппой 1:7, 13, 17; мөн Үйлс 28:16–31; Судруудын удирдамж,
“Филиппой,” scriptures.lds.org-оос үзнэ үү).

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Филиппой бол Паулын сайн мэдээг албан ёсоор номлож, Сүмийн салбарыг
байгуулсан Европын хамгийн анхны хот юм (Үйлс 16:11–40; Библийн толь
бичиг, “Паулын захидлууд”-ыг үзнэ үү). Паулын уг номыг бичих болсон
зорилгуудын нэг нь түүний хоёр дахь номлолын аяны туршид болон Ромд
шоронд хоригдох үед нь сэтгэл санааны болон санхүүгийн туслалцаа үзүүлсэн
Филиппойн гэгээнтнүүдэд талархлаа илэрхийлэх явдал байв (Филиппой 1:3–11;
4:10–19; мөн Библийн толь бичиг, “Паулын захидлууд”-ыг тус тус үзнэ үү).

Паул мөн Филиппойн гишүүдийн Есүс Христэд итгэх итгэлийг магтан
сайшааж, филиппой шавь Епафродитоос хүлээн авсан тэдний тухай мэдээлэлд
үндэслэн тэдэнд зөвлөгөө өгсөн (Филиппой 4:18-ыг үзнэ үү). Паулын зөвлөгөө
даруу бөгөөд нэгдмэл байхыг урамшуулж байв (Филиппой 2:1–18; 4:2–3-ыг
үзнэ үү). Паул мөн хөвч хөндүүлэх нь хөрвөгдөхөд зайлшгүй шаардлагатай
хэмээн заах цэвэр ариун бус Христийн шашинтнуудаас болгоомжлохыг
филиппойчуудад сануулдаг. Тэр хүмүүс (ихэнхдээ иудей Христийн шашинтнууд
гэж нэрлэгддэг) шинээр хөрвөгчдийг Христийн шашинтай болохоосоо өмнө
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Хуучин Гэрээний хөвч хөндөх тухай хуулийг дагах ёстой гэж худал шаардлага
тавьдаг (Филиппой 3:2–3-ыг үзнэ үү).

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Филиппой ном нь Ефес, Колоссай, Филемон зэрэг номын адил шоронгоос
бичсэн захидал юм. Хэдий шоронгоос бичсэн ч гэсэн филиппойчуудад бичсэн
Паулын захидал түүний бичвэрүүдээс хамгийн баяр баясгалантай нь гэж
эрдэмтэд үздэг. Паул талархал, хайр, найдвараа Сүмийн гишүүдэд хэлж, Есүс
Христийг дагахын тулд хийсэн золиослолуудаа дүрслэн ярьж, Филиппойн
гэгээнтнүүдийг зөв шударга амьдралын зарчмуудад сургадаг. Суралцагчид
Филиппой 4:8-р шүлэгт бошиглогч Иосеф Смитийн бичсэн Итгэлийн
тунхгийн арван гурвын зарим хэллэгийг олж харж болох юм.

Паул мөнх бус байдлын өмнөх тэнгэрлэг байдлаас “загалмайн үхэл” амссан
Аврагчийн мөнх бус амьдрал дахь хүлцэнгүй байдлыг шүлэглэн бичсэн
(Филиппой 2:3–8-ыг үзнэ үү). Тэнгэрлэг номлолоо гүйцэлдүүлсэн Есүс Христ
одоо өргөмжлөгдөн зогсоход Түүний өмнө “бүх юмс өвдөг сөгдөж,” “бүх хэл …
Есүс Христ бол Эзэн гэж хүлээн зөвшөөрөх” өдөр ирэх болно (Филиппой
2:10–11). Паул өөрийнхөө итгэл найдвар, хүч чадлын дотоод эх булгийг Есүс
Христээс ирсэн гэж илчилдэг (Филиппой 4:13-ыг үзнэ үү).

Тойм
Филиппой 1 Паул Филиппойн гэгээнтнүүдийг хамт зүтгэсэнд талархлаа
илэрхийлсэн. Тэрээр Их Эзэнд үйлчлэхдээ шоронд хоригдохоос өгсүүлээд өөрт
тохиолдсон эсэргүүцэл нь сайн мэдээний ажлыг урагшлуулсан гэж заасан.
Тэрээр Сүмийн гишүүдийг итгэлээ хамгаалахдаа нэгдмэл байж, бат зогсоход
уриалсан.

Филиппой 2 Паул Сүмийн гишүүдийг эв нэгдэлтэй байхад урамшуулж, мөнх
бус амьдралд ирсэн хүлцэнгүй Есүс Христийг хайр, дуулгавартай болон даруу
байдлын жишээ болохыг нотолдог. Хүн бүр хэзээ нэг өдөр Есүс Христийг Их
Эзэн хэмээн хүлээн зөвшөөрөх болно. Паул Сүмийн гишүүдийг өөрсдийнхөө
авралын төлөө ажиллах талаар зааварладаг.

Филиппой 3 Паул Иудей Христийн шашинтнуудаас сэрэмжлүүлдэг. Тэрээр
Есүс Христийг дагахын тулд фарисай байсан урьдын амьдралаасаа хэрхэн сайн
дураараа бүрэн татгалзсанаа өгүүлдэг. Паул гэгээнтнүүдэд түүний жишээг
даган аврал өөд урагш тэмүүлэхийг ухуулсан. Паул Есүс Христ бидний мөнх
бус бие махбодыг Өөрийнх шигээ гайхамшигт бие махбод болгон өөрчлөх
болно гэдгийг тайлбарласан.

Филиппой 4 Паул гэгээнтнүүдийг Их Эзэний дотор үргэлж баяр хөөртэй
байхад урамшуулдаг. Тэрээр тэднийг айдас зовнилоо залбирал, талархлаар
солихыг ухуулан, тэгснээр тэд бүх оюун ухаанаас дээгүүрх Бурханы амар
амгаланг эдлэх болно хэмээн амласан. Паул Сүмийн гишүүдийг хүндэтгэлтэй,
зөв, үнэн, цэвэр ариун, сайхан, сайшаалтай, сайн үйл бүхий зүйлсийг бодож
санахыг зөвлөсөн. Тэрээр өөрийг нь хүчирхэгжүүлэгч Есүс Христээр
дамжуулан бүгдийг хийж чадна гэдгээ хүлээн зөвшөөрдөг.

ФИЛИППОЙ
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Филиппой 1–3
Оршил
Паул Филиппойн гэгээнтнүүдийг сайн мэдээний дагуу
амьдрахын төлөө хамтдаа хичээхийг уриалсан. Тэр
тэднийг Аврагчийн даруу бөгөөд амь биеэ үл хайрлах
байдлын үлгэр жишээг дагахыг зөвлөж, Бурхан тэдний

авралын төлөө тэдэнтэй хамт хөдөлмөрлөж байгаа
хэмээн заав. Тэр Есүс Христийг дагахын тулд хийсэн
золиослолуудынхаа тухай өгүүлсэн.

Заах зөвлөмж
Филиппой 1
Паул эсэргүүцлээс ирдэг адислалыг дүрслэн хэлсэн.
Хичээл эхлэхээс өмнө ерөнхийлөгч Бригам Янгийн хэлсэн дараах өгүүлбэрийг
самбарт бич. (Энэ өгүүлбэрийг Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe
[1954], 351 номоос авав.) Доогуур нь зурсан үгсийн оронд хоосон зай үлдээ.

“Та нар Мормоны шашныг мөшгөн хавчих бүрд энэ нь өсөж бэхэждэг; та
нар түүнийг хэзээ ч улам дордуулж байгаагүй. Бүхнийг Чадагч Их Эзэн
үүнийг захиалдаг” (ерөнхийлөгч Бригам Янг).

Дараах асуултыг тавиад, хичээлээ эхэл.

• Аврагчийн Сүмийг болон Түүний дагалдагчдыг эсэргүүцдэг хүмүүсийн
тухай түүх юм уу өнөө үеийн өөр ямар жишээ байна вэ?

Суралцагчдыг Филиппой 1-ийг судлан, Их Эзэний ажилд эсэргүүцэл хэрхэн
нөлөөлдгийг ойлгоход туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдыг Библийн хавсралтад байгаа Библийн газрын зургуудын 13-р
зураг болох “Төлөөлөгч Паулын номлолын аяллууд”-аас Филиппойг олоход
урьж болно. Паул номлолын хоёр дахь аяллынхаа үеэр Филиппойд Сүмийн
салбарыг үндэслэн байгуулсныг тайлбарла (Үйлс 16-г үзнэ үү). Дараа нь тэрээр
Ромд шоронд хоригдож байхдаа Филиппой номыг бичжээ. Паул Филиппойн
гэгээнтнүүдэд талархал, хайраа илэрхийлсэн болохыг тайлбарлан, Филиппой
1:1–11-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчаас Филиппой 1:12–14-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паулын номлолын ажлын үед тулгарсан эсэргүүцлээс
үүдэн юу бий болсныг олж мэдэхийг хүс.

• 12-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паулд тулгарсан эсэргүүцлийн үр дүн юу байсан
бэ? (“Сайн мэдээний ахиц дэвшил.”)

• 13–14-р шүлэгт цэдэглэснээр, энэхүү эсэргүүцэл нь сайн мэдээг
урагшлуулахад хэрхэн тусалсан бэ? (“Ордон” [13-р шүлэг] эсвэл цэргийн
төв штабын байранд байсан хүмүүс Паулыг Есүс Христийн тухай
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номлосныхоо улмаас хоригдсон гэдгийг мэддэг байв. Мөн Паулын шоронд
хоригдсон явдал Сүмийн бусад гишүүнийг сайн мэдээг номлохдоо илүү
зоригтой болох урмыг өгсөн.)

• Eсүс Христийг дагахад бидэнд тулгардаг эсэргүүцлээс үүдэн юу гарч болох
талаар ямар ямар үнэнийг эдгээр шүлгээс мэдэж авч болох вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Eсүс Христийг дагахад бидэнд
тулгардаг эсэргүүцэл Түүний ажлыг урагшлуулахад туслах болно
гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Самбар дээрх Бригам Янгийн хэлсэн үгэнд суралцагчдын анхаарлыг хандуул.
Хоосон зайг бөглөхийн тулд ямар ямар үг хэрэглэж болохыг суралцагчдаас
асуу. Хоосон зайг зөв үгсээр бөглөн бич. Хам сэдэвт байгаа өсөж бэхэждэг гэдэг
үг нь урагшилна гэсэн утгатайг та тайлбарлах хэрэгтэй байж болно.

• Аврагчийн ажлыг урагшлуулахад эсэргүүцэл хэрхэн тусалсан талаар ямар
ямар жишээ байдаг вэ?

Паул өөрт нь тохиолдсон зүйлсээр дамжуулан Аврагч алдарших болно гэдгийг
тайлбарлан, Филиппой 1:15–26-г нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчаас Филиппой 1:27–30-ийг чанга уншихыг хүс. Уг суралцагчаас
мөн Иосеф Смитийн Орчуулга, Филиппой 1:28-ыг (Филиппой 1:28, зүүлт
тайлбар a-д байгаа) уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад,
Паул гэгээнтнүүдийг юу хийхэд уриалсныг олж мэдэхийг хүс. Өөрсдийгөө
зохистойгоор авч явах (27-р шүлэг) гэдэг нь биеэ авч явах байдлыг хэлж байгааг
тайлбарла.

• Паул гэгээнтнүүдэд юу хийхийг зөвлөсөн бэ?

• 29–30-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагчийн өмнөөс Сүмийн гишүүдэд юу
тохиолдож болох вэ?

Суралцагчдад энэ хичээлийн эхэнд тодорхойлсон үнэнийг сануулж хэл.

• Филиппойн гэгээнтнүүд Eсүс Христийг дагахад өөрсдөд нь тулгардаг
эсэргүүцэл Түүний ажлыг урагшлуулахад тусалж болохыг санаснаар хэрхэн
адислагдах байсан гэж та бодож байна вэ?

Филиппой 2
Паул Аврагчийн нигүүлслийн тухай зааж, гэгээнтнүүдэд авралынх нь талаар
заавар өгдөг.
Ангийнхнаас Филиппой 2:2-ыг дотроо уншаад, Филиппойн гэгээнтнүүдэд
өгсөн Паулын зөвлөгөөг хайхыг хүс.

• Та Паулын зөвлөгөөг хэрхэн товчлон хэлэх вэ?

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хос бүрийг Филиппой 2:3–8-ыг хамтдаа
чанга уншаад, Паул гэгээнтнүүдийг нэгдмэл болохын тулд юу хийгээсэй гэж
заасныг олж мэдэхийг зааварчил. Хос бүрийн нэг суралцагчийг өөрсдийн
олсон нэг зөвлөгөөг самбарт бичихийг хүс.

• Паулын зааснаар Аврагч хэрхэн даруу бөгөөд амь биеэ үл хайрлах байдлын
үлгэр жишээ байсан бэ?
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• Илүү нэгдмэл болоход маань туслах ямар зарчмыг бид Паулын заасан
зүйлсээс мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв
бид Есүс Христийн даруу бөгөөд бусдын төлөө амь биеэ үл хайрлах
байдлын үлгэр жишээг дагах юм бол илүү нэгдмэл болж чадна гэсэн
зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Бид Аврагчийн даруу бөгөөд амь биеэ үл хайрладаг үлгэр жишээг гэр,
сургууль эсвэл тойрог, салбартаа дагах ямар ямар арга зам байдаг вэ?

• Та хэзээ хүмүүс өөрсдийнхөөсөө өмнө бусдын хэрэгцээг бодолцож байгааг
харсан бэ? Эдгээр хичээл зүтгэл эв нэгдлийг хэрхэн нэмэгдүүлсэн бэ?

Филиппой 2:9–11-д Паул эцсийн эцэст хүн бүр өвдөг сөгдөж, “Есүс Христ бол
Эзэн гэж хүлээн зөвшөөрнө” (11-р шүлэг) хэмээн заасан. Суралцагчдаас энэ
явдал тэдний хувьд ямар байгаасай гэж найдаж байгаа талаар эргэцүүлэн
бодохыг хүс.

Нэг суралцагчийг Филиппой 2:12–13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул филиппойчуудад Их Эзэний өмнө өвдөг
сөгдөх нь тэдний хувьд баяр хөөртэй зүйл байхын тулд юу хийхийг зөвлөснийг
олж мэдэхийг хүс. Та “айдас ба чичрэл” (12-р шүлэг) нь хүндэтгэлтэйгээр
эмээн, баясах гэсэн утгатай болохыг тайлбарлах хэрэгтэй байж магадгүй юм
(Дуулал 2:11; Судруудын удирдамж “Айдас,” scriptures.lds.org-оос үзнэ үү).

Зарим хүн Филиппой 2:12 дахь Паулын үгсийг бид өөрсдийн үйлсээр аврагдана
хэмээн буруу ойлгодог болохыг цохон тэмдэглэ.

• Хэн бидэнд аврагдах боломжийг өгсөн бэ? Хэрхэн өгсөн бэ?

• Филиппой 2:13-д цэдэглэгдсэнээр, авралд шаардлагатай зүйлсийг хийхийг
хичээгчдэд Бурхан ямар хоёр аргаар тусалдаг вэ? (Бурхан тэднийг
“хүсүүлэх” буюу хүсэл мөн “түүний сайн тааллын дагуу” буюу Түүний
зарлигуудыг дагахад тусалдаг. Суралцагчдыг хариулсны дараа Бурхан Есүс
Христийн Цагаатгалаар дамжуулан өгөгдсөн авралд шаардлагатай
зүйлсийг хүсэж мөн хийхэд бидэнд тусалдаг гэсэн үнэнийг
самбарт бич.)

• Авралыг хүртэхэд Бурханы өгсөн, биднийг гүйцэтгэхэд тусалдаг ямар ямар
шаардлага байдаг вэ? (Та суралцагчдыг Итгэлийн гурав, дөрөвдүгээр
тунхгийг уншихад урьж болно.)

Бурхан бидэнд өөрсдийн хүсэл эрмэлзлийг өөрчилж, ариусган, Өөрийг нь
дагахыг хүсдэг болоход Ариун Сүнсний нөлөөллөөр дамжуулан тусалдгийг
цохон тэмдэглэ (Мозая 5:2-ыг үзнэ үү). Суралцагчдыг Бурхан тэдний зүрх
сэтгэлийг өөрчлөн, Өөрийг нь дагахыг хүсэж, зарлигуудыг илүү итгэлтэй
сахихад хэрхэн тусалсныг тунгаан бодоход урь.

Паул гэгээнтнүүдэд тэд “дэлхийн гэрэл мэт үзэгдэн” (15-р шүлэг) байгааг
сануулсан бөгөөд тэр тэдний сайн сайхны төлөө элчүүд илгээхээ хэлснийг
тайлбарлан, Филиппой 2:14–30-ийг нэгтгэн дүгнэ.
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Филиппой 3
Паул Есүс Христийг дагахын тулд хийсэн золиослолуудаа дүрслэн хэлсэн.
Суралцагчдыг өөрсдийн болон дэлхийн эрхэмлэдэг ямар нэг зүйлийг (гэр бүл,
найз нөхөд, боловсрол, хоол хүнс, технологи эсвэл мөнгө гэх мэт) бодож, хэрэв
боломжтой бол тэрхүү бодсон зүйлээ төлөөлөх зүйлийг харуулахад урь.
Суралцагчдаас эдгээр эрхэм зүйлээ юугаар солиход бэлэн байгаагаа бодож
үзэхийг хүс.

Суралцагчдыг Филиппой 3-ыг судалж байхдаа бидэнд буй тэрхүү шагналыг
авахын тулд Паул юунаас татгалзсаныг олж мэдэхэд урь.

Паул филиппойчуудыг хөвч хөндөх зэрэг иудейчуудын зарим зан заншлыг
Сүмийн хөрвөгчид дагах ёстой хэмээн үздэг цэвэр ариун бус багш нараас
болгоомжлохыг сануулсныг тайлбарлан, Филиппой 3:1–3-ыг нэгтгэн дүгнэ
(Шинэ Гэрээний суралцагчийн гарын авлага [Сүмийн Боловсролын Системийн
гарын авлага 2014], 436-г үзнэ үү).

Филиппой 3:4–6-г чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул өөрийн иудей гарлынхаа талаар юу хэлснийг
олж мэд.

• Паулд иудейн нийгэмд нэгэн цагт нийгэм, шашны ямар ямар давуу тал
байсан бэ? (Тэр израиль угсааны, фарисай гаралтай, еврейн шашны төлөө
хүчин зүтгэдэг, хуулийг яг таг дагадаг.)

Филиппой 3:7–11-ийг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Иудейн нийгэмд өөрийнхөө эзэмшдэг байсан
давуу талуудыг хэрхэн үздэгийг олж мэд.

• Паул Есүс Христийг дагахын тулд орхисон зүйлсийнхээ талаар юу гэж
үзсэн бэ?

• Паул яагаад “бүх юмсыг гарз хохирол [болгох]” хүсэлтэй байсан бэ?
(8-р шүлэг). (Тэгснээр тэр Есүс Христийг таньж мэдэх; “Түүний дотор
олдохын тулд” [9-р шүлэг] эсвэл Түүнтэй итгэлт гэрээний харилцаанд байх;
Түүнд итгэх итгэлээрээ зөвтгөгддөг байх; Түүний төлөө зовох; “зөв
шударга” буюу үнэнч шударга хүмүүсийн амилуултын нэг хэсэг болох
болно [Иосеф Смитийн Орчуулга, Филиппой 3:11 (Филиппой 3:11, зүүлт
тайлбар a)].)

Нэг суралцагчаас Филиппой 3:12–14-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул өөрийн сүнслэг хөгжлийн талаар юу
анзаарсныг олж мэдэхийг хүс. Барьж авах гэдэг нь олж авах гэсэн утгатайг
тайлбарла.

• Паулын өнгөрсөнд орхисон зүйлдээ төвлөрөхийн оронд олж авахаар урагш
тэмүүлж байсан зүйл нь юу байсан бэ? (“Бурханы дээш чиглэсэн дуудлагын
шагнал” [14-р шүлэг] бол мөнх амьдрал гэдгийг тайлбарла.)

• Бид Есүс Христийг танин мэдэж, мөнх амьдралтай болохын тулд юу хийх
ёстой талаар Паулын жишээнээс ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч хариултууд нь Хэрэв бид Есүс
Христийг дагахын тулд бүх л шаардлагатай зүйлсээс татгалзаж,
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итгэлтэйгээр урагшлах аваас Түүнийг танин мэдэж, мөнх
амьдралтай болно гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн Нэгдсэн Улсад өөр
улсаас мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад ирээд, Сүмд орсон тэнгисийн цэргийн
офицертой уулзсан тухай дараах түүхийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас тэр
залуухан эрэгтэй Есүс Христийг дагахын тулд юунаас татгалзахад бэлэн
байсныг олж сонсохыг хүс.

“Тэр надтай төрөлх нутаг руугаа буцахаасаа өмнө танилцсан юм. … Би:
‘Танай хүмүүс Христийн шашинтан биш шүү дээ. Чи Христийн шашинтай, тэр
дундаа Христийн Мормоны шашинтай болоод харихад чамд юу тохиолдох
бол?’ гэж асуулаа.

Түүний царай барайж, ‘Гэр бүлийнхний маань сэтгэл гонсойх байх. Тэд
намайг гэр бүлээсээ хөөж, үхсэн мэт үзэж ч магадгүй. Миний ирээдүй, ажил

мэргэжил, бүх боломж завшаан миний өмнө хаагдаж магадгүй ээ’ гэж хариулав.

Намайг ‘Чи сайн мэдээний төлөө ийм агуу үнэ төлөх хүсэлтэй байна гэж үү?’ гэж асуухад

‘Энэ үнэн биз дээ?’ хэмээн хариулахдаа түүний хар нүдэнд нулимс цийлэгнэн, царайлаг
бор нүүр нь гэрэлтсэн юм.

Ийм зүйл асуусандаа санаа зовон, ‘Тийм ээ, энэ үнэн’ гэж хариулахад

тэрээр ‘Тэгвэл бусад зүйл тийм хамаатай гэж үү?’ хэмээн хариулж билээ” (“Энэ үнэн биз
дээ?” Ensign, 1993 оны 7-р сар, 2).

• Энэ залуухан эрэгтэй Аврагчийг дагахын тулд юу юунаас татгалзсан бэ?

• Та (эсвэл таны мэддэг хүн) Аврагчийг дагахын тулд юунаас татгалзсан бэ?

• Яагаад Есүс Христийг таньж мэдэн, мөнх амьдралын төлөө урагшлахын
шагнал нь таны хийсэн золиослолын үнэ цэнтэй байдаг вэ?

Суралцагчдыг чимээгүй болохоос бүү ай.
Заримдаа үр дүнтэй сайн асуулт тавихад суралцагчид тэр дор нь хариулдаггүй. Хэт удаан
хугацаагаар үргэлжлэхгүй л бол ийм чимээгүй байдалд та санаа бүү зовоорой. Хааяа
суралцагчдад асуусан зүйлийн тухай болон хэрхэн хариулахаа тунгаан бодох хэрэгтэй
байдаг. Энэ нь Ариун Сүнсээр удирдуулахад дөхөмтэй болгодог.

Суралцагчдаас Есүс Христийг илүү сайн дагахын тулд татгалзах хэрэгтэй зүйл
байгаа эсэхийг эргэцүүлэн бодохыг хүс. Тэднийг мэдэж авсан зүйлээ
хэрэгжүүлэх зорилгоо бичиж авахад урь.

Паул зөвхөн дэлхийн жаргалд анхаардаг хүмүүсийг сүйрэл хүлээж байгаа гэж
сануулсныг тайлбарлан, Филиппой 3:15–21-ийг нэгтгэн дүгнэ. Паул түүнчлэн
Есүс Христ бидний мөнх бус бие махбодыг Өөрийнх шигээ гайхамшигт бие
махбод болгон өөрчлөх болно гэж заасан.

Та энэ хичээлд ярилцсан үнэнүүдийн талаар гэрчилж, хичээлээ төгсгөж болно.
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Филиппой 4
Оршил
Паул Филиппойн гэгээнтнүүдийг залбирч, зөв шударга
аливаа зүйлийг эрэлхийлж байхыг зааварчилсан. Тэрээр
мөн Есүс Христийн боломж олгогч хүчинд итгэдгээ

тунхагласан. Паул захидлаа өөрт нь хүнд хэцүү цаг үед
үзүүлсэн тусламж дэмжлэгийнх нь төлөө Филиппойн
гэгээнтнүүдэд талархаж байгаагаа илэрхийлэн төгсгөжээ.

Заах зөвлөмж
Филиппой 4:1–14
Паул Филиппойн гэгээнтнүүдийг залбирч, зөв шударга аливаа зүйлийг
эрэлхийлж байхыг зааварчилсан.
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах өгүүлбэрүүдийг тус тусад нь цаасан дээр бичээд,
суралцагч тус бүрд тарааж өг.

“Би удахгүй болох шалгалтаа хэрхэн давах талаар санаа зовж байна.”

“Би гэр бүлийнхээ өвчтэй байгаа гишүүнд санаа зовж байна.”

“Би итгэлийнхээ төлөө сорилтыг хэрхэн давах тал дээр санаа зовж байна.”

“Би сайн номлогч байж чадах эсэхдээ санаа зовж байна.”

Сэтгэлийн зовнил гэсэн үгийг самбар дээр бичиж, хичээлээ эхэл. Бид
амьдралынхаа туршид бидний санааг зовооход хүргэдэг түвэгтэй асуудалтай
эсвэл нөхцөл байдалтай тулгардаг. Тараасан цаасыг авсан суралцагчдыг нэг
нэгээрээ босоод, оногдсон өгүүлбэрүүдээ уншиж өгөхөд урь. Ангийнхнаас
эдгээртэй адил төстэй, санааг нь зовниход хүргэж байсан үеэ бодохыг хүс.

• Түвэгтэй асуудлаас эсвэл хүнд нөхцөл байдлаас үүдэн бидэнд өөр бусад ямар
санаа зовнисон асуудал байж болох вэ?

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ өөрсдийнхөө
эсвэл таньдаг хэн нэгнийхээ санаа зовж буй асуудлын талаар бичихэд урь.
Суралцагчдыг Филиппой 4-ийг судалж байхдаа тэднийг санаа зовох үед туслах
үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Паул Филиппойн Сүмийн гишүүдэд бичсэн захидалдаа Сүмийн гишүүдийн
итгэлтэй байдлыг (Филиппой 2:12-ыг үзнэ үү) сайшаан магтаж, Есүс Христийн
төлөө золиослол хийдэг болон итгэлтэй хүмүүст бэлэн байдаг мөнхийн
шагналуудын талаар заасныг суралцагчдад сануул. Паул гэгээнтнүүдийг Их
Эзэнд бат итгэлтэй зогсож, Их Эзэний дотор баярлаж, номхон дөлгөөн зангаа
(5-р шүлэг, зүүлт тайлбар a-г үзнэ үү) бусдад ил байлгахыг зөвлөсөн талаар
тайлбарлан, Филиппой 4:1–5-р шүлгийг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Филиппой 4:6-ийн эхний өгүүлбэрийг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, гэгээнтнүүдэд өгсөн Паулын зөвлөгөөг
олж мэдэхийг хүс. “Юунд ч бүү санаа зов” гэдэг хэллэг нь аливаа зүйлийн
талаар хэт санаа зовохгүй байх гэсэн утгатайг ойлгоход нь туслахын тулд
суралцагчдыг 6-р шүлэг, зүүлт тайлбар a-аас лавлах тухай заа.
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Есүс Христийн итгэлт дагагчдын хувьд, хэрэв … гэсэн өгүүлбэрийг самбарт
бич:

Нэг суралцагчийг Филиппой 4:6-ийн үлдсэн хэсгийг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Паул гэгээнтнүүдийг санаа зовохын
оронд юу хийх хэрэгтэй гэж зөвлөснийг олж мэдэхийг хүс. Та гуйлт бол даруу,
чин сэтгэлийн хүсэлт гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй.

• 6-р шүлэгт байгаа Паулын зааварчилгааг та нар хэрхэн хураангуйлан
тайлбарлах вэ? (Суралцагчдын хариултыг “хэрэв” гэсэн өгүүлбэрт оруулан,
Есүс Христийн итгэлт дагагчдын хувьд, хэрэв бид гуйж, талархан байж
залбирвал … гэсэн маягаар бич.)

Тэгвэл гэсэн үгийг самбарт буй өгүүлбэрт нэмж бич. Нэг суралцагчийг
Филиппой 4:7-г чанга уншихад урь. Ангийнхныг шүлгийг дагаж уншаад, гуйж
мөн талархаж залбирсны төлөө Паул ямар адислал амласныг хайж олоход урь.
Энэ шүлэгт байх хамгаалах гэдэг үг нь хадгалах (7-р шүлэг, зүүлт тайлбар в-г
үзнэ үү) гэсэн утгатайг тайлбарла.

• Та Паулын амласан адислалыг хэрхэн товчлон хэлэх вэ? (Суралцагчдын
хариултыг самбарт Тэгвэл гэсэн үгний араас бич. Суралцагчид Есүс
Христийн итгэлт дагагчдын хувьд, хэрэв бид гуйж мөн талархаж
залбирвал Бурхан биднийг Өөрийн амар амгалангаар адислах болно
гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой.)

• Бид санаа зовсон үедээ залбирахдаа талархах нь хэрхэн бидэнд амар тайванг
авчрахад тусалдаг вэ?

• Бурханы амар тайван бидний зүрх сэтгэл, санаа бодлыг юунаас
хамгаалдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын
хэлсэн дараах үгийг уншихад урь. Ангийнхнаас амар тайван байхад бидэнд
туслах Бурханы өөр өөр арга замыг олж сонсохыг хүс.

“Тэнгэр дэх Эцэг тань та нарын сонгох эрхийг хүндэтгэдэг учраас Өөртөө
хандан залбирахыг хэзээ ч тулгадаггүй. Гэвч сонгох эрхээ хөгжүүлэн өдөр
тутмын амьдралынхаа бүхий л үйл хэрэгт Түүнийг оролцуулбал зүрх сэтгэл
тань амар амгалангийн баяр хөөрөөр дүүрэх болно. Тэрхүү амар амгалан
нь та нарын хичээл чармайлтын мөнхийн гэрэл дээр төвлөрөх болно. Энэ нь
эдгээр сорилтыг мөнхийн алсын хараагаар зохицуулахад та нарт туслах

болно” (“Итгэлээ ашиглахыг эн тэргүүнд тавь,” Ensign эсвэл 2014 оны 10-р сарын Ерөнхий
чуулган, 105–109).

• Ахлагч Скоттын хэлснээр Бурханы амар амгалан бидэнд тулгарсан асуудалд
хэрхэн тусалдаг вэ?

• Та хэзээ санаа зовнисон үедээ гуйж мөн талархаж залбираад, Бурханы амар
тайвнаар адислагдсан бэ?

Суралцагчдаас энэхүү хичээлийн эхэнд бичсэн санаа зовнисон асуудлаа эргэн
харахыг хүс. Тэднийг санаа зовохын оронд гуйж мөн талархаж залбирдаг
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байхад урамшуул. Хэрэв суралцагчид хэн нэгний санаа зовниж байгаа зүйлийн
талаар бичсэн бол энэхүү зарчмыг тухайн хүнтэй хуваалцахад уриал.

Филиппойн гэгээнтнүүдэд заасан нэмэлт зарчмыг таньж мэдэхэд бэлтгэхийн
тулд ангийг гурван хэсэг болгон хуваарил. Ангийн эхний хэсгээс дуртай
хүнсний зүйлээ, өөр хэсгээс алиа хошин зураг эсвэл болсон явдлыг, үлдсэн
хэсгээс ариун сүмийн зураг, туршлагаа бодохыг тус тус хүс. Суралцагчдыг
ийнхүү бодоход 30 секундын турш бодол санаагаа төвлөрүүлэхэд урь.

• Энэхүү бодолд анхаарлаа төвлөрүүлсэн нь танд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

Бидний юу бодох нь бидний хүсэл эрмэлзэл, ааш занд нөлөөлдөг болохыг
онцлон тэмдэглэ. Филиппой 4:8–9-ийг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Филиппойн гэгээнтнүүдийг юу
бодож санаж, хий хэмээн зөвлөснийг олж мэдэхийг хүс. Та “бодож санах” гэдэг
нь нухацтай үргэлжлүүлэн бодохыг хэлдэг хэмээн тайлбарлах хэрэгтэй.

Паулын бодол санаагаа төвлөрүүлэхийг зааварчилсан зүйл тус бүрийг
тэмдэглэж авахад суралцагчдыг урь.

• Паул эдгээр зүйлийг бодохоос гадна Сүмийн гишүүдийг юу хий хэмээн
зөвлөсөн бэ?

• Хэрэв гэгээнтнүүд түүний сургаал, үлгэр жишээг дагавал ямар ямар адислал
авна гэж Паул тэдэнд амласан бэ?

• Бид Филиппой 4:8–9-р шүлэгт Паулын итгэлтэй гэгээнтнүүдэд заасан
зүйлээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Хэрэв итгэлтэй гэгээнтнүүд санаа бодлоо зөв шударга ямар ч
зүйл дээр төвлөрүүлж, төлөөлөгч, бошиглогчдыг дагах аваас амар
тайвны Бурхан тэдэнтэй байх болно гэсэн зарчмыг олж тогтоосон
эсэхийг бататга.)

• Өөрсдийн бодлыг зөв шударга ямар ч зүйл дээр төвлөрүүлэх нь бидний
хүсэл эрмэлзэл, ааш занд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Ангийнхнаас Агуу Үнэт Сувдад буй Итгэлийн тунхгийг гаргахыг хүс.
Итгэлийн арван гуравдугаар тунхгийг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс.
Ангийнхнаас тунхгийг дагаж уншаад, Филиппой 4:8-тай адил зүйлийг олж
мэдэхийг хүс.

• Та энэ хоёр шүлгээс ямар адил зүйл олж харсан бэ?

Бошиглогч Иосеф Смит энэхүү “Паулын зөвлөгөө”-г Филиппой 4:8-аас авч,
итгэлийн арван гуравдугаар тунхагт бичихдээ “тэдгээр юмсыг бодож
санацгаа” гэснийг “бид эдгээр зүйлийг эрэлхийлдэг” гэсэн илүү идэвхтэй
төлөвт оруулан өөрчилснийг тэмдэглэ.

• Хүндэтгэлтэй, зөв, цэвэр ариун, сайшаалтай, сайхан, магтууштай
зүйлүүдийг эрэлхийлэх нь бидэнд яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ?

• Эдгээр зүйлийг эрэлхийлэх нь биднийг бодол санаагаа тиймэрхүү зүйлс
дээр төвлөрүүлэхэд хэрхэн тусалдаг вэ?

Суралцагчдыг гурав эсвэл дөрвөн хүнтэй бүлгүүдэд хуваарил. Бүлэг
бүрд Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлыг (2011) болон
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дараах тараах материалыг өг. Бүлэг тус бүрд Залуучуудын бат бөх байдлын
төлөө товхимлын “Болзоо,” “Хувцаслалт ба гадаад төрх,” “Боловсрол,” “Үзвэр
үйлчилгээ ба мэдээллийн хэрэгсэл,” “Найз нөхөд,” “Хэл яриа,” ба “Хөгжим ба
бүжиг” гэсэн сэдвүүдээс хоёрыг өг. (Суралцагчдынхаа тооноос хамааран
бүлгүүдийн хэмжээг болон өгөх сэдвүүдээ тохируул.) Суралцагчдыг тараах
материал дээр байгаа удирдамжийг дагахад зааварчил.

Филиппой 4:8–9
Өөрт оногдсон сэдвүүдийг энд бич.

Сэдэв тус бүрд дараах асуултуудыг тавь.

• Филиппой 4:8–9-д байх Паулын зааварчилгааг тухайн сэдэвт хамаатай сонголтуудаа
чиглүүлэхдээ хэрхэн ашиглах вэ?

• Бид Паулын зааварчилгааг дагахыг хичээснээр тухайн сэдэвтэй холбоотой ямар
асуудлуудтай тулгарч болох вэ?

Дараа нь дараах асуултыг ярилц.

• Зөв шударга зүйлсийг эрэлхийлж, төлөөлөгч, бошиглогчдыг дагахыг хичээхдээ амар тайвны
Бурханыг өөрсөдтэйгөө хамт байлгах нь яагаад хэрэгтэй вэ?

Хангалттай цаг өгсний дараа бүлэг бүрээс нэг суралцагчийг гарч ирэн, асуулт
бүрийн талаар бүлэг нь юу олж мэдсэнийг хэлэхийг хүс.

• Та нар бодол санаагаа зөв шударга зүйлс дээр төвлөрүүлэхэд амар тайвны
Бурхан та нартай хамт байгаагаа хэрхэн харуулж байна вэ?

Суралцагчдыг судрын тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэртээ бодол санаагаа зөв
шударга зүйлс дээр төвлөрүүлэх болон Бурханы төлөөлөгч, бошиглогчдыг
дагах хичээл зүтгэлээ сайжруулах нэг арга замыг бичихэд уриал.

Паул зовлон зүдгүүртэй цаг үед нь тусалж дэмждэгт Филиппойн гэгээнтнүүдэд
талархсныг тайлбарлан, Филиппой 4:10-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчаас Филиппой 4:11–12-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул юу мэдсэн гэж гэгээнтнүүдэд хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Паул бүхий л нөхцөл байдалд юу хийх ёстойг мэдэж авсан бэ?

Нэг суралцагчийг Филиппой 4:13–14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын хүч чадлын эх сурвалж хэн байсныг олж
мэдэхийг хүс.

Филиппой 4:13 бол төгс эзэмших судар юм. Төгс эзэмших судрын
шүлгүүдийг судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо

нэмэгдүүлж, тэдгээрийг бусдад заахад бэлтгэгдэхэд нь туслах болно. Та суралцагчдад төгс
эзэмших судрын шүлгүүдийг тусгай арга замаар тэмдэглэхийг санал болгож болно.
Ингэснээр тэд эдгээр судрыг амархан олох боломжтой байх болно. Суралцагчдад төгс
эзэмших судрын энэ хэсгийг бүрэн судалж хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд хичээлийн
төгсгөлд буй заах санаануудыг үзнэ үү.
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• Паул хүч чадлынхаа эх сурвалжийг юу байсан гэж хэлсэн бэ?

13-р шүлэгт байх Паулын хэлсэн үг Есүс Христээр өгөгдсөн хүч чадал дахь
түүний ур чадвар ямар ч нөхцөлд сэтгэл хангалуун байх зэрэг Бурханы таалалд
нийцсэн буюу зайлшгүй бүх зүйлийг хийхтэй холбоотой гэдгийг тайлбарла.

• Бид 13-р шүлгээс ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид
өөрсдийн үгийг ашиглан Бидэнд хүч өгөгч Есүс Христээр дамжуулан
бид бүгдийг хийж чадна гэсэн үнэнийг олж тогтоох ёстой [Aлма
26:12-ыг үзнэ үү].)

• Бид Есүс Христийн өгдөг тэрхүү хүчийг авахын тулд юу хийж болох вэ?

Нэг суралцагчаас Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын хэлсэн
дараах үгсийг чанга уншихыг хүс. Энэхүү хүч нь биднийг юу хийх чадвартай
болгодгийг сонсохыг суралцагчдаас хүс:

“Энэ нь дан ганц өөрсдийн хүчээр хэзээ ч хийж чадахгүй зүйлсийг хийж
гүйцэтгэхэд туслах Бурханы хүч чадлын адислалыг бидэн дээр юүлэх …
явдал юм. Бурханы энэхүү гайхамшигт ач ивээлээр Түүний хүүхдүүд хууран
мэхлэгчийн аливаа ов мэхийг даван туулж, гэм нүглийг ялан дийлж,
‘Христэд төгөлдөржиж’ чадна [Моронай 10:32]” (“Ач ивээлийн бэлэг,”
Ensign эсвэл 2015 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 95–99).

• Бид ямар байдлаар энэхүү хүч чадал буюу ач ивээлийг мэдэрч болох вэ?
(Боломжит хариултуудад нэмэгдсэн уян хатан байдал; шийдэмгий зан; эр
зориг; тэсвэр тэвчээр; шаргуу зан болон бие махбод, оюун санааны эсвэл
сүнслэг байдлын хүч чадал зэрэг нь багтана.)

• Есүс Христ та нарт ямар нэгэн сайн зүйл хийх хүчийг хэзээ өгсөн бэ?
(Хувийн туршлагаасаа хуваалцахыг бод.)

Филиппой 4:15–23
Паул филиппойчуудад бичсэн захидлаа талархлын үгсээр төгсгөсөн.
Паул тусламж хэрэгтэй байх үед нь дэмжиж байсных нь төлөө Филиппойн
гэгээнтнүүдэд дахин талархсаныг тайлбарлан, Филиппой 4:15–23-ыг нэгтгэн
дүгнэ. Гэгээнтнүүдийн бэлэг нь Бурханы таалалд нийцсэн өргөл байсан бөгөөд
Бурхан мөн тэдний хэрэгцээг хангах болно хэмээн Паул амласан.

Хичээл дээр ярилцсан үнэнүүдийн тухай гэрчлэлээ хуваалцаж, энэ
хичээлээ төгсгө.

Төгс эзэмших судар—Филиппой 4:13
Филиппой 4:13-ыг самбарт бичиж, чанга хэлүүлэх замаар уг судрыг
суралцагчдыг чээжлэхэд тусал. Нэг үгийг арилгаад, дахин хамтдаа чанга хэл.
Бүх үгийг арилтал үргэлжлүүлэн хий.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Eфес 2–Филиппой 4 (25-р
бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Eфес 2–Филиппой 4-ийг (25-р бүлэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын
дараах дүгнэлт нь энэ хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний
өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (Eфес 2–3)
Төлөөлөгч Паул Ефест байгаа Сүмийн гишүүдэд үргэлжлүүлэн бичиж, Есүс Христийн ач ивээлийн ачаар бүх хүн
төрөлхтөн Түүнд итгэх итгэлээрээ дамжуулан аврагдах боломжтой мөн бид Есүс Христэд ирэх үедээ Түүний ач
ивээлээс хүртэн, Бурханы гэгээнтнүүдтэй нэгдмэл болдог гэдгийг заасан. Паул түүнчлэн Их Эзэний Сүм
төлөөлөгч, бошиглогчдын суурин дээр тулгуурладаг бөгөөд булангийн чулуу болох Есүс Христтэй хамт төлөөлөгч,
бошиглогчид Бурханы хүүхдүүдэд Есүс Христийн хайрыг мэдэж, мэдрэхэд туслахыг эрэлхийлдэг.

2 дахь өдөр (Eфес 4–6)
Паулын үргэлжлүүлэн заасан Сүмийн зохион байгуулалтын тухай сургаалаар дамжуулан суралцагчид Их Эзэн
төлөөлөгч, бошиглогч, Сүмийн бусад удирдагчийг гэгээнтнүүдийг төгөлдөржүүлэхэд туслуулахаар болон тэднийг
хуурамч сургаалаас хамгаалахаар дууддаг гэдгийг мэдэж авсан. Паул гэгээнтнүүдэд Есүс Христийн шавь нар
хуучин хүнээ болон нүгэлт байдлаа хойш тавьж, шинэ, зөв шударга байдлыг олж авдаг гэдгийг заав.

3 дахь өдөр (Филиппой 1–3)
Паулын Филиппойд байсан гэгээнтнүүдэд хандан бичсэн захидлаас суралцагчид Есүс Христийг дагахад тулгардаг
сөрөг тал Түүний ажлыг урагшлуулахад туслах бөгөөд хэрэв Есүс Христийн даруу, бусдын төлөө амиа боддоггүй
үлгэр жишээг дагавал илүү нэгдмэл байх боломжтой гэдгийг ойлгож авсан. Паул түүнчлэн Есүс Христийн
Цагаатгалаар боломжтой болсон авралд шаардлагатай зүйлийг хүсэх, хийхэд Бурхан тусалдаг бөгөөд хэрэв Есүс
Христийг дагаж, итгэлээр урагш тэмүүлэхийн тулд шаардлагатай бүх зүйлээс татгалзах аваас Түүнийг танин
мэдэж, мөнх амьдралыг олж авах болно гэдгийг заасан.

4 дэх өдөр (Филиппой 4)
Тэд Филиппой дахь гэгээнтнүүдэд Паулын бичсэн захидлыг үргэлжлүүлэн судалж байхдаа Есүс Христийн итгэлтэй
дагагчдын хувиар бид гуйж, талархан залбирах аваас Бурхан биднийг Өөрийнхөө амар тайвнаар адислах болно
мөн хэрэв итгэлтэй гэгээнтнүүд зөв шударга юунд ч бодол санаагаа төвлөрүүлж, төлөөлөгч, бошиглогчдыг дагах
аваас амар тайвны Бурхан тэдэнтэй хамт байх болно гэдгийг мэдэж авсан. Паул бидэнд хүч өгдөг Есүс Христээр
дамжуулан бид бүх зүйлийг хийж чадна хэмээн захидлаа төгсгөжээ.

Оршил
Төлөөлөгч Паул Ефесийн гэгээнтнүүдэд хуучин хүнээ орхиж, Есүс Христийн
дагалдагчийн хувиар шинэ хүн болох хэрэгтэй хэмээн заасныхаа дараа
Бурханы бүрэн хуяг дуулгыг өмсөх хэрэгтэйг тэдэнд заасан.
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Заах зөвлөмж
Ефес 6:10–24
Паул гэгээнтнүүдэд “Бурханы бүрэн хуяг дуулгыг өмсөх”-ийг зөвлөв
Самбар дээр ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоний хэлсэн дараах үгийг бич. (Энэ
үгийг “The Power of the Word,” Ensign, 1986 оны 5-р сар, 79-өөс олж уншиж
болно.) Нэг суралцагчийг энэ үгийг чанга уншихад урь.

“Гэрчлэлтэй бөгөөд зарлиг тушаалуудыг дагадаг Сүмийн гишүүдийн эсрэг
Сатан дайн хийж байна” (ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон).

• Сатан ямар арга замаар Сүмийн өсвөр үеийнхний эсрэг дайн хийдэг вэ?

Нэг суралцагчийг Ефес 6:10–13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын гэгээнтнүүдийг тухайн үед юуны эсрэг
тулалдаж байна гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс. Заль мэх гэсэн нь хууран
мэхлэх, урхиндаа оруулахын тулд ашигладаг арга заль, хуурмаг арга гэсэн
утгатай.

• Тухайн үеийн гэгээнтнүүд юуны эсрэг тулалдаж байна гэж Паул хэлсэн бэ?

• 12-р шүлэг дээр Паулын жагсаан бичсэн зүйл өнөө үед бидний тулалдаж
байгаа зүйлтэй хэр адил байна вэ?

• Паул тухайн үеийн гэгээнтнүүдэд эдгээр хилэнцийн эсрэг зогсож чадахын
тулд юу өмс хэмээн хэлсэн бэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Хэрэв бид
өөрсөд дээрээ Бурханы бүрэн хуяг дуулгыг авах юм бол хилэнцийг
тэвчих боломжтой байх болно гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  25-Р БҮЛЭГ

794



Бурханы бүрэн хуяг дуулгыг өмс

Суралцагч бүрд дараах тараах материалын хуулбарыг өг. Ангийнхныг
таван бүлэгт хуваарилан, бүлэг бүрд Eфес 6:14–17-д дурдсан хуяг

дуулгын нэг нэг хэсгийг өг. (“Бэлхүүсээрээ үнэнийг бүсэлж” [14-р шүлэг] гэсэн
хэсгийг оноохгүй. Хэрэв танай анги цөөн суралцагчтай бол та нэг хэсгийг
олон бүлэгт оноож болно.)

Дараах асуултуудыг самбар дээр бич.

1. Хуяг дуулгын энэ хэсгийг юунд ашигладаг вэ?

2. Паул хуяг дуулгын энэ хэсгийг юу гэж нэрлэсэн бэ?

3. Хуяг дуулгаар хамгаалагдсан биеийн хэсэг сүнслэг байдлын юуг
төлөөлж болох вэ?

4. Сүнслэг байдлын ийм хуяг дуулга өмсөх нь хилэнцтийг сөрөн зогсоход
хэрхэн туслах вэ?

Суралцагчдад тараах материал дээрх дутуу хэсгийг хэрхэн гүйцээхийг
харуулахын тулд нэг суралцагчийг Ефес 6:14-ийг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагуулж уншаад, “бэлхүүсээрээ үнэнийг бүслэх”-тэй
холбоотой самбар дээр бичсэн асуултуудын хариултыг олж мэдэн, тараах
материал дээрээ бичихийг хүс.

“Бүслэх” бүс гэдэг нь биеийн бэлхүүс хэсгээр бүсэлдэг бүс гэдгийг тайлбарла.
Цөөн суралцагчийг ангийнханд өгүүлбэрээ уншиж өгөхөд урь. Суралцагчид
дараахтай төстэй хариултуудыг өгч болно. Үүнд: (1) бэлхүүсийг (нөхөн
үржихүйтэй холбоотой чухал эрхтнүүд) далдалдаг. (2) Паул үүнийг “үнэн”
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хэмээн нэрлэсэн. (3) Бидний ариун явдал буюу ёс суртахууны цэвэр байдлыг
төлөөлдөг. (4) Авралын төлөвлөгөөний үнэн байдлыг мэдэх нь биднийг хууран
мэхлэгдэхээс хамгаалж, ёс суртахууны хувьд илүү цэвэр ариун үлдэхэд тусалдаг.

Суралцагчдыг бүлгийнхэнтэйгээ Eфес 6:14–18-ыг уншиж, тэдэнд оноосон хуяг
дуулгын хэсгүүдэд тохирох тараах материалын энэ хэсгийг бөглөхдөө дараах
загварыг дагахад урь. (“Хөлдөө өмсөх” [15-р шүлэг] гэсэн нь гутал эсвэл хөл
хамгаалах өөр зүйл өмсөх гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла.)

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа бүлэг бүрээс нэг суралцагчийг олж
мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь. Бүлгүүдийг хуваалцсаны дараа суралцагчдыг
бүлгийнхнийхээ олж мэдсэн зүйлийг тараах материал дээр тэмдэглэж
авахад урь.

• Бид яагаад Бурханы бүрэн хуяг дуулгаар өөрсдийгөө хамгаалах нь чухал вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч М.Рассэлл
Баллардын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас бид Бурханы
хуяг дуулгыг хэрхэн өмсөж, хүчирхэгжүүлэх тухай сонсохыг хүс.

“Бид Паулын амласнаар ‘бузар муу өдөрт эсэргүүцэн бат зогсох чадвартай’
байхын тулд Бурханы бүрэн хуяг дуулгыг хэрхэн өмсдөг вэ?

Би энэхүү сүнслэг хуяг дуулгыг биед яг таг сууж өгдөг хатуу төмөр хуяг биш
харин гинжин хэлхээстэй хуяг гэж бодох дуртай. Гинжин хуяг нь эзнээ
хамгаалахын зэрэгцээ бусад хуягаас илүү хөдлөх боломжийг олгодог маш
олон жижиг хэсгээс бүрдсэн байдаг. Өөрсдийгөө сүнслэг байдлаар хуяглаж

болох цор ганц агуу, гайхамшигт зүйл байдаггүй гэдгийг би өөрийн туршлагаас мэддэг
учраас ингэж хэлж байгаа юм. Жинхэнэ сүнслэг хүч нь бүхий л хилэнцээс хамгаалдаг
сүнслэг хуягийг бүрдүүлдэг олон жижиг үйлдлээс гарч ирдэг” (“Be Strong in the Lord,”
Ensign, 2004 оны 7-р сар, 8).

• Та өдөр бүр Бурханы хуяг дуулгыг өмсөж, хүчирхэгжүүлэхийн тулд юу
хийдэг вэ?

• Энэ нь таныг хилэнц, уруу таталтыг эсвэл хууран мэхлэлтийг сөрөн
зогсоход хэрхэн тусалж байсан бэ?

Дараах асуултуудыг самбар дээр бич. Суралцагчдыг эдгээр асуултад хичээлийн
дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ хариулж бичихэд урь.

Та сүнслэг хуяг дуулгынхаа аль хэсгийг хүчтэй гэж үздэг вэ?

Хуяг дуулгын тань аль нь хамгийн сул байна вэ?

Та амьдралдаа сүнслэг хуяг дуулгынхаа хэсэг бүрийг хүчирхэгжүүлэхийн
тулд юу хийх хэрэгтэй байж болох вэ?

Паул гэгээнтнүүдийг өөрт нь “үг өгөгдөж” (19-р шүлэг), шоронд байхдаа сайн
мэдээг зоригтой номлохын тулд өөрийнх нь төлөө залбираарай хэмээн гуйж,
захидлаа төгсгөсөн гэдгийг тайлбарлан, Eфес 6:19–24-ийг нэгтгэн дүгнэ.
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Та энэ хичээлээр ярилцсан үнэнүүдээ гэрчилж, суралцагчдыг эдгээр үнэний
дагуу үйлдэхэд урамшуулан дэмжиж, хичээлээ дуусга.

Дараагийн хэсэг (Колоссай–1 Tимот)
Суралцагчдыг ирэх долоо хоногт үргэлжлүүлэн Паулын захидлуудаас
суралцахдаа эдгээр асуултын хариултыг олж мэдэхэд урь. Паул мөнгийг
хайрлах талаар юу гэж хэлсэн бэ? Бид хэрхэн хуурамч уламжлалд мэхлэгдэхээс
зайлсхийж болох вэ? Паулын цэдэглэснээр Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхийн өмнө
юу тохиолдох ёстой вэ? Бид ямар нэг зүйл тохиолдсон эсэхийг хэрхэн мэдэх вэ?
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Паулын колоссайчуудад
бичсэн захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Паул захидлаа ноцтой алдаа гаргаж байсан колоссайчуудад хандан бичжээ
(Библийн толь бичиг, “Паулын захидлууд”-ыг үзнэ үү). Колоссай дахь хуурамч
сургаал, зан үйл тэндхийн гэгээнтнүүдэд нөлөөлж, тэдний итгэлд заналхийлж
байлаа. Түүнтэй адил соёлын дарамт шахалт өнөөгийн Сүмийн гишүүдэд
асуудал учруулдаг билээ. Есүс Христийн бурханлаг бөгөөд авралын ажлыг
онцлон харуулахын зэрэгцээ хэрхэн худал хуурмагийг танин мэдэж, илчилдэгт
энэ номын ач холбогдол оршино. Суралцагчид Колоссай номыг судалснаар
Аврагчид хөрвөгдсөнөө улам гүнзгийрүүлж, худал хуурмагаас болон нүглээс
хамгаалагдах болно.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Паул, Тимот нар колоссайчуудад зориулан захидал илгээсэн (Колоссай 1:1, 23;
4:18-ыг үзнэ үү). Паул мэндчилгээгээ уг номын төгсгөлд бичсэн байдаг нь
(Колоссай 4:18-ыг үзнэ үү) магадгүй Тимот бичээч хийж, уг номын гол хэсгийг
бичихэд түүнд тусалсан болохыг илтгэдэг.

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Энэ номыг Паул Ромд МЭ 60–62 оны үед анх удаа шоронд хоригдож байхдаа
бичжээ (Судруудын удирдамж, “Паулын захидлууд,” scriptures.lds.org-оос үзнэ
үү). Паул колоссайчуудад бичсэн захидлаа филиппойчууд, ефесчүүд мөн
Филемонд захидал бичих үедээ бичсэн байж магадгүй юм.

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Энэ номыг одоогийн Турк улсын нутагт байрлах Колоссай хотод байдаг
итгэлтэй гэгээнтнүүдэд зориулан бичсэн. Паул энэхүү захидлыг ойролцоо
байдаг Лаодик хотын Сүмийн гишүүдтэй хуваалцахыг Колоссайн
гэгээнтнүүдэд зааварласан (Колоссай 4:16-г үзнэ үү).

Паул энэ номыг “[Колоссай] дахь Сүмийн сургаалыг түгээгч Епафр түүн дээр
айлчлан ирж уулзсаны дараа бичсэн [Колоссай 1:7–8-ыг үзнэ үү]. Епафр
колоссайчуудыг тодорхой гадуурх ёслолуудыг нарийвчлан хийж [Колоссай
2:16-г үзнэ үү], бие махбодын зарим хэрэгцээнээс татгалзан, тэнгэр элчүүдэд
мөргөж [Колоссай 2:18-ыг үзнэ үү], ноцтой алдаа хийж байгааг Паулд хэлсэн.
Эдгээр зан үйл өөрсдийгөө ариусгаж буй мэдрэмжийг колоссайчуудад өгдөг
байв. Тэд мөн ертөнцийн нууцуудыг Сүмийн гишүүдээс илүү ойлгож байгаа
мэт мэдэрдэг байсан. Паул захидалдаа гэтэлгэл зөвхөн Христээр дамжин ирдэг
бөгөөд бид ухаалаг байж, Түүнд үйлчлэх хэрэгтэй хэмээн сургаж, тэдний
алдааг засаж залруулсан” (Судруудын удирдамж, “Колоссайчуудад бичсэн
захидал,” scriptures.lds.org).
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Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Паул колоссайчуудад бичсэн захидалдаа Есүс Христийн бурханлаг байдал,
авралын номлол, гарамгай амжилтыг онцлон тэмдэглэж, Колоссай дахь
хуурамч сургаалын эсрэг үйлдэл хийсэн (Колоссай 1:15–23-ыг үзнэ үү). Тэрээр
Христийг Бурхан Эцэгийн дүр тусгал, Бүтээгч, Сүмийн Тэргүүн, хамгийн анх
амилсан, Гэтэлгэгч хэмээн заасан. Тэр бол “бүх удирдлага ба эрх мэдлийн
тэргүүн нь мөн” (Колоссай 2:10) бөгөөд Эцэгийнхээ удирдлаган дор Өөрийн
тэнгэрлэг номлолыг гүйцэтгэдэг (Колоссай 1:19; 3:1-ийг үзнэ үү).

Паул жинхэнэ сүнслэг байдлыг онцгой зан үйл, баяр ёслол, хоол ундаар олж
авна гэж заадаг хүмүүсээс болгоомжлохыг сануулсан (Колоссай 2:16–18, 20,
23-ыг үзнэ үү). Харин тэрээр сүнслэг байдлын төлөвшилт болон Бурханы
талаарх мэдлэг нь “оюун ухаанаа дээгүүрх зүйлс дээр” төвлөрүүлж (Колоссай
3:2), зөв шударга бус үйлээ зогсоон (Колоссай 3:5–9-ийг үзнэ үү), Христийн
адил зан чанаруудыг хөгжүүлснээр (Колоссай 3:12–17-г үзнэ үү) ирдэг хэмээн
заасан. Паул уншигчдаа сайн мэдээний дотор “үргэлжид байж, суурилагдсан
бөгөөд бат тогтон” (Колоссай 1:23) мөн “[Есүс Христ] дотор бат үндэслэгдэн,
байгуулагдаж, итгэл дотроо баталгаажин” (Колоссай 2:7) байхыг зөвлөсөн.

Тойм
Колоссай 1:1–23 Паул Колоссайн гэгээнтнүүдтэй мэндчилж, Есүс Христ бол
Гэтэлгэгч, бүх бүтээлтийн Ууган хүү, Бүтээгч, бүх тэнгэрлэг төгс төгөлдрийн
Их Эзэн, түүгээр дамжуулан ертөнцийн эвлэрүүлэлт болдог хэмээн
тунхагладаг. Паул гэгээнтнүүдийг Есүс Христэд итгэлтэй болохыг ухуулдаг.

Колоссай 1:24–2:23 Паул тэнгэр элчүүдэд мөргөх, бие махбодын үндсэн
хэрэгцээнээсээ татгалзахыг сүнслэг зарчмын нэг хэлбэр болгон хэт туйлшрах
хүмүүний хуурамч гүн ухаан буюу зан заншилд итгэхээс сэрэмжлүүлдэг.

Колоссай 3:1–4:18 Паул гэгээнтнүүдийг зүрх сэтгэлээ дээгүүр зүйлс дээр
төвлөрүүлэн, өмнөх амьдралынхаа гэм нүглийг хөсөр хаяж, бие биендээ
нигүүлсэнгүй хандахад уриалдаг. Тэр гэгээнтнүүдэд хэрхэн шүтэн бишрэх
талаар зааварчилж, дараа нь эхнэр, нөхөр, хүүхэд, эцэг эх, боол, эзэн хүмүүст
зөвлөдөг билээ. Тэрээр захидлаа магтаал, мэндчилгээ, сүүлчийн зааварчилгаа
болон адислалаар төгсгөсөн.

КОЛОССАЙ
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Колоссай
Оршил
Паул Есүс Христийн бусдаас давуу талыг (дээд чанар, агуу
байдал, онцгой гойд) заан, хуурамч сургаалыг
эсэргүүцэхийг сануулсан. Тэрээр Колоссайн
гэгээнтнүүдийг бурханлаг зүйлс рүү тэмүүлж, Христийн

зан чанаруудыг хөгжүүлэхэд урамшуулан дэмжсэн.
Түүнчлэн Паул тэдэнд бусадтай харилцахдаа өгөөмөр
бөгөөд ухаалаг байхыг зааварласан.

Заах зөвлөмж
Колоссай 1–2
Паул Есүс Христийн давуу талыг (дээд чанар, агуу байдал, онцгой чанар) заан,
хуурамч сургаалын эсрэг сануулав

Самбарыг ашиглах нь
Самбарыг хичээлийн үед үр дүнтэй ашиглах нь суралцагчдыг суралцахад, ялангуяа аливаа
зүйлийг харж ойлгодог суралцагчдыг хичээлд идэвхтэй оролцоход тусалдаг. Багш самбар
дээр гол санаа, зарчмуудыг тэмдэглэж, сургаалыг тоймлон зурж, үйлдлийн дарааллын
схем гарган, судруудад өгүүлсэн зүйлсийг зурах, түүхэн үйл явдлуудыг харуулсан хүснэгт
гаргах, судруудаас суралцагчдын олж мэдсэн зүйлсийг жагсаан бичих эсвэл судлах үйл
явцыг сайжруулах өөр олон үйл ажиллагааг хийж болдог.

Дараах зургийг самбар дээр зур.

• Хэрэв маш хүчтэй салхи дэгдвэл
эдгээр модны аль нь унах
вэ? Яагаад?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл
Л.Андэрсэны хэлсэн дараах үгийг
уншихад урь. Ангийнхнаас бидний
болгоомжлох хэрэгтэй салхины тухай
сонсохыг хүс.

“Бошиглож хэлсэн газар хөдлөлт, дайн тулаануудаас илүү санаа зовоож буй
зүйл бол сүнслэг сууринаас тань та нарыг суга татан гаргаж чадах, заримдаа
бүр хөдөлгөгдөж байгаагаа ч бараг анзаараагүй байхад тань та нарын өмнө
нь боломжтой гэж хэзээ ч төсөөлж байгаагүй газруудад сүнсийг тань
газардуулж чадах тэрхүү сүнслэг хуй салхинууд юм” (“Сүнслэг шуурганууд,”
Ensign эсвэл 2014 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 32).

• Биднийг Есүс Христэд итгэх итгэлээс маань холдуулах сүнслэг шуурганы
ямар ямар жишээ байна вэ? (Та суралцагчдыг хариултаа самбар дээр зурсан
шуурганы дэргэд жагсаан бичихэд урьж болно.)
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• Яагаад эдгээр шуурга газар хөдлөлт, дайн зэрэг бодит үйл явдлаас илүү
түвэгтэй байдаг вэ?

Суралцагчдыг ямар сүнслэг шуурга тэдэнд нөлөөлж болох талаар эргэцүүлэн
бодоход урь.

Паул Колоссай дахь Сүмийн гишүүдийн (колоссайчууд хэмээх) Есүс Христэд
итгэх итгэлийг ганхуулах аюул заналхийлсэн нөлөө, хуурамч сургаалын тухай
судалсныхаа дараа энэ захидлыг тэдэнд хандан бичсэн. (Суралцагчдыг Библийн
газрын зураг д. 13, “Төлөөлөгч Паулын номлолын аяллууд”-аас Колоссайгаас
холгүй оршдог Лаодикийг хайж олоход урь.) Суралцагчдыг Колоссайг судалж
байхдаа Паул Сүмийн гишүүдийн Христэд итгэх итгэлийг хэрхэн
хүчирхэгжүүлснийг болон Христэд итгэх итгэлээ гүн гүнзгий суурилуулснаас
ирдэг адислалуудыг хэрхэн илэрхийлж байсныг олж мэдэхэд урь.

Паул Колоссай дахь гэгээнтнүүдтэй мэндчилснийхээ дараа тэдний итгэлтэй
байдлыг хүлээн зөвшөөрч, сайн мэдээг хүлээн аваад, үүний дагуу амьдардаг
хүмүүсийн амьдралд сайн мэдээ үр жимс буюу адислал авчирдаг гэдгийг
заасныг тайлбарлан, Колоссай 1:1–11-ийг нэгтгэн дүгнэ. Дараа нь Паул Есүс
Христийн тухай тэдэнд заасан.

Цөөн суралцагчийг Колоссай 1:12–19-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын Есүс Христийн талаар заасан
үнэнийг олж мэдэхийг хүс. (15-р шүлэг дээрх “үл үзэгдэгч” хэмээх үг нь
aoратос гэсэн грек гаралтай үг бөгөөд “үл харагдах” гэсэн утгатай. Еврей 11:27
нь Мосе “үзэгдэхгүй Түүнийг” харсан гэдэг нь ихэвчлэн харагддаггүй гэсэн
утгатай хэмээн заадаг [С ба Г 67:11-ийг үзнэ үү].)

• Паул Есүс Христийн тухай юу заасан бэ? (Суралцагчдын хэлсэн үгсийг
ашиглан, Есүс Христ бол Гэтэлгэгч, Тэнгэрлэг Эцэгийн сүнсэн
хүүхдүүдийн Ууган нь, бүх зүйлийг Бүтээгч, Сүмийн тэргүүн,
анхны амилсан Нэгэн юм гэсэн үнэнийг самбар дээрх гүн үндэстэй
модны доор бич.)

• Есүс Христийн тухай эдгээр үнэнийг мэдэж, тэдгээрт итгэх нь бидэнд
яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ? Эдгээр үнэнийг мэдэж, тэдгээрт
итгэх нь Түүнд итгэх итгэлийг хэрхэн хүчирхэгжүүлж болох вэ?

Самбар дээр Гэтэлгэгч гэсэн үгийг өгүүлбэртэй нь хамт бичээд, Паул
Колоссайн гэгээнтнүүдэд тэдэнд Гэтэлгэгч шаардлагатай байгаа шалтгааныг
сануулсан гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Колоссай 1:20–22-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Колоссайн гэгээнтнүүдэд Гэтэлгэгчтэй байх
шаардлагынх нь тухай юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• 21-р шүлэгт цэдэглэснээр, хүн Бурханаас хэрхэн холдож, хөндийрдөг вэ?

• 20-р шүлэгт гарч буй эвлэрүүлсэн гэсэн үгийн утга юу вэ? (Зөвшилцөх буюу
зохицох.)

• 20 ба 22-р шүлэгт цэдэглэснээр Есүс Христ хэрхэн биднийг Бурхантай
эвлэрүүлсэн бэ? (“Түүний загалмайн цусаар энх тайвныг тогтоон” гэдэг нь
Есүс Христийн Цагаатгал гэсэн утгатай.)
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Бурхантай эвлэрүүлэгдэхийн адислал нь тодорхой нөхцөлтэй байдаг гэдгийг
тайлбарла. Хэрэв бид … -вэл Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан
Бурхантай эвлэрч чадна гэсэн хэллэгийг самбар дээр бич.

Нэг суралцагчийг Колоссай 1:23-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Бурхантай эвлэрэхийн тулд юу хийх шаардлагатай байгааг олж
мэдэхийг хүс.

• Бурхантай эвлэрэхийн тулд бидний зүгээс юу хийх шаардлагатай вэ?

• Бидний хувьд “итгэл дотроо үргэлжид байж, суурилагдсан бөгөөд бат
тогтон” гэсэн нь юу гэсэн утгатай вэ? (Есүс Христэд тууштай итгэх)

• Та 23-р шүлгээс уншсан зүйл дээрээ үндэслэн самбар дээрх өгүүлбэрийг
хэрхэн гүйцээж бичих вэ? (Суралцагчдын хэлсэн үгийг ашиглан, Хэрэв
бид үргэлжлүүлэн итгэл дээрээ суурилан, бат зогсвол Есүс
Христийн Цагаатгалаар дамжуулан Бурхантай эвлэрэх болно гэсэн
зарчмыг самбар дээр гүйцээж бич.)

Суралцагчдын анхаарлыг самбар дээрх зураг руу хандуулаад, асуу.

• Та гүн гүнзгий үндэс бүхий модтой адил Христэд итгэх итгэл дээрээ бат
зогссон ямар хүнийг мэдэх вэ?

• Түүний үлгэр жишээ танд хэрхэн адислал болсон бэ?

Ангийнхнаас Колоссай 2:4, 8-ыг дотроо уншаад, Колоссайн гэгээнтнүүдийг
үндэснээс нь суга татах аюул заналхийлсэн сүнслэг шуургануудыг олж
мэдэхийг хүс.

• Колоссайн гэгээнтнүүдийг үндэснээс нь суга татах аюул заналхийлсэн ямар
ямар сүнслэг шуурга байна вэ? (Есүс Христийн ач холбогдлыг бууруулахыг
хичээсэн хүмүүсийн заасан хэд хэдэн янзын философи, уламжлал байсан
гэдгийг тайлбарла.)

• Есүс Христийн ач холбогдлыг бууруулсан сургаал зэрэг хуурамч сургаалд
итгэсэн хэн нэгний хувьд сүнслэг байдлаараа сул дорой болоход яагаад
хялбар байх вэ?

Нэг суралцагчийг Колоссай 2:5–7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын гэгээнтнүүдэд дэлхийн философи,
уламжлал зэргээс болоод төөрөн одохоос зайлсхийхэд туслах зөвлөгөөг олж
мэдэхийг хүс.

• Колоссай 2:5–7 биднийг дэлхийн хуурамч гүн ухаан, шашны сургаалаас
эсвэл уламжлалаас болж, төөрөн одохоос зайлсхийхэд туслах юуг зааж
байна вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Есүс Христ дээр
суурилан, зохион байгуулагдсанаар дэлхийн гүн ухаан, уламжлалаас
болж төөрөн одохоос зайлсхийж чадна гэсэн зарчмыг олж тогтоосон
эсэхийг бататга.)

Дараах асуултуудыг самбар дээр бич.
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Есүс Христэд суурилан, зохион байгуулагдахын тулд бидний хийж болох
хамгийн чухал зүйлсийн нэгийг та нар юу гэж бодож байна вэ? Та үүнийг
яагаад тийм их чухал гэж үзэж байна вэ?

Суралцагчдыг гурав эсвэл дөрвөн хүнтэй бүлгүүдэд хуваарил. Суралцагч
бүрийг самбар дээрх асуултуудад хариулсан хариултаа бүлгийнхээ
суралцагчдад тайлбарлахад урь. Тэдэнд хангалттай цаг өгсний дараа цөөн
суралцагчаас бүлгийн гишүүдээсээ олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Хичээлийн эхэнд бодож байсан хувийн сүнслэг шуурганы тухай эргэн санахад
суралцагчдыг урь. Суралцагчдыг Есүс Христэд суурилан, зохион байгуулагдсан
хэвээр үлдэж, сүнслэг шуурганаас болж үндэс сууринаасаа ховхрохоос
зайлсхийхийн тулд юу хийх талаар хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл
дээрээ бичихэд урь.

Колоссай 3–4
Паул колоссайчуудыг бурханлаг зүйлс рүү тэмүүлж, ухаалаг байхад
урамшуулан дэмжив
Паул Колоссайн гэгээнтнүүдийг зөв шударга бус байдлаа зогсоон, Есүс
Христийн зан чанаруудыг хөгжүүлэхэд уриалан дуудсан гэдгийг тайлбарлан,
Колоссай 3–4-ийг нэгтгэн дүгнэ. Түүнчлэн Паул тэднийг Христийн шашинтан
бус хүмүүстэй харьцах харилцаандаа ухаалаг хандаж, залбирдаг байхад
урамшуулан дэмжсэн. Тэрээр Лук зэрэг хамтран үйлчилдэг хүмүүсийнхээ
мэндчилгээг дамжуулсан.

Энэ хичээл дээр ярилцсан үнэний тухай гэрчлэлээ хуваалц.
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Паулын тесалоникчуудад
бичсэн анхны
захидлын оршил
Энэ номыг яагаад судлах хэрэгтэй вэ?
Тесалоникчуудад бичсэн анхны захидал нь Паулын мэдэгдэж буй захидлуудаас
хамгийн анхных нь гэж тооцогддог бөгөөд Шинэ Гэрээний хамгийн эртний
ном байх магадлалтай. Энэ номд Паулын заасан зүйлс Есүс Христийн
дагалдагчид Түүнийг ирэхээс өмнө амсах зовлон зүдгүүр (1 Tесалоник 3:3-ыг
үзнэ үү), Хоёр дахь ирэлтийн үеийн Христийн шашинтнуудын амилуулалт
(1 Tесалоник 4:13–14-ийг үзнэ үү), Христийн Хоёр дахь ирэлтийн цаг хугацаа
(1 Tесалоник 5:1–2-ыг үзнэ үү) зэрэг Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийн тухай
байдаг. Суралцагчид энэ номыг судалж байхдаа Хоёр дахь ирэлтийн тухай
мэдэж, Их Эзэнд итгэлтэй хэвээр үлдэх урам зоригийг олж авах болно.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Паул 1 Tесалоник номыг бичжээ (1 Tесалоник 1:1; мөн 2:18-ыг тус тус үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Ойролцоогоор МЭ 50–51 оны үед “Паул номлолынхоо хоёр дахь аяллын үед
Коринтоос тесалоникчуудад хандан уг захидлуудыг бичжээ” (Судруудын
удирдамж, “Паулын захидлууд,” scriptures.lds.org).

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Паул 1 Тесалоник номыг Тесалоникийн Сүмийн гишүүдэд зориулан бичсэн.
Тесалоник бол эртний Грекийн хаант улс Македоны хамгийн их хүн амтай,
хөгжин цэцэглэсэн хот байсан нь уг хот Эгийн тэнгисийн хамгийн сайхан эрэг
дээр байгуулагдсан бөгөөд Ром болон Ази тивийг холбосон гол худалдааны
замд байрладаг гэсэн хоёр чухал онцлогтой нь холбоотой юм.

Паулын номлолын хоёр дахь аяллын үеэр Сүнс Паулыг болон түүний
хамтрагчид болох Силас, Тимот, Лук нарыг Эгийн тэнгисийг гатлан Македон
руу аялахад удирдан чиглүүлжээ (Үйлс 16:6–12-ыг үзнэ үү). Энэхүү үйл явдал
Европ тивд сайн мэдээний номлолыг эхлүүлсэн. Филиппойд номлосныхоо
дараа (Үйлс 16:12–40-ийг үзнэ үү) Паул, Силас хоёр Тесалоник руу аялсан.

Паул, Силас хоёр Тесалоникт ажилласан боловч тэднийг иудей эрх баригчид
хотоос хүчээр хөөн гаргажээ (Үйлс 17:1–9-ийг үзнэ үү). Дараа нь Тесалоникийн
гэгээнтнүүд хавчлагыг үл хайхран, итгэлтэй хэвээр үлдсэн бөгөөд тэдний зөв
шударга нөлөө тархаж байгааг Тимот Паулд хэлжээ (Үйлс 18:5; 1 Tесалоник
1:7–8; 3:6–8-ыг үзнэ үү).

Тесалоникийн хөрвөгчид сайн мэдээг хүлээн авсан анхны европчуудын нэг
хэсэг байсан бөгөөд үүнийхээ улмаас тэд хавчлагад өртсөн байна. Тэдэнд мөн
Хоёр дахь ирэлтийн талаар олон асуулт байсан. Тиймээс Паул тесалоникчуудад
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бичсэн захидалдаа урам зориг, хүч чадал өгөх үгс бичин, Есүс Христийн Хоёр
дахь ирэлтийн талаарх тэдний асуултуудад хариулжээ.

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Паулын тесалоникчуудад бичсэн анхны захидлын гол сэдвүүдийн нэг нь Хоёр
дахь ирэлт юм. Тэрээр Хоёр дахь ирэлтийн үйл явдлуудад зөв шударга хүмүүс,
ялангуяа урьд нь нас барсан гэгээнтнүүдийн оролцооны тухай голчлон
өгүүлдэг (1 Tесалоник 2:19; 3:13; 4:13–17; 5:1–10-ыг үзнэ үү). Паулын бусад
захидлыг бодвол 1 Тесалоник номонд хурц тод буруушаалт зэмлэл байдаггүй
бөгөөд харин Тесалоникийн гэгээнтнүүдэд хандсан магтаал сайшаал байдаг.

Тойм
1 Tесалоник 1–3 Паул Тесалоникийн гэгээнтнүүдэд гүн талархлаа
илэрхийлдэг. Тэрээр уншигчдад тэдний дунд хийсэн чин сэтгэлийн үйлчлэлээ
сануулж, тэдний итгэлтэй байдалд баярлаж буйгаа илэрхийлдэг. Тэр
гэгээнтнүүдийг бие биенээ болон бусад бүх хүнийг хайрлахыг урамшуулдаг.

1 Tесалоник 4–5 Паул гэгээнтнүүдийг цэвэр ариун байж, өөрсдийгөө
ариусгахыг тушаадаг. Тэрээр Их Эзэнийг дахин ирэхэд Христийн талаарх
гэрчлэлдээ итгэлтэй байсан, нас барсан болон амьд байгаа гэгээнтнүүд амилж,
Их Эзэнтэй уулзана гэдгийг тайлбарласан. Христийн ирэх өдөрт бэлтгэж,
сонор сэрэмжтэй байхыг төлөөлөгч Сүмийн гишүүдэд сануулсан.

1 ТЕСАЛОНИК
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127-Р ХИЧЭЭЛ

1 Тесалоник 1–2
Оршил
Паул Тесалоникийн гэгээнтнүүд хавчлагыг үл хайхран
сайн мэдээнд итгэлтэй байсныг мэдээд, тэдэнд хандан
бичжээ. Тэр тэдний сайн мэдээнд итгэлтэй бөгөөд заахад

бэлэн байгаа байдлыг магтсан. Паул Тесалоникийн
гэгээнтнүүдэд заах болсон учир шалтгаанаа өгүүлжээ.

Заах зөвлөмж
1 Тесалоник 1
Паул Тесалоникийн гэгээнтнүүдийг зовлон зүдгүүртэй үед итгэлтэй байсныг нь
магтсан.
Суралцагчдыг сайн мэдээг бусадтай хуваалцахыг хичээх үедээ тохиолдсон
эерэг туршлагаасаа хуваалцахад урь.

• Бид сайн мэдээг хуваалцахыг хичээхдээ ямар ямар асуудалтай тулгарч
болзошгүй вэ?

Суралцагчдыг 1 Тесалоник 1–2-ыг судалж байхдаа сайн мэдээг хуваалцахад
туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдыг Библийн хавсралтад байгаа Библийн газрын зургуудын 13-р
зураг болох “Төлөөлөгч Паулын номлолын аяллууд” дээрээс Тесалоникийг
хайж олоход урь. Нэг суралцагчаас Тесалоникийн гэгээнтнүүдийн талаарх
дараах тодорхойлолтыг чанга уншихыг хүс.

Тесалоникийн гэгээнтнүүд анхны Европын хөрвөгчдийн нэг хэсэг байсан. Паулын
номлолын хоёр дахь аяллын үеэр Паул, Силас, Тимот нар тэнд анх номлосон боловч
тэднийг зарим иудей эрх баригч хотоос хүчээр хөөн гаргасан (Үйлс 17:5–15-ыг үзнэ үү).
Тесалоникийн гэгээнтнүүд Паулыг болон түүний хамтрагчдыг явсны дараа ч гэсэн
хавчигдаж байсан. Дараа нь Паул хавчлагад буй гэгээнтнүүдэд урам зориг өгөхийн тулд
энэхүү захидлаа бичжээ.

Нэг суралцагчийг 1 Тесалоник 1:2–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул яагаад Тесалоникийн гэгээнтнүүдийн талаар
баяр хөөртэй байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул яагаад Тесалоникийн гэгээнтнүүдийн талаар баяр хөөртэй байсан бэ?

Нэг суралцагчийг 1 Тесалоник 1:5–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул өмнөх айлчлалаараа тесалоникчуудад сайн
мэдээг хэрхэн номлосон талаар олж мэдэхийг хүс.

• 5-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул тесалоникчуудад сайн мэдээг хэрхэн
номлосон бэ? (Үг хийгээд Бурханы хүчээр)
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Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах
үгийг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Ангийнхныг сайн мэдээний үг
болон хүч гэдэг нь юу болохыг сонсоход урь.

“Жинхэнэ сайн мэдээ үг, хүч гэсэн хоёр зүйлээс бүрддэг. Хэн ч гэсэн бүх
нийтэд зориулагдсан үг болон үг бичигдсэн номтой байж чадна. Харин хүч
нь Бурханаас ирэх ёстой. Хүчийг хүлээн авах эрх өгдөг хуулийг сахигч
хүмүүст хүч нь түүний оюун бодол болон түүний тааллаар түгээгдэх ёстой.

Сайн мэдээний үг бол хүмүүний аврагдахын тулд хийх ёстой зүйлийн
хэлэгдсэн эсвэл бичигдсэн баримт юм. …

Гэвч жинхэнэ аврал нь зөвхөн Бурханы хүчийг хүлээн авч, ашиглах үед ирдэг бөгөөд энэхүү
хүч нь санваарын болон Ариун Сүнсний хүч билээ” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 боть [1965–1973], 3:42–43).

• Ахлагч Макконкигийн хэлснээр сайн мэдээний үг гэдэг нь юу вэ? Сайн
мэдээний хүч гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

• 6-р шүлэгт цэдэглэснээр, тесалоникчууд Бурханы үг болон хүчээр сайн
мэдээг заалгасны дараа юу хийсэн бэ? (Тэд Их Эзэний болон Түүний
үйлчлэгчдийн дагалдагчид болсон.)

• 5–6-р шүлэгт буй Паулын заасан зүйлсийг та нар хэрхэн зарчим болгон
хураангуйлан тайлбарлах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид
Есүс Христийн сайн мэдээг Бурханы үг болон хүчээр бусдад
зааснаараа бусад хүнийг Их Эзэний болон Түүний үйлчлэгчдийн
дагалдагчид болоход тусалдаг гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг
бататга.)

• Бид Бурханы үг, хүчээр заахын тулд өөрсдийгөө бэлтгэхдээ юу хийх
ёстой вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Тесалоник 1:7–9-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Тесалоникийн гэгээнтнүүд сайн мэдээг хүлээн авсны
дараа өөр юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Тесалоникийн гэгээнтнүүд сайн мэдээг хүлээн авсны дараа өөр юу хийсэн
бэ? Тэдний жишээ эргэн тойронд нь буй бусад итгэгчид хэрхэн
нөлөөлсөн бэ?

• Бид сайн мэдээг хэрхэн хуваалцах талаар эдгээр шүлгээс ямар үнэнийг
мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч хариултууд нь
Бид өөрсдийн жишээгээр сайн мэдээг хуваалцаж болно гэсэн
үнэнийг тусгасан байна.)

Суралцагчдад энэхүү үнэнийг ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг
Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын дараах мэдэгдлийг
уншихад урь.

127-Р ХИЧЭЭЛ
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Сайн мэдээг зааж тунхаглах хамгийн үр дүнтэй арга бол бусдад үлгэр
жишээ үзүүлэх явдал мөн. Хэрвээ та итгэлийнхээ дагуу амьдарвал хүмүүс
таныг анзаарч эхэлнэ. Хэрвээ Есүс Христийн дүр төрх бидний амьдралд
гэрэлтэж байвал [Алма 5:14-ийг үзнэ үү], хэрвээ бид эргэн тойрны
хүмүүстэйгээ эв найртай байж, аз жаргалаар дүүрэн байвал хүмүүс яагаад
гэдгийг мэдэхийг хүсэх болно. Номлол хийж байхад заагдсан хамгийн агуу

сургаалуудын нэг нь Ассисийн Гэгээн Францисын “Сайн мэдээг үргэлж номлож бай,
шаардлагатай үед л үг хэрэглэж бай” гэсэн энгийн үгс байдаг [in William Fay and Linda
Evans Shepherd, Share Jesus without Fear (1999), 22]” (“Дамаск орох зам дээр хүлээн сууна,”
Ensign эсвэл 2011 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 77).

• Үлгэр жишээ байх нь хэрхэн сайн мэдээний талаар зөвхөн ярихаас илүү үр
дүнтэй хуваалцах арга болдог вэ?

Асуултыг давтан хэл.
Заримдаа суралцагчид яг юу асууж байгааг ойлгоогүйн улмаас асуултад хариулж
чаддаггүй. Энэ үед багш асуултыг дахин тавих эсвэл суралцагчдаас асуултыг ойлгосон
эсэхийг лавлах хэрэгтэй. Багш нар суралцагчдад асуултын тухай сайтар бодож, зөв
хариултыг олох цаг өгөлгүйгээр олон асуулт дараалан тавьж болохгүй.

• Хэн нэгний үлгэр жишээ таныг сайн мэдээг хүлээн зөвшөөрөхөд эсвэл сайн
мэдээгээр илүү бүрэн дүүрэн амьдрахад хэрхэн тусалж байсан бэ?

1 Тесалоник 2
Паул хамтрагчдынхаа хамт тесалоникчуудад хэрхэн үйлчилснээ өгүүлэв
Паул Тесалоникийн гэгээнтнүүдийг зөв шударгын жишээ үзүүлсэнд нь
сайшааж магтсаныхаа дараа тэднийг хайрладгаа болон тэдэнд урьд нь сайн
мэдээг номлож байхдаа үзүүлсэн үлгэр жишээгээ сануулсан.

Дараах судрын эшлэл, асуултуудыг самбарт бич.

1 Тесалоник 2:1–13

• Ямар үг эсвэл хэллэг Паулын болон түүний хамтрагчдын
тесалоникчуудад үзүүлсэн зөв шударгын үлгэр жишээг дүрслэн өгүүлж
байна вэ?

Ангийнхныг уг хэсгийг дагаж харах хооронд цөөн суралцагчийг 1 Tесалоник
2:1–13-р шүлгийг ээлжлэн чанга уншихад урь. Эсвэл суралцагчдыг чанга
уншихыг хүсэхийн оронд тэднийг хэсэг бүлгээрээ, хосоороо эсвэл ганцаараа
эдгээр шүлгийг судлахад урьж болно. Суралцагчдаас Паулын болон түүний
хамтрагчдын тесалоникчуудад үзүүлсэн зөв шударгын үлгэр жишээг дүрслэх
үг, хэллэгийг олж мэдэхийг хүс. Та суралцагчдад олж мэдсэн зүйлээ
тэмдэглэхийг санал болгож болно.

127-Р ХИЧЭЭЛ
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Суралцагчдад хангалттай цаг өгсний дараа тэднийг олж мэдсэн нэг хоёр үг,
хэллэгээ самбарт жагсаан бичихэд урь. Тэдгээр үг, хэллэг нь бусдад зөв
шударгын жишээг үзүүлэх гэсэн бидний чармайлтыг хэрхэн удирдан
чиглүүлдэг болохыг тайлбарлахыг тэднээс хүс.

Паул Тесалоникийн гэгээнтнүүдийг сайн мэдээг хүлээн авсныхаа улмаас
хавчлагад орсон хэмээн өгүүлснийг тайлбарлан, 1 Тесалоник 2:14–18-ыг
нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр гэгээнтнүүд дээр дахин очихыг хүссэн ч дайснаар
“саатуулагдсан” байсныг хэлсэн (18-р шүлэг).

Нэг суралцагчийг 1 Тесалоник 2:19–20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул “найдвар, эсвэл баяр баясгалан, эсвэл
өргөмжлөл” (19-р шүлэг) гэж юуг хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Паул “найдвар, эсвэл баяр баясгалан, эсвэл өргөмжлөл” гэж юуг хэлсэн бэ?

• Паулын “найдвар, эсвэл баяр баясгалан, эсвэл өргөмжлөл” нь хэрхэн
бидний төлөө Тэнгэрлэг Эцэгийн найдвар эсвэл баяр баясгалан эсвэл
өргөмжлөлийг харуулж байна вэ?

Та энэ хичээлд ярилцсан үнэний талаар гэрчилснээр хичээлээ төгсгөж болно.
Суралцагчдыг хэрхэн сайн мэдээг ярьж болон зөв шударга үлгэр жишээгээр
хуваалцаж болох талаар тунгаан бодоход урь. Тэднийг хүлээн авсан сүнслэг
өдөөлт бүрийнхээ дагуу үйлдэхэд урамшуулан дэмж.

127-Р ХИЧЭЭЛ
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128-Р ХИЧЭЭЛ

1 Тесалоник 3–5
Оршил
Төлөөлөгч Паул Тесалоник дэх Сүмийн гишүүдийн
итгэлийг хүчирхэгжүүлэхийг хүсжээ. Тэрээр тэдэнд Есүс
Христийн Хоёр дахь ирэлтийн үе дэх нас барагсдын

амилуулалтын талаар болон Хоёр дахь ирэлтэд хэрхэн
бэлтгэх тухай заасан.

Заах зөвлөмж
1 Тесалоник 3–4:12
Төлөөлөгч Паул Тесалоникийн Сүмийн гишүүдийн итгэлийг
хүчирхэгжүүлэхийг хүсэв

Суралцагчдад Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийн сэдэвтэй холбоотой
дараах үнэн, худал гэсэн хариу бүхий сорилгын хуулбарыг өгөөд,

асуулт болгоны хажууд байгаа үнэн эсвэл худал гэсэн хариултаас сонгохыг хүс.

1 Тесалоник 3–5
Ү / Х 1. Хоёр дахь ирэлтээс өмнө нас барсан итгэлтэй гэгээнтнүүд Мянган жилийн төгсгөл
болтол амилуулагдахгүй.

Ү / Х 2. Хоёр дахь ирэлт болоход амьд байгаа итгэлтэй гэгээнтнүүд Христийг ирэхэд
Түүнийг угтахаар дээш аваачигдах болно.

Ү / Х 3. Хоёр дахь ирэлт шөнийн хулгайч мэт хүн бүхэнд гэнэтийн зүйл байх болно.

Олон төрлийн заах арга барил ашигла
Сэнхрүүлэх заах аргыг үргэлж ашиглах юм бол үр дүнгүй эсвэл уйтгартай мэт болдог. Багш
нар зөвхөн олон янзаар заахын тулд арга барилыг сонгох ёсгүй ч өдрөөс өдөрт зааж байгаа
арга барилаа өөрчилж байх юм бол илүү үр дүнтэй заадаг багш байх болно. Олон төрлийн
заах аргыг ашиглах нь өөр өөр арга барилаар сурдаг суралцагчдад нөлөөлөхөд тустай.

Та суралцагчдад сорилгын хариултыг өгөхгүй ч хичээлийн үеэр тэд зөв
хариултыг мэдэж авах боломжтой байх болно гэдгийг тайлбарла.
Суралцагчдыг 1 Teсалоник 3–5-ыг судалж байхдаа Есүс Христийн Хоёр дахь
ирэлтийн тухай үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Паул, Силас, Тимот гурвыг хэсэг хугацааны туршид Тесалоникт сайн мэдээг
номлосны дараа иудей эрх баригчид хотоос хүчээр хөөн гаргажээ (Үйлс
17:5–15-ыг үзнэ үү). Хожим нь Паул шинэ хөрвөгчдийг шалгуулж, тэдний
итгэлийг хүчирхэгжүүлэхээр Тимотыг Тесалоник руу илгээжээ. 1 Teсалоник
3:1–7-оос бид гэгээнтнүүд хавчлага мөрдлөгийг үл хайрхан итгэлдээ үнэнч
хэвээр үлдсэнийг Тимот Паулд мэдэгдсэн гэдгийг мэдэж авдаг. Тимот
гэгээнтнүүдэд Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийн талаар олон асуулт байсан
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гэдгийг бас мэдэгдсэн байх магадлалтай. Паул Тесалоникийн гэгээнтнүүдийн
асуултын хариу болгож энэхүү захидлаа бичсэн.

Нэг суралцагчийг 1 Тесалоник 3:9–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын өөрийнх нь байхгүй үеэр Тесалоникийн
гэгээнтнүүдийн төлөө юу хүсэж залбирсныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул өөрийнх нь байхгүй үеэр юу хүсэж залбирсан гэж хэлсэн бэ?

• 10-р шүлгийн “итгэлд чинь юу дутагдаж байгааг нь дүүргэхсэн” гэсэн нь
юу гэсэн утгатай вэ? (Паул Тесалоник дэх Сүмийн гишүүдийн итгэлийг
хүчирхэгжүүлэхийг хүссэн.)

Паулын эрэлхийлсэн Тесалоникийн Сүмийн гишүүдийн итгэлийг
хүчирхэгжүүлэх нэг арга бол тэдэнд Хоёр дахь ирэлтэд хэрхэн бэлтгэхийг
ойлгоход туслах явдал байсан гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг
1 Тесалоник 3:11–13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж
уншаад, Их Эзэн гэгээнтнүүдийг Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхийн тулд тэдний
төлөө юу хийнэ гэж Паул найдаж байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн гэгээнтнүүдийг Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхийн тулд юу хийнэ гэж
Паул найдсан бэ?

Нэг суралцагчийг 1 Тесалоник 4:1-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паул Тесалоник дэх гэгээнтнүүдийг Хоёр дахь ирэлтэд
бэлтгэхийн тулд юу хийх хэрэгтэй гэж ухуулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Тесалоникийн гэгээнтнүүдийг Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхийн тулд юу
хийх хэрэгтэй гэж ухуулсан бэ?

Ангийн суралцагч бүрд дараах эшлэлүүдийг оноож өг (анги дахь суралцагчдын
тооноос хамааран, нэгээс олон суралцагчид нэг ижил эшлэлийг өгч болно).
Тухайлбал: 1 Teсалоник 4:2–5; 4:6–8; 4:9–12. Тэднийг хүлээж авсан эшлэлүүдээ
уншаад, дараах асуултуудад хариулахад урь (та асуултуудыг самбар дээр бичиж
болно). Үүнд:

• Их Эзэний таалалд нийцүүлэхийн тулд юу хий гэж Паул гэгээнтнүүдэд
ухуулсан бэ?

• Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэлтэй байхын тулд сургаалын дагуу амьдрах нь
хэрхэн тусална гэж та нар бодож байна вэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчаас хариултаа ангийнхантай
хуваалцахыг хүс.

1 Tесалоник 4:13–18
Паул Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтээр ирэх үхэгсдийн амилуулалтын
талаар заав
Хоёр дахь ирэлт зургийг үзүүл (Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга [2009], д.
66; мөн LDS.org-оос үзнэ үү).
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Тесалоникийн гэгээнтнүүд Хоёр дахь
ирэлтийг зарим талаар буруу
ойлгосон байсан гэдгийг тайлбарла.
Тэд Сүмийн нас барсан итгэлтэй
гишүүд Хоёр дахь ирэлтийн
адислалыг хүлээн авахгүй гэж санаа
зовж байжээ.

Нэг суралцагчийг 1 Тесалоник
4:13–14, 16-г чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж
уншаад, Паул Хоёр дахь ирэлтээс
өмнө нас барсан итгэлтэй
гэгээнтнүүдийн талаар юу заасныг
олж мэдэхийг хүс. Нойрссон гэсэн
үгийг Паул нас барсан хүмүүсийн
тухай ярихдаа ашигласан гэдгийг
тайлбарла.

• Паул Хоёр дахь ирэлтийн өмнө
нас барсан итгэлтэй
гэгээнтнүүдийн тухай ямар
үнэнийг заасан бэ? (Суралцагчид Хоёр дахь ирэлтээс өмнө нас барсан
гэгээнтнүүд Христийг дахин ирэх үед амилуулагдах болно гэсэн
үнэнийг олж тодорхойлох ёстой.)

• 14-р шүлгийн “Есүс дотор нойрссон хүмүүс” гэсэн нь ямар утгатай вэ?
(Хоёр дахь ирэлтээр амилуулагдсан итгэлтэй гэгээнтнүүд Есүс Христийг
угтахаар дээш аваачигдах бөгөөд алдар сууд Түүнтэй хамт буух болно [С ба
Г 88:97–98-ыг үзнэ үү].)

Нэг суралцагчийг 1 Тесалоник 4:15, 17-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Христийг дахин ирэхэд амьд байх итгэлтэй
гэгээнтнүүдийн талаар юу заасныг олж мэдэхийг хүс. Нэг суралцагчийг Иосеф
Смитийн Орчуулгын 15-р шүлэг, зүүлт тайлбар a-г уншихад урь. Дараа нь хэн
нэгнийг Иосеф Смитийн Орчуулгын 17-р шүлэг, зүүлт тайлбар a-г уншихад
урь. Та Иосеф Смитийн Орчуулгын эдгээр шүлгийн бид гэдгийг тэд гэсэн
үгээр орлуулж, Хоёр дахь ирэлт Паулын өдрүүдэд тохиохгүй гэдгийг тусган
харуулж байгаа болохыг онцлон тэмдэглэж болно.

• Паул Хоёр дахь ирэлтийн үед амьд байх итгэлтэй гэгээнтнүүдийн талаар
юу заасан бэ? (Суралцагчид Хоёр дахь ирэлтийн үед амьд байх
итгэлтэй гэгээнтнүүд Есүс Христийг ирэхэд Түүнийг угтахаар дээш
аваачигдах болно гэсэн үнэнийг олж тодорхойлох ёстой.)

Суралцагчдыг 1 Teсалоник 4:18-ыг дотроо уншаад, Паул Хоёр дахь ирэлтийн
тухай эдгээр үнэнийг сонссоныхоо дараа гэгээнтнүүдийг юу хийнэ гэж
найдсаныг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

• Та нар Хоёр дахь ирэлтийн тухай эдгээр сургаалыг сонсоод хэрхэн тайтгарч
байна вэ?
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1 Тесалоник 5
Паул Тесалоникийн гэгээнтнүүдэд Хоёр дахь ирэлтэд хэрхэн бэлтгэх
талаар заав
Нэг суралцагчийг 1 Тесалоник 5:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын ашигласан Хоёр дахь ирэлтийн цаг
хугацааны тухай хоёр адилтгал олж мэдэхийг хүс.

• Паул Хоёр дахь ирэлтийн цаг хугацааны тухай ямар хоёр адилтгалыг
ашигласан бэ? (“Шөнөөр ирэх хулгайч мэт” [2-р шүлэг] мөн төрөлтийн
хүчтэй өвдөлттэй “жирэмсэн эмэгтэй” [3”р шүлэг].)

Шөнөөр ирэх хулгайч нь “гэнэтийн, сануулгагүй” ирдэг гэдгийг тайлбарла
(Брүс Р.Макконки, Doctrinal New Testament Commentary, 3-р боть [1965–1973
он], 3:54).

• Паулын ашигласан шөнөөр ирэх хулгайч гэсэн адилтгал Хоёр дахь
ирэлтийн тухай бидэнд юу зааж байна вэ?

• Паулын ашигласан төрөх дөхсөн хүчтэй өвдөлттэй эмэгтэйн адилтгал Хоёр
дахь ирэлтийн тухай бидэнд юу зааж байна вэ?

Суралцагчдыг өмнөх асуултуудад хариулсны дараа Арванхоёр Төлөөлөгчийн
Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконкигийн төрөх дөхсөн эмэгтэйн адилтгалыг
дараах байдлаар тайлбарлаж заасныг онцлон тэмдэглэж болно. “Тэр эмэгтэй
хүүхдээ төрөх хугацааг яг цаг, минутаар нь мэдэхгүй ч барагцаалж мэддэг”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3:54). Энэ адилтгал дээр үндэслээд бид
Хоёр дахь ирэлтийн өмнөх зовлон бэрхшээл нь төрөхийн өмнөх өвдөлттэй
хэрхэн адил байж болох талаар эргэцүүлж болох юм. Хүүхэд төрөх нь
гайхамшигтай үйл явдал байдгийн адилаар Хоёр дахь ирэлт ч бас зөв шударга
хүмүүст гайхамшигтай байх болно.

Нэг суралцагчийг 1 Тесалоник 5:4–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, итгэлтэй гэгээнтнүүд яагаад Хоёр дахь ирэлт
болоход гайхахгүй болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Итгэлтэй гэгээнтнүүд ямар шалтгаанаар Есүс Христийн Хоёр дахь
ирэлтийн үед гайхахгүй байх вэ?

• “Гэрлийн хөвгүүд” байх гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (5-р шүлгийн
“гэрлийн хөвгүүд” нь “харанхуйн үйлсийг хажуу тийш тавьж” [Ром 13:12],
Ариун Сүнстэй хамт байн, ингэснээр Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэлтэй байх
Сүмийн итгэлтэй гэгээнтнүүдийг хэлдэг [С ба Г 106:4–5-ыг үзнэ үү].)

• “Сэргэг бөгөөд эрүүл ухаантай байцгаая” гэсэн нь юу гэсэн утгатай вэ?
(1 Teсалоник 5:6).

• Та нар Тесалоникийн гэгээнтнүүдэд Хоёр дахь ирэлтийн талаар Паулын
заасан зүйлийг хэрхэн нэгтгэн дүгнэх вэ? (Суралцагчдын хэлсэн үгсийг
ашиглан, Хэрэв бид итгэлтэй байж, Есүс Христийн Хоёр дахь
ирэлтийн өмнөх бэлгэдлүүдийг сэргэгээр хүлээвэл Түүнийг дахин
ирэхэд бэлтгэлтэй байх болно гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)
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Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смитийн хэлсэн дараах
үгийг уншихад уриад, ангийнхнаас бидний Хоёр дахь ирэлтэд хэрхэн бэлтгэж
чадах талаар сонсохыг хүс.

“Дэлхий гамшиг, асуудал бэрхшээлээр дүүрэн байдаг. Хүмүүний зүрх сэтгэл
тэдгээрээс болж доройтож байна. Бид инжрийн мод навчсаа хаяж байгааг
хараад, цаг ойртсоныг мэддэг бөгөөд энэ нь танд болон надад тус болдог.
Бид өдөр, цагийн алийг нь ч мэдэхгүй учраас газар дэлхий дээрх бүх хүмүүн
Христийн үгийг мөн бошиглогч, төлөөлөгчдийн үгийг анхааралтай сонсон,
ажигладаг” (Doctrines of Salvation, comp. Брүс Р.Макконки, 3 боть

[1954–1956], 3:52–53).

• Ерөнхийлөгч Смитийн хэлснээр бид Хоёр дахь ирэлтэд хэрхэн бэлтгэж
болох вэ?

Суралцагчдыг үнэн–худал гэсэн хариулттай сорилго болон хичээлийн эхэнд
бичиж авсан асуултуудаа эргэн харахад урь.

• Энэ хичээлээр олж мэдсэн үнэн дээрээ үндэслээд, хариултуудынхаа аль
нэгийг нь өөрчлөх үү? (Хариу: [1] Худал, [2] Үнэн, [3] Худал.)

Паулын Хоёр дахь ирэлтэд цаашдаа хэрхэн бэлтгэх талаар гэгээнтнүүдэд
зөвлөгөө өгсөн гэдгийг тайлбарлан, 1 Тесалоник 5:7–22-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдыг 1 Teсалоник 5:12–22-ыг дотроо уншаад, Паулын гэгээнтнүүдэд
Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтээр Түүнийг угтахаар өөрсдийгөө болон бусдыг
бэлтгэхийн тулд юу хий гэж зөвлөснийг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдыг
тэдний хувьд онцгой санагдсан зөвлөгөөг сонгож авахад урамшуул.
Суралцагчдыг дараах асуултуудад дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
хариулж бичихэд урь. (Та асуултуудыг самбар дээр бичиж болно.)

• 1 Teсалоник 5:12–22-оос ямар зөвлөгөө нь та нарт онцгой санагдаж
байна вэ?

• Энэ зөвлөгөөний дагуу амьдрах нь өөрийгөө болон бусдыг Хоёр дахь
ирэлтэд бэлтгэхэд хэрхэн тусалж болох вэ?

• Та хэн нэгнийг энэ зөвлөгөөг өдөр тутмын амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь
хэрхэн урамшуулан дэмжиж болох вэ?

Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчаас хариултаа ангийнхантай
хуваалцахыг хүс.

Нэг суралцагчийг 1 Тесалоник 5:23–24-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Бурханыг Өөрийн итгэлтэй гэгээнтнүүдийг Хоёр
дахь ирэлтэд бэлтгэхийн тулд юу хийнэ хэмээн Паул хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Бурхан Өөрийн итгэлтэй гэгээнтнүүдийг Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхэд
зориулан юу хийх вэ?

Та энэ хичээлээр ярилцсан үнэнүүдээ гэрчилж, суралцагчдыг эдгээр үнэний
дагуу үйлдэхэд урамшуулан дэмжиж, хичээлээ дуусга.

128-Р ХИЧЭЭЛ
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Паулын тесалоникчуудад
бичсэн хоёр дахь
захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Паул тесалоникчуудад бичсэн хоёр дахь захидалдаа Есүс Христийн Хоёр дахь
ирэлтийн талаарх тодорхой зүйлсийг буруу ойлгосон Сүмийн гишүүдэд
зориулан зөвлөмж, тайлбар бичжээ. Түүний заасан зүйлсийг судалснаар
суралцагчид Урвалтын мөн чанарыг ойлгож, Их Эзэнийг ирэхэд хэрхэн зүй
ёсоор бэлтгэхээ мэдэж авах болно.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Паул 2 Тесалоник номыг бичжээ (2 Tесалоник 1:1; мөн 2 Tесалоник 2:5; 3:17-г
тус тус үзнэ үү). Мөн уг номын эхэнд Силас, Тимот хоёрын мэндчилгээ байдаг
(2 Tесалоник 1:1).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Ойролцоогоор МЭ 50–51 оны үед “Паул номлолынхоо хоёр дахь аяллын үед
Коринтоос тесалоникчуудад хандан уг захидлуудыг бичжээ” (Судруудын
удирдамж, “Паулын захидлууд,” scriptures.lds.org).

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Паул 2 Тесалоник номыг Тесалоникийн Сүмийн гишүүдэд зориулан бичсэн. 1
Тесалоник, 2 Тесалоник номнууд хоорондоо ихэд төстэй байдаг нь Паул 2
Тесалоник номыг эхний номыг дэлгэрүүлэн тайлбарлахын тулд бичсэн
болохыг харуулдаг. Тесалоникчууд Паулын гэх хуурамч захидал хүлээн авсан
бөгөөд тэрхүү захидал нь Хоёр дахь ирэлт аль хэдийн болсон гэдэгт зарим
хүнийг итгэхэд хүргэжээ (2 Tесалоник 2:2-ыг үзнэ үү).

“Энэхүү хоёр номын хоорондох богино хугацаанд Сүм хавчлагад өртсөн
(2 Tесалоник 1:4); Их Эзэн үтэр түргэн ирнэ гэж горьдсоны улмаас хэвийн бус
сэтгэл хөдлөл үүссэн (2:2)” (Библийн толь бичиг, “Паулын захидлууд”). Паул 2
Тесалоник номыг тэр гишүүдийн итгэлийг хүчирхэгжүүлж, сургаалын талаарх
буруу ташаа ойлголтыг нь засаж залруулахын тулд бичсэн.

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Тесалоникчуудад бичсэн хоёр дахь захидал нь Есүс Христийн Хоёр дахь
ирэлтийн тухай чухал зүйлсийг өгүүлдэг. Тэдгээрээс заримыг нь дурдвал, Их
Эзэн “дүрэлзэх гал” дотор эргэн ирж, ёс бусчууд “мөнх сүйрлийн төлөөсийг
төлж, Эзэний оршихуй[гаас] сална” гэсэн санаа юм (2 Tесалоник 1:7–9).

Энэ номноос бид Паул мөн Их Эзэний Хоёр дахь ирэлтийн өмнө Сүм сайн
мэдээнээс “салах” тухай зааж, Их урвалтын тухай бошиглосон болохыг уншдаг
(2 Tесалоник 2:2–12-ыг үзнэ үү). Паулын Урвалтын талаар заасан зүйлс орчин
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цагийн Сүмийн гишүүдэд сайн мэдээний хожмын үеийн сэргээлт яагаад
шаардлагатай байсныг сануулдаг.

Тойм
2 Tесалоник 1 Паул Тесалоникийн гэгээнтнүүдтэй мэндчилж, тэднийг
сайшаан магтдаг. Тэрээр бурханлаг бусчууд Хоёр дахь ирэлтийн үед Их Эзэний
өшөө авалтыг амсах болно хэмээн заадаг.

2 Tесалоник 2 Паул Хоёр дахь ирэлт аль хэдийн тохиосон гэх худал хуурмаг
санааг засаж залруулан, Их Эзэнийг ирэхээс өмнө урвалт болно хэмээн
бошиглодог. Тэрээр Тесалоникийн гэгээнтнүүдийг итгэлтэй хэвээр үлдэхэд
зоригжуулдаг.

2 Tесалоник 3 Паул Сүмийн гишүүдийг өөрсдийн материаллаг хэрэгцээг
хангахын тулд ажиллаж, сайныг үйлдэхээс бүү зүрхшээ хэмээн зөвлөдөг.

2 ТЕСАЛОНИК
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129-Р ХИЧЭЭЛ

2 Тесалоник
Оршил
Паул Тесалоникийн гэгээнтнүүдэд хандан, анхны
захидлаа бичсэнийхээ дараа тун удалгүй Хоёр дахь
ирэлтийн тухай үнэнийг тайлбарласан хоёр дахь
захидлаа бичжээ. Тэрээр Аврагч урвалт болж өнгөрөхөөс

нааш дахин ирэхгүй хэмээн заасан. Паул мөн
залхуурахгүй байхыг номлож, гэгээнтнүүдийг “сайныг
үйлдэхээс бүү зүрхшээ” гэж зөвлөсөн (2 Тесалоник 3:13).

Заах зөвлөмж
2 Тесалоник 1–2
Паул Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийн талаар бошиглож, гэгээнтнүүдийг
зоригжуулсан.
Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри
Р.Холландын хэлсэн дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь.

Би … бүх хүнд, тэр тусмаа Сүмийн өсвөр үеийнхэнд хандан, өмнө нь та
нарт тохиолдож байгаагүй байж болох ч гагцхүү Есүс Христийн Хожмын
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүн учраас та нарт өөрсдийн итгэлийг
хамгаалахаар дуудагдах, магадгүй бүр хувь хүний хувьд гутаан
доромжлуулах өдөр ирэх болно гэдгийг хэлье” (“Шавь байхын адислал ба
төлөөс,” Ensign эсвэл 2014 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 19).

Суралцагчдаас тэд хэзээ нэгэн цагт итгэлээ хамгаалсан эсвэл Сүмийн
гишүүнчлэлийнхээ улмаас эсэргүүцлийг даван туулсан бол гараа өргөхийг хүс.
Хэдэн суралцагчийг туршлагаасаа хуваалцахад урь.

Паул Тесалоникийн гэгээнтнүүдэд бичсэн хоёр дахь захидалдаа гэгээнтнүүдэд
тулгарч байсан эсэргүүцэл зэрэг хэд хэдэн сэдвийг хөндсөн болохыг тайлбарла.
Суралцагчдыг 2 Тесалоник 1 номыг судалж байхдаа тэднийг Сүмийн
гишүүдийнх нь хувьд тулгарах эсэргүүцэл, зовлон шаналлыг тэсэн гарахад нь
туслах зарчмыг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг 2 Тесалоник 1:3–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Тесалоникийн гэгээнтнүүдийг яагаад магтан
сайшаасныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул яагаад Тесалоникийн гэгээнтнүүдийг магтсан бэ?

• 5-р шүлэгт цэдэглэснээр, гэгээнтнүүд эсэргүүцэл, зовлон шаналлыг
“тэвчээр болон итгэл”-тэйгээр даван туулбал ямар шагнал хүлээн авах вэ?

• Бид эдгээр шүлгээс эсэргүүцэл, зовлон шаналлыг тэвчээртэй, итгэлтэй
даван туулбал хэрхэн адислагдах тухай ямар зарчмыг мэдэж авч болох вэ?
(Суралцагчид өөр өөр үг ашиглаж болох ч Хэрэв бид эсэргүүцэл, зовлон
шаналлыг тэвчээртэй, итгэлтэй байж даван туулбал Бурханы
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хаанчлалд зохистой гэж тооцогдох болно гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж
тогтоох ёстой.)

Нэг суралцагчаас Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын хэлсэн
дараах үгсийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас тэвчээртэй даван туулах гэдэг
нь юу гэсэн утгатай болохыг олж сонсохыг хүс.

“Тэвчээртэй байх гэдэг нь идэвхгүй, хүлцэнгүй байна гэсэн үг биш, бас
айдсаасаа болж юу ч хийхгүй байна гэсэн үг биш. Тэвчээр гэдэг нь тэвчин
хүлээж байхдаа үргэлж юм хийж байхыг хэлдэг. Энэ нь үр дүнг нь хүлээж
байгаа тэр зүйлээ орхилгүй, чадах бүхнээ хийж, ажиллаж, итгэж найдан,
итгэлээ хэрэгжүүлэх явдал мөн. Энэ бол зүрх сэтгэлийн хүсэл минь
биелэгдэх нь хойшилсон ч гэсэн бэрхшээлийг зоригтой даван туулах явдал

мөн. Тэвчээр гэдэг бол зүгээр нэг тэсвэрлэхийг биш; харин онцгой сайнаар тэсвэрлэхийг
хэлдэг юм!” гэжээ. (“Тэвчээрээр үргэлжлүүл,” Ensign эсвэл 2010 оны 4-р сарын Ерөнхий
чуулган, 67).

• Ерөнхийлөгч Угдорфын хэлснээр тэвчээртэй байж даван туулах гэдэг нь юу
гэсэн утгатай вэ?

• Бидэнд эсэргүүцэл, зовлон шаналлыг тэвчээртэй даван туулахын тулд
яагаад итгэл хэрэгтэй вэ?

Суралцагчдыг эсэргүүцэл, зовлон шаналлыг тэвчээртэй, итгэлтэй даван
туулсан хэн нэгэн таньдаг эсвэл судар дээр гардаг хүний тухай бодоход урь.

• Та хэний тухай бодсон бэ? Тэр хүн эсэргүүцэл эсвэл зовлон шаналлыг
тэвчээртэй, итгэлтэй даван туулж байгаагаа хэрхэн харуулсан бэ?

Суралцагчдыг өөрт нь тохиолдож буй эсэргүүцэл эсвэл зовлон шаналлын тухай
бодоод, тэдгээр түвэгтэй асуудлыг хэрхэн тэвчээртэй, итгэлтэй даван гарахаа
шийдэхэд урь. Тэднийг тусламж эрэн залбирахад урамшуулан дэмж.

2 Тесалоник 1:6–10-р шүлэгт Паул Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийг
бошиглосон гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг хоёр юм уу гурван бүлэг болгон
хуваарил. Бүлэг бүрийг 2 Тесалоник 1:6–10-ыг хамтдаа уншаад, дараах
асуултуудыг ярилцахад урь. (Та эдгээр асуултыг самбарт бичиж эсвэл тараах
материал болгон өгч болно.) Суралцагчдаас хариултуудаа хичээлийн дэвтэр
эсвэл судар судлах тэмдэглэл дээрээ бичихийг хүс.

• Паул Хоёр дахь ирэлтийг дүрслэн хэлэхдээ ямар үг хэллэг ашигласан бэ?

• Хоёр дахь ирэлт болоход зөв шударга хүмүүст юу тохиолдох вэ?

• Хоёр дахь ирэлт болоход ёс бусчуудад юу тохиолдох вэ?

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа цөөн суралцагчаас бүлгээрээ олж мэдсэн
хариултаа ангийнхантайгаа хуваалцахыг хүс. Есүс Христийн Хоёр дахь
ирэлт болоход зөв шударга хүмүүс амарч, ёс бусчууд сүйтгэгдэх болно
гэсэн үнэнийг самбарт бич.

• Зөв шударга хүмүүс юунаас амарна гэж та нар бодож байна вэ?

129-Р ХИЧЭЭЛ
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• Энэ сургаал Есүс Христэд өгсөн амлалтаасаа болж одоо зовлон бэрхшээл
туулж буй хүмүүсийг хэрхэн тайвшруулдаг вэ?

Суралцагчдаас Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлт хэзээ болох талаар бодож
байсан бол гараа өргөхийг хүс. Тесалоникийн гэгээнтнүүд ч бас энэ талаар
гайхширч байсан бөгөөд Паул тэднийг төөрөлдөх вий хэмээн зовниж байв.

Нэг суралцагчийг 2 Тесалоник 2:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Тесалоникийн гэгээнтнүүдийг Хоёр дахь
ирэлтийн цаг хугацааны талаар юу гэж дүгнэсэн хэмээн бодсоныг олж
мэдэхийг хүс.

2 Тесалоник 2:1–3 бол төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших
судруудыг судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо

нэмэгдүүлж, тэдгээрийг бусдад заахад бэлтгэлтэй байхад тусална. Та суралцагчдад төгс
эзэмших судруудыг өөр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэх нь тэдгээрийг хялбархан олох
боломжтой болгодог гэж зөвлөж болно. Суралцагчдад энэ судрын хэсгийг бүрэн судалж
хэрэгжүүлэхэд туслахын тулд хичээлийн төгсгөл дэх заах санаануудыг эргэн хар.

• Паул тесалоникчуудыг Хоёр дахь ирэлтийн цаг хугацааны талаар юунд
битгий итгээсэй гэж хүссэн бэ? (Энэ нь удахгүй болно.)

Суралцагчдаас 2 Тесалоник 2:3-ыг дотроо уншаад, Паул Хоёр дахь ирэлтийн
өмнө юу тохионо гэснийг олж мэдэхийг хүс. “Тэр өдөр” гэсэн хэллэг нь Хоёр
дахь ирэлтийг хэлж байгаа бөгөөд “итгэлээс салах” гэдэг нь урвалтыг
илэрхийлж байгааг тайлбарла.

• Та Хоёр дахь ирэлтийн өмнө юу болох талаар эдгээр шүлгээс ямар үнэнийг
олж мэдэх боломжтой вэ? (Суралцагчид өөр өөр үг ашиглаж болох ч Есүс
Христийн Хоёр дахь ирэлтийн өмнө урвалт болно гэсэнтэй төстэй
үнэнийг олж тогтоох ёстой.)

Эдгээр шүлэгт Паул тухайн үеийн Сүмийн гишүүдийг Их Эзэний Хоёр дахь
ирэлтээс илүү өөрсдийнх нь дунд аль хэдийн эхэлсэн урвалтын тухайд санаа
зовних хэрэгтэй гэж зөвлөсөн болохыг цохон тэмдэглэ.

Суралцагчдад Урвалт гэж юу болохыг ойлгоход нь туслахын тулд та нэг
суралцагчаас дараах тайлбарыг чанга уншихыг хүс.

“Есүс Христийг үхсэний дараа ёс бус хүмүүс төлөөлөгчид, Сүмийн гишүүдийг мөшгөн
хавчиж, тэднээс олныг нь хөнөөжээ. Төлөөлөгчдийг нас барахад санваарын түлхүүрүүд
хийгээд тэргүүлэх санваарын эрх мэдэл дэлхийгээс авагдав. Төлөөлөгчид сайн мэдээний
сургаалуудыг цэврээр нь хадгалж, жаяг, Сүмийн гишүүдийн зохистой байдлын жишгийг
хадгалан үлдээсэн байна. Төлөөлөгчидгүйгээр цаг хугацаа өнгөрөх тусам сургаалууд
гуйвуулагдаж, Сүмийн зохион байгуулалт болон баптисм, Ариун Сүнсний бэлэг хүртээх
зэрэг санваарын ёслолуудад эрх мэдэл олгогдоогүй өөрчлөлтүүд хийгдсэн байна” (Миний
сайн мэдээг номло: Номлогчийн үйлчлэлд зориулсан удирдамж [2004], 37).

• Урвалтын тухай энэ ойлголтод түшиглэн ойлгоход яагаад Есүс Христийн
сайн мэдээ болон Түүний Сүм сэргээгдэх хэрэгтэй байсан бэ?
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2 Тесалоник 2:3-т гарч буй “ёс бусын хүн” гэдэг нь Сатаныг хэлж байна. Сайн
мэдээний Сэргээлт болон Мормоны Ном ирсэн нь (3-р шүлэг) Сатаны болон
түүний дагалдагчдын хууран мэхлэлтийг “илчилсэн.”

Паул Хоёр дахь ирэлтийг хүртэл дэлхийн оршин суугчдыг хууран мэхлэхийг
Сатанд Их Эзэн зөвшөөрөх болно хэмээн бошиглосныг тайлбарлан,
2 Тесалоник 2:4–17-г нэгтгэн дүгнэ. Паул гэгээнтнүүдийг түүний заасан зүйлд
“бат зогсох”-д урамшуулсан (15-р шүлэг).

2 Тесалоник 3
Паул сахилга батгүй хүмүүст анхааруулж, бие даах чадварыг номлов
Паулыг тесалоникчуудад хандан хоёр дахь захидлаа бичих үед Сүмийн гишүүд
ариун ёслолоос хүртэхийн зэрэгцээ найр наадам тогтмол хийдэг байсныг
тайлбарла. Хэдий тийм боловч Тесалоникийн зарим гишүүн идэхийн тулд л
найранд оролцохоос биш хоол хүнс авчирч туслахаас татгалздаг байв.

• Энэ нөхцөл байдлаас ямар асуудал үүсэж болох байсан бэ?

Паул итгэлтэй гэгээнтнүүдийг сайшаан магтаж, тэднийг “эмх журамгүй,” (6-р
шүлэг) буюу сахилга батгүй хүмүүстэй хэрхэн харилцаж, нөхөрлөх талаар
анхааруулсан гэдгийг тайлбарлан, 2 Тесалоник 3:1–9-ийг нэгтгэн дүгнэ. Паул
мөн өөрөө болон хамтрагчид нь өөрсдийгөө тэтгэхийн тулд ажил хийж,
материаллаг бие даасан байдлын үлгэр жишээ болсон тухай бичсэн.

Нэг суралцагчийг 2 Тесалоник 3:10–13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул ажил хийхээс татгалзсан хүмүүсийн талаар
гэгээнтнүүдийг юу хийх ёстой гэж зааварласныг олж мэдэхийг хүс.

• 12-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул ажил хийхээс татгалзсан хүмүүст ямар
заавар өгсөн бэ? (“Хөдөлмөрлөж, өөрсдийн талхаа идэх” буюу өөрсдийн
хэрэгцээг ханган бие даах)

• 13-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул итгэлтэй гэгээнтнүүдэд өөр ямар нэмэлт
заавар өгсөн бэ?

• “Сайныг үйлдэхээс бүү зүрхшээ” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

• Бид эдгээр шүлгээс ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөр үг ашиглаж болох ч Бид бие даахыг хичээн, бусдад туслахаар
зарлиглуулсан гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой.)

Нэг суралцагчийг Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимол дээрх дараах
үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас бид хэрхэн бие даахыг хичээх талаар
олж сонсохыг хүс.

“Ажил хөдөлмөрөөс ирдэг адислалуудын нэг нь бие даах чадвараа хөгжүүлэх явдал болно.
Та нар бие даах чадвартай байхад өөрийгөө болон гэр бүлээ тэжээн тэтгэх Бурханы өгсөн
адислал, чадваруудаа ашиглаж, тулгарсан асуудлуудынхаа шийдвэрлэх гарцыг олдог. Бие
даах чадвартай байна гэдэг нь бүх зүйлийг ганцаараа хийх чадвартай байна гэсэн үг биш
ээ. Жинхэнэ ёсоор бие даах чадвартай болохын тулд бусадтай хамтарч ажиллахыг сурч, Их
Эзэнд хандан, Түүний тусламж болон хүч чадлыг эрэлхийлэхийг хэлнэ.
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“Та нарт зориулсан агуу ажил Бурханд байдаг гэдгийг санаарай. Тэрхүү ажлыг
гүйцэлдүүлэхээр хичээн чармайхад Тэрээр та нарыг адислах болно” (Залуучуудын бат бөх
байдлын төлөө [товхимол, 2011], 41).

• Бид хэрхэн бие даахыг хичээх вэ?

• Бие даасан байдлаас ирэх ямар ямар адислал байна вэ?

Биднийг бие даахаар хичээхэд Их Эзэн хэрэгцээг маань хангаж, асуудлууддаа
хариулт олоход тусалдаг.

Суралцагчдыг яг одоо болон ирээдүйд илүү их бие даахын тулд юу хийж чадах
талаар бодож үзэхэд урь. Тэднийг илүү их бие даахад туслах зорилго тавихад
урьж, тэрхүү зорилгодоо хүрэхэд Их Эзэний тусламжийг эрэлхийлэхэд нь
урамшуул.

Паул захидлаа гэгээнтнүүдийг залхуу хойрго байхаас зайлсхийж, залхуу,
сүйтгэгч хүмүүсээс холдохыг зөвлөсөн зөвлөгөөгөөр төгсгөсөн гэдгийг
тайлбарлан, 2 Тесалоник 3:14–18-ыг нэгтгэн дүгнэ. Гэхдээ гэгээнтнүүд тэднийг
дайсан мэт үзэхгүй, харин сайн мэдээн дэх ах эгчийн хувьд зэмлэх
хэрэгтэй байсан.

Өнөөдрийн хичээл дээр заагдсан үнэнүүдийн талаар гэрчлэлээ хуваалцаж
хичээлээ төгсгө.

Төгс эзэмших судар—2 Тесалоник 2:1–3
Суралцагч бүрийг судар судлах тусламжийг (зүүлт тайлбар, Судруудын
удирдамж эсвэл Сэдэвчилсэн удирдамж гэх мэт) ашиглан Урвалтын тухай
заадаг 2 Тесалоник 2:1–3-аас өөр судар олоход урь. Хангалттай цаг өгсний
дараа хэдэн суралцагчаас хайж олсон судраа хуваалцаж, эдгээр судар урвалтын
талаар юу зааж байгааг тайлбарлахыг хүс. Тэдний олсон эшлэлүүдийг самбарт
жагсаан бич. Суралцагчдыг нэг судрын хэсгийг 2 Тесалоник 2:1–3-тай
холбогдох эшлэл болгон сонгоход урь. Та энэ эшлэлээ судрынхаа 2 Тесалоник
2:1–3-ын хажуу талын зайд бичихийг суралцагчдадаа санал болгож болно. Та
суралцагчдад энэхүү төгс эзэмших судар нь Урвалт болон Сэргээлт
шаардлагатай болсон талаар заахад хамгийн их хэрэглэгддэг гэдгийг
тайлбарла. Суралцагчдыг 2 Тесалоник 2:1–3-ыг болон самбарт бичсэн судрын
эшлэлүүдийн нэгийг ашиглан, хамтрагчдаа урвалтын талаар заахад урь.
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Паулын Тимотод бичсэн
анхны захидлын оршил
Энэ номыг яагаад судлах хэрэгтэй вэ?
1 Тимот номд Паул Ефесийн Сүмийн удирдагч Тимотод жинхэнэ сургаал
заагдахад болон түгээмэл худал хуурмаг зүйлс нь сайн мэдээний сургаалуудаас
сатааруулахгүй байхад анхаарахыг зөвлөсөн талаар бид уншдаг. Тэрээр
Тимотод бишоп, диконы албадын талаар зааж, эдгээр албан тушаалд үйлчлэх
тэдний ур чадваруудын тухай хэлдэг. Түүнчлэн Паул хөрвөгдөх үедээ Есүс
Христээс хүлээн авсан нигүүлсэлдээ маш их талархдагаа өгүүлсэн. Суралцагчид
1 Тимот номыг судалснаар Сүмд жинхэнэ сургаал заахын ач холбогдлын
талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлэх болно. Мөн тэд Аврагчийн нигүүлсэлд болон
бишоп ба бусад Сүмийн удирдагчийн чухал үүрэг хариуцлагад илүү их
талархалтай байх болно.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Паул 1 Tимот номыг бичжээ (1 Тимот 1:1-ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Паул Тимотод бичсэн анхны захидлаа МЭ 64–65 оны хооронд Македонд
байхдаа бичсэн байх магадлалтай (Судруудын удирдамж, “Паулын захидлууд,”
scriptures.lds.org; 1 Тимот 1:3-ыг тус тус үзнэ үү). Паул уг номыг бичихээсээ
өмнө хоёр жилийн турш Ромд гэрийн хорионд байсан бөгөөд суллагдсаныхаа
дараа их аялж, урьд нь өөрийн байгуулсан Сүмийн салбарууд бүхий бүс
нутгуудад очсон (Библийн толь бичиг, “Паулын захидлууд”-ыг үзнэ үү).

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Паул номлолынхоо хоёр дахь аялалдаа хамт үйлчилсэн Тимотод хандан энэ
номыг бичжээ (Үйлс 16:3-ыг үзнэ үү). Номлолынхоо дараа Тимот
үргэлжлүүлэн итгэлтэй номлогч, Сүмийн удирдагч (Үйлс 19:22; Филиппой
2:19-ийг үзнэ үү) бөгөөд Паулын хамгийн итгэмжит хамтран зүтгэгч
(1 Коринт 4:17-г үзнэ үү) байжээ. Паул Тимотыг “итгэл доторх [өөрийн]
жинхэнэ хүүхэд” хэмээн дурдсан (1 Тимот 1:2). Тимотын эцэг харь үндэстэн
грек хүн байсан бөгөөд зөв шударга иудей эх, эмээ хоёр нь түүнд судруудыг
зааж, тэдгээрээс суралцахад тусалжээ (Үйлс 16:1; 2 Тимот 1:5; 3:15-ыг үзнэ үү).

Энэ номыг бичигдэх үед Тимот Ефест Сүмийн удирдагчаар үйлчилж байв
(1 Тимот 1:3-ыг үзнэ үү). Тимотын нас залуу байсан тул зарим гишүүн түүний
удирдах чадварт эргэлзэж байсныг Паул цухас өгүүлсэн (1 Тимот 4:12-ыг үзнэ
үү). Паул өөрийн биеэр Тимот дээр зочилж очихыг хүссэн ч тэгж чадах эсэхдээ
тээнэгэлзэж байв (1 Тимот 3:14; 4:13-ыг үзнэ үү). Паул Сүмийн залуу удирдагч
болох Тимотыг үүрэг хариуцлагаа илүү сайн ойлгоосой гэсний үүднээс энэхүү
захидлаа бичжээ.
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Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Паулын захидлууд болох 1 Тимот, 2 Тимот, Тит номуудыг удирдамжийн
захидал хэмээн нэрлэдэг. Учир нь эдгээр захидалд Сүмийн пасторууд буюу
удирдагчдад зориулсан Паулын зөвлөгөө байдаг (Библийн толь бичиг,
“Паулын захидлууд”-ыг үзнэ үү). Пастор гэдэг үг нь “хоньчин” гэсэн латин
үгнээс гаралтай.

Паул бишоп, диконоор үйлчлэх зохистой нэр дэвшигчийг таньж мэдэхэд нь
туслах удирдамжийг Тимотод өгсөн (1 Тимот 3-ыг үзнэ үү). Паулын удирдамж
нь гишүүдийн материаллаг болон сүнслэг хэрэгцээг хангах Сүмийн
удирдагчдын үүрэг хариуцлагыг тодруулж өгөхөд тусалсан (1 Тимот 5-ыг үзнэ
үү). Паул мөн илүү агуу сүнслэг байдал нь өөрийгөө золиослох чанга хатуу
байдлаар олддог хэмээх хатуужлын хуурамч нийтлэг санааны тухай бичсэн.
Тухайлбал, Паул Сүмийн зарим гишүүн урваж, гэрлэлтийг хориглох ёстой
хэмээх үзэл бодлыг дэмждэг гэдгийг сэрэмжлүүлсэн (1 Тимот 4:1–3-ыг үзнэ үү).
Энэ болон бусад тэрс үзлийн эсрэг тэмцэхийн тулд Паул жинхэнэ сургаал
заахыг Тимотод зааварчилсан (1 Тимот 1:3–4, 10; 4:1–6, 13, 16-г үзнэ үү).

Тойм
1 Тимот 1 Паул хуурамч сургаалуудын эсрэг анхааруулдаг. Тэрээр өөрийг нь
аврахаар агуу их нигүүлслийг өгөгч Их Эзэн Есүс Христийг алдаршуулсан.
Паул хөрвөхөөсөө өмнө Христийн шашинтнуудыг эсэргүүцэж байснаа дурсан,
өөрийгөө гэм нүгэлтнүүдийн “тэргүүлэгч” (1 Тимот 1:15) буюу хамгийн муу нь
хэмээн хэлдэг. Паул Христийн нигүүлсэл мөн тэдэнд туслах болно гэдгийг
бусдад батлан хэлдэг.

1 Тимот 2–3 Паул залбирал, зөв мөргөлийн талаар заадаг. Тэрээр Есүс Христ
бол бид бүхний төлөөс, Эцэгт Зуучлагч хэмээн заадаг. Тэрээр эрэгтэй, эмэгтэй
хүмүүс мөргөлийн үеэр өөрсдийгөө хэрхэн авч явах тухай зааварладаг. Тэр
бишоп, диконуудын ур чадваруудыг дүрслэн хэлсэн. Тэр бурханлаг байдлын
нууц нь Есүс Христийн хүлцэнгүй байдал, Түүний энэ дэлхий дээрх төгс
амьдрал, Түүний алдар сууд дээшилсэн явдал юм гэдгийг тайлбарласан.

1 Тимот 4 Паул зарим хүн гэрлэлт болон зөв хооллолтын талаарх хуурамч
сургаалуудад хууртагдана гэдгийг Тимотод сануулжээ. Тэрээр гэрлэлтийг
болон Бурханы бүтээлүүдийг талархан хүлээн авч байхын ач холбогдлын
талаар ярьдаг. Паул өөрийн өдрүүдэд төдийгүй ирэх өдрүүдэд хуурамч
сургаалуудтай хэрхэн харьцах тухай Тимотод заажээ.

1 Тимот 5–6 Паул Тимотод ахмад, залуу, бэлэвсэн, хөгшин хүмүүсийн болон
боолуудын хэрэгцээнд зориулан үйлчлэхэд хэрэгтэй заавар удирдамжийг
өгсөн. Паул Тимотод хуурамч багш нарыг дүрслэн хэлж өгдөг. Тэрээр
“мөнгөний хайр бол бүх төрлийн бузар муугийн үндэс” (1 Тимот 6:10) хэмээн
анхааруулж, гэгээнтнүүд хэрхэн мөнх амьдралыг олж авах талаар Тимотод
зааварласан.

1 ТИМОТ
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1 Тимот
Оршил
Паул Ефес дэх санваарын удирдагч Тимотод хандан
бичиж, үнэн сургаал заагдахад анхаарахыг зөвлөсөн.
Тэрээр бишоп, диконуудад тавигдах шаардлагыг
тодорхойлон тайлбарлаж, итгэгчдийн үлгэр жишээ
байхыг Тимотод зөвлөжээ. Паул гэгээнтнүүдийг ядуус

болон бэлэвсэн хүмүүст туслах хэрэгтэй хэмээн
анхааруулсан. Тэрээр “мөнгөний хайр бол бүх төрлийн
бузар муугийн үндэс мөн” (1 Тимот 6:7–10) хэмээн зааж,
номоо төгсгөсөн.

Заах зөвлөмж
1 Тимот 1–3
Паул Сүмийг удирдах үүрэг хариуцлагынх нь талаар Тимотод зааварласан.
Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Олон жилийн өмнө намайг бишопоор үйлчилж байхад тохиолдсон нэгэн
явдлыг санаж байна. Нэгэн ням гаргийн өглөө ахлагчдын цуглааны
нээлтийн ажиллагааны үеэр нэгэн залуу эрэгтэйг пристийн албан тушаалд
томилохоор бэлтгэж байлаа. Тэр өдөр манай тойрогт ариун сүмийн
ажилтнаар үйлчилж байсан дээд зөвлөлийн гишүүн айлчилж ирсэн байв.
Намайг цугларсан олны өмнө залуу эрэгтэйг томилохоор суулгах тэр мөчид

Дээд зөвлөлийн гишүүн надад хандан “Бишоп оо, би томилогдож буй хүмүүсийг үргэлж
ариун сүм рүү харуулж суулгадаг” гэлээ. Тэрээр сандлыг зөөж, залуу эрэгтэйг ариун сүм
рүү харж суухаар болгов. Энэ нь зөвшөөрөгдөөгүй үйлдэл болохыг би тэр даруйд мэдсэн
юм” (“Нээлтийн үгс” [Дэлхий даяарх удирдагчдын сургалт, 2010 оны 11-р сар], lds.org/
broadcasts).

Дээд зөвлөлийн гишүүн биш, харин тухайн үед бишоп байсан ерөнхийлөгч
Монсон өөрийн тойрогт Их Эзэний ажлыг тэргүүлэх бүрэн эрхтэй байсныг
тайлбарла.

• Бишоп эсвэл салбарын ерөнхийлөгч иймэрхүү зөвшөөрөгдөөгүй үйлдэлд
боломж олгох нь ямар аюултай байж болох вэ?

Паул Ефесийн залуу санваарын удирдагч Тимотод хандан, энэхүү захидлыг
бичсэнийг тайлбарла. Тимот өөрийн удирдаж байсан Сүмийн салбарт
ерөнхийлөгч Монсонд тохиолдсонтой адил асуудлуудтай тулгарч байв.

Цөөн суралцагчийг ээлжлэн 1 Тимот 1:3–7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Тимотод ямар үүрэг хариуцлага өгснийг олж
мэдэхийг хүс. Үлгэр домог (4-р шүлэг) гэдэг үг нь худал хуурмаг сургаал; “үл
төгсөх угийн бичгүүдэд” анхаарлаа хандуулах (4-р шүлэг) rэдэг нь өөрсдийн
асар урт буюу үл төгсөх угийн бичгүүдээрээ алдартай Абрахамын сонгогдсон
үр удмынханд аврал ирнэ гэсэн худал хуурмаг ёс заншил; мөн “дэмий яриа”
(6-р шүлэг) гэдэг нь үр дүнгүй яриа (6-р шүлгийн зүүлт тайлбар в) гэдгийг
тайлбарла.
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• 3–4-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул Тимотод ямар үүрэг өгсөн бэ?

• 6–7-р шүлэгт цэдэглэснээр, энэ үүргийг гүйцэтгэх нь Тимотын хувьд яагаад
чухал байсан бэ?

• Паулын Тимотод өгсөн санваарын удирдагчийн үүрэг хариуцлагын тухай
зөвлөгөөнөөс бидний мэдэж авах үнэн юу байна вэ? (Суралцагчид өөр өөр
үг ашиглаж болох ч Санваарын удирдагчид үнэн сургаал, зөв үйлдэл
заагдаж буйд анхаарах үүрэгтэй гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох
ёстой. Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

Суралцагчдад ерөнхийлөгч Монсоныг бишоп байхад тохиолдсон нөхцөл
байдлыг сануул. Түүний ярьсан түүхийн үргэлжлэлийг уншихад нэг
суралцагчийг урь. Ангийнхнаас ерөнхийлөгч Монсон Дээд зөвлөлийн
гишүүний үйлдэлд ямар хариу үзүүлсэн талаар олж сонсохыг хүс.

“Энэ үйлдэл хэрхэн олныг хамран тархаж болохыг би ойлгосон юм.
Хэдийгээр би Дээд зөвлөлийн гишүүнээс насаар хамаагүй залуу байсан ч юу
хийх хэрэгтэйг мэдэж байв. Би сандлыг байранд нь эргүүлж тавиад, түүнд
“манай тойрогт бид цугларсан олон руу харуулж суулгадаг” гэж хэлсэн
(“Нээлтийн үгс,” lds.org/broadcasts).

• Сүмд үнэн сургаал, зөв үйлдэл заахад анхааран ажилладаг санваарын
удирдагчдын ачаар бид хэрхэн адислагддаг вэ?

Бурханы хуулийн багш болохыг хүсдэг хэрнээ тэр хуулийнхаа талаар зөв
ойлголтгүй хүмүүсийн эсрэг Паул анхааруулсан болохыг тайлбарлан, 1 Тимот
1:8–11-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг 1 Тимот 1:12–16-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул яагаад Есүс Христэд талархсаныг олж
мэдэхийг хүс.

• Паул яагаад Есүс Христэд талархал илэрхийлсэн бэ?

• 15–16-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Христэд итгэгч бүх хүнд үзүүлсэн “үлгэр
дуурайл”-ын талаар Паул юу хэлсэн бэ?

Паул Тимотод итгэлтэй байхыг зөвлөснийг тайлбарлан, 1 Тимот
1:17–1 Тимот 3-ыг нэгтгэн дүгнэ. Паул Есүс Христ бол бидний зуучлагч гэж
заасан бөгөөд тэрээр Сүмийн гишүүдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар зөвлөсөн.
Тэрээр мөн бишоп, диконуудад тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон.

1 Тимот 4–5
Паул Есүс Христийн итгэлт үйлчлэгчдийн шинж чанарыг дүрслэн хэлсэн.
Цаасны хавчаар, утас, наадаг тууз (скоч), соронз ангид авчир. Утасны нэг
үзүүрт цаасны хавчаарыг уяж, нөгөө үзүүрийг ширээнд туузаар наа. Соронзыг
цаасны хавчаарт хүргэхгүйгээр ойрхон барь. Соронзон хүчний улмаас цаасны
хавчаар соронз руу татагдах болно. Соронзыг хөдөлгөн, энэ нь цаасны
хавчаарны хөдөлгөөнд хэрхэн нөлөөлдгийг харуул.
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• Хэрэв цаасны хавчаар хүнийг төлөөлж байгаа бол соронз юуг төлөөлж
байна вэ?

Тэд хэрхэн соронз мэт байж, бусдад нөлөөлснөө эргэцүүлэн бодохыг
суралцагчдаас хүс. Суралцагчдыг 1 Тимот 4-ийг судалж байхдаа бид хэрхэн
бусдын амьдралд эергээр нөлөөлж чадах талаар заасан зарчмыг олж
мэдэхэд урь.

“Хожмын цагт” (1-р шүлэг) Сүмийн зарим гишүүн итгэлээ орхиж, “гэр бүл
болохыг хориглох” (3-р шүлэг) зэрэг хуурамч сургаал, үйлдлүүдийг дагах болно
хэмээн бошиглосныг тайлбарлан, Паул 1 Тимот 4:1–11-ийг нэгтгэн дүгнэ. Паул
гэгээнтнүүдийг үнэн сургаалаар тэтгэхийг Тимотод сургасан.

Суралцагчдыг 1 Тимот 4:12-ыг чимээгүй уншин, Паул Тимотыг юу байх ёстой
гэж зөвлөснийг олж мэдэхийг хүс. Энэ шүлэгт байгаа зан байдал гэдэг үг нь
биеэ авч явах байдал буюу зан авирыг илэрхийлж байгааг тайлбарла (12-р
шүлэг, зүүлт тайлбар в). Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• “Итгэгч хүмүүст үлгэр дуурайл” байх гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар
бодож байна вэ? (Энэ хэллэгийг судар дээрээ тэмдэглэхийг санал
болгож болно.)

• Паул Тимотыг юугаараа итгэгч хүмүүст үлгэр дуурайл байхыг зөвлөсөн бэ?
(Суралцагчдын хариултыг самбарт жагсаан бич.)

Нэг суралцагчийг 1 Тимот 4:13–16-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас уг
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Тимотыг итгэгч хүмүүст үлгэр дуурайл байхад
туслах өөр ямар зөвлөгөөг Паул өгснийг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.

• Тимотыг итгэгч хүмүүст үлгэр дуурайл байхад нь туслах өөр ямар зөвлөгөөг
Паул өгсөн бэ?

• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул яагаад Тимотыг өөрийнх нь заасан
сургаалд санаа тавьж, тэдгээрийн дагуу амьдрахад өөрийгөө бүрэн зориул
гэж хэлсэн бэ? (Тимотын ахиц дэвшил бүгдэд илэрхий болохын тулд.)

• 16-р шүлэгт буй Паулын заасан зүйлсэд үндэслэн харахад, бид Есүс Христэд
итгэгчдийн үлгэр жишээ байхыг хичээх нь ямар үр дүнд хүргэдэг вэ?
(Суралцагчдыг хариулах хооронд Бид Есүс Христэд итгэгчдийн үлгэр
жишээ болох аваас өөрсдөдөө болон бусдад аврал авчрах болно гэсэн
зарчимтай төстэй зарчмыг самбарт бич.)

• Есүс Христэд итгэдэг мөн дагадаг нэгний жишээ байх нь бусдад авралыг
авчрахад хэрхэн тусалдаг вэ?

Суралцагчдаас самбарт байгаа жагсаалтыг эргэн харж, Тимот “итгэгчдийн
жишээ” (1 Тимот 4:12) байж болох зүйлсийг бодож үзэхийг тэднээс хүс.
Ангийнхныг эдгээр зүйл бүрд хэн нэгэн нь хэрхэн үлгэр жишээ байж болохыг
дүрслэхийг хүс.

• Паулын дурдсан зүйлсийн аль нэгэнд нь хэзээ хэн нэгэн хүн танд
итгэгчдийн жишээ болж байсан бэ? (Та мөн өөрийнхөө туршлагаас
хуваалцаж болно.)
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Хувийн туршлагаасаа хуваалцах нь
Багш суралцагчдаас сайн мэдээний зарчмын дагуу амьдарснаар хэрхэн адислагдсан тухай
туршлагаасаа хуваалцахыг хүсэх нь судлах үйл явцад маш их тустай бөгөөд сайн үр нөлөө
үзүүлдэг. Сайн мэдээний зарчмыг судруудын хам сэдвээс гадна өнөөгийн нөхцөл байдал
дээр тайлбарлах нь суралцагчдад сайн мэдээний зарчим тэдний амьдралтай хэрхэн
холбогдож байгааг ойлгоход мөн үүнийг хэрэгжүүлэх хүсэлтэй болоход тусалдаг.

Суралцагчдыг Есүс Христэд итгэгчдийн жишээ байж, өөрсдөдөө болон бусдад
авралыг авчрахад туслах талаарх зорилгоо хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь.

Паул гэгээнтнүүд ядуусыг болон бэлэвсэн хүмүүсийг хэрхэн халамжлах талаар
Тимотод заасныг тайлбарлан, 1 Тимот 5-ыг нэгтгэн дүгнэ.

1 Tимот 6
Паул бусдад мөнхийн баялгийг эрэлхийлэхэд нь туслах талаар Тимотод заасан.
Ямар нэгэн мөнгөн дэвсгэрт ангийнханд харуул.

• Мөнгө илүү хилэнцэт эсвэл илүү сайн хоёрын алин руу хөтөлдөг гэж та
бодож байна вэ? Яагаад?

1 Тимот 6-р бүлэгт Паул мөнгөний тухай Тимотод зөвлөсөн байдгийг
тайлбарла. Нэг суралцагчийг 1 Тимот 6:6–10-ыг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул эд баялгийн талаар юу зааж,
анхааруулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Паулын заасан эсвэл анхааруулсан зүйлсээс юу нь та нарт онцгой сэтгэгдэл
төрүүлсэн бэ? Яагаад?

• “Мөнгөний хайр бол бүх төрлийн бузар муугийн үндэс мөн” гэдэг хэллэг
ямар утгатай гэж та бодож байна вэ? (1 Тимот 6:10).

• 9–10-р шүлэгт цэдэглэснээр, мөнгөний хайр юунд хүргэдэг вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа самбарт Мөнгөний хайр шударга бус
байдалд болон урвалтад хүргэдэг гэсэн үнэнийг бич.)

• Яагаад мөнгөний хайр шударга бус байдалд болон урвалтад хүргэдэг гэж та
нар бодож байна вэ?

Суралцагчдад мөнгө өөрөө биш харин мөнгөний “хайр” шударга бус байдал
руу хөтөлдөг гэдгийг ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчаас Арванхоёр
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихыг хүс.

“Мөнгө угаасаа бузар муу зүйл биш юм. Эзэнээсээ урвахдаа Иудасын олж
авсан мөнгөтэй адил сайн самари хүн мөнгийг хөршдөө үйлчлэхдээ
ашигласан. ‘Мөнгөний хайр [л] бүх төрлийн бузар муугийн үндэс юм’
(1 Тимот 6:10; налуу бичилт нэмэгдсэн.) Хамгийн гол ялгаа нь дэлхийн
зүйлсийг авч үзэх, үнэлэх, эзэмшихдээ бидний ашигладаг сүнслэг байдлын
зэрэгт оршдог” (“Сүнслэг байдал,” Ensign, 1985 оны 11-р сар, 63).
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Дараах судрын эшлэл, асуултуудыг самбарт бичих юм уу тараах материал
болгон бэлтгэ.

1 Тимот 6:11–12, 17–19

Паул Тимотод болон баян хүмүүст ямар зөвлөгөө өгсөн бэ?

Энэхүү зөвлөгөө нь баялгийг эрэлхийлэх болон эд хөрөнгөө ашиглах талаар
зөв хандлагатай байхад бидэнд хэрхэн тусалж болох вэ?

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Суралцагчдыг судрын эшлэлүүдийг
уншиж, хоёр хоёроороо дараах асуултын талаар ярилцахад урь. Тэдэнд
хангалттай хугацаа өгсний дараа хэд хэдэн суралцагчаас ярилцсан зүйлийнхээ
талаар хуваалцахыг урь.

• 19-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул хэрэв гэгээнтнүүд Бурханд итгэж, сайн
үйлсээр баян байх аваас юунд хүрнэ гэж хэлсэн бэ?

• Бид мөнх амийг олохын тулд юу хийх ёстой талаар Паулын заасан зүйлсээс
ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Хэрэв бид амьд Бурханд итгэн найдаж, сайн үйлсээр баян байх аваас
мөнх амийг олж авах болно гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж
тогтоох ёстой.)

• Хэрэв Бурханд итгэж найдан, шударга байдлын төлөө явах нь бидний нэн
тэргүүний зорилго юм бол энэ нь эд баялгийг авч үзэх, эрэлхийлэх,
хэрэглэх бидний байдалд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Мөнх амийг олох нь хүмүүнийг жинхэнэ баян болгодог гэдгийг гэрчлэн
хичээлээ төгсгө. Мөнх амийн жинхэнэ баялгийг олж чадахын тулд шударга
байдлын төлөө явахыг өөрсдийн нэн тэргүүний зорилго болгоход
суралцагчдыг зоригжуул.

130-Р ХИЧЭЭЛ
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Колоссай–1 Tимот (26-р
бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Колоссайгаас 1 Tимот хүртэл (26-р бүлэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал,
зарчмуудын дараах дүгнэлт нь энэ хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл
эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун
Сүнсний өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (Колоссай)
Паул Колоссайн гэгээнтнүүдэд хандан бичсэн захидалдаа Есүс Христ бол Гэтэлгэгч, Тэнгэрлэг Эцэгийн Ууган Хүү,
бүх зүйлийг Бүтээгч, Сүмийн тэргүүн, анхны амилуулагдах нэгэн гэдгийг заасан. Суралцагчид түүнчлэн хэрэв
үргэлжлүүлэн итгэл дээрээ суурилан, бат зогсвол Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан Бурхантай эвлэрэх
болно гэдгийг мэдэж авсан. Цааш нь Есүс Христ дээр суурилан, зохион байгуулагдсанаараа бид дэлхийн гүн
ухаан, уламжлалаас болж төөрөн одохоос зайлсхийж чадна гэдгийг ойлгосон.

2 дахь өдөр (1 Tесалоник)
Паул Тесалоникийн гэгээнтнүүдэд хандан бичсэн захидалдаа тэднийг итгэлтэй байдлынх нь төлөө магтан
сайшаасан бөгөөд Хоёр дахь ирэлтийн тухай үнэнийг заасан. Суралцагчид энэ захидлыг судалж байхдаа: Бид Есүс
Христийн сайн мэдээг Бурханы үг, хүчээр бусдад зааснаар Их Эзэний болон Түүний үйлчлэгчдийн дагалдагчид
болоход нь бусдад тусалдаг гэсэн үнэнийг мэдэж авсан. Бид сайн мэдээг өөрсдийн үлгэр жишээгээр дамжуулан
хуваалцаж болно. Хоёр дахь ирэлтээс өмнө нас барсан гэгээнтнүүд Христийг дахин ирэх үед амилуулагдах
болно. Хоёр дахь ирэлт болоход амьд байх итгэлтэй гэгээнтнүүд Христийг ирэхэд Түүнийг угтахаар дээш
аваачигдана. Хэрэв бид итгэлтэй байж, Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийн өмнөх тэмдгүүдийг харуулдан
хүлээвэл Түүнийг дахин ирэх үед бэлтгэлтэй байх болно.

3 дахь өдөр (2 Tесалоник)
Суралцагчид Паулын Тесалоникийн гэгээнтнүүдэд хандан, Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийн тухай үнэнийг
тодорхойлон бичсэн захидлыг судалж байхдаа хэрэв бид эсэргүүцэл, зовлон шаналлыг тэвчээртэй, итгэлтэй даван
туулбал Бурханы хаанчлалд зохистой гэж тооцогдох болно гэдгийг олж мэдсэн. Паул Есүс Христийн Хоёр дахь
ирэлт болоход зөв шударга хүмүүс амарч, ёс бусчууд устгагдах болно хэмээн заав. Тэрээр түүнчлэн Есүс Христийн
Хоёр дахь ирэлтийн өмнө урвалт гарах болно гэж заажээ. Бидэнд бие даасан байж, бусдад туслах зарлигийг
өгсөн гэдгийг суралцагчид ойлгосон.

4 дэх өдөр (1 Tесалоник)
Суралцагчид Ефесийн санваарын залуу удирдагч Тимотод хандан бичсэн Паулын захидлаас санваарын
удирдагчид үнэн сургаал, зөв уламжлалыг зааж байгаа эсэхийг анхаарах үүрэгтэй гэдгийг мэдсэн. Тэд түүнчлэн
мөнгөнд дурлах нь шударга бус байдал, урвалтад хүргэдэг гэдгийг ойлгож авсан. Нөгөө талаар, хэрэв бид амьд
Бурханд итгэн найдаж, сайн үйлсээр баян байх аваас мөнх амьдралыг олж авах болно.
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Оршил
Паул Ефесийн санваарын удирдагч Тимотод хандан бичихдээ итгэгчдийн
үлгэр жишээ байх хэрэгтэй хэмээн зөвлөжээ.

Заах зөвлөмж
Тэмдэглэл: Суралцагчид энэ бүлгээр 2 Тесалоник 2:1–3 дахь төгс эзэмших
судрын хэсгийг судалсан. Та энэ хэсгийн зааж байгаа үнэнийг нэгтгэн
дүгнэхийг хүсэн, суралцагчидтай хамт дахин үзэж болно. Та судрын энэ
хэсгийг чээжлэхэд нь суралцагчдад туслахын тулд 3-р шүлгийг ангийнханд хэд
хэдэн удаа чээжээр хэлж өгч болох юм.

1 Tимот 4
Паул Есүс Христийн итгэлт үйлчлэгчдийн шинж чанарыг дүрслэн хэлэв
Цаасны хавчаар, утас, наадаг тууз (скоч), соронз ангид авчир. Утасны нэг
үзүүрт цаасны хавчаарыг уяж, нөгөө үзүүрийг ширээнд туузаар тогтоо.
Соронзыг цаасны хавчаарт хүргэхгүйгээр ойрхон барь. Соронзон хүчний
улмаас цаасны хавчаар соронз руу татагдах болно. Соронзыг хөдөлгөн, энэ нь
цаасны хавчаарын хөдөлгөөнд хэрхэн нөлөөлдгийг харуул.

• Хэрэв цаасны хавчаар хүнийг төлөөлж байгаа бол соронз юуг төлөөлж
байна вэ?

Суралцагчид хэрхэн соронз мэт байж, бусдад нөлөөлснийг эргэцүүлэн бодохыг
тэднээс хүс. Суралцагчдыг 1 Тимот 4-ийг судалж байхдаа хэрхэн бусдын
амьдралд эергээр нөлөөлж болох талаар заасан зарчмыг олж мэдэхэд урь.

Паул “хожмын цагт” (1-р шүлэг) Сүмийн зарим гишүүн итгэлээ орхиж, “гэр
бүл болохыг хориглодог” (3-р шүлэг) зэрэг хуурамч сургаал, уламжлалуудыг
дагах болно хэмээн бошиглосныг тайлбарлан, 1 Тимот 4:1–11-ийг нэгтгэн
дүгнэ. Паул гэгээнтнүүдийг үнэн сургаалаар тэтгэхийг Тимотод зөвлөсөн.

Суралцагчдыг 1 Тимот 4:12-ыг дотроо уншаад, Паул Тимотыг хэн байх ёстой
гэж зөвлөснийг олж мэдэхийг хүс. Энэ шүлгийн зан байдал гэсэн үг нь биеэ авч
явах байдал буюу зан авир гэсэн утгатайг тайлбарла. Суралцагчдаас олж
мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• “Итгэгч хүмүүст үлгэр дуурайл” болох гэсэн нь юу гэсэн утгатай гэж та нар
бодож байна вэ? (Энэ хэллэгийг судар дээрээ тэмдэглэхийг санал
болгож болно.)

• Паул Тимотыг ямар арга замаар итгэгч хүмүүст үлгэр дуурайл болохыг
зөвлөсөн бэ? (Суралцагчдын хариултыг самбар дээр жагсаан бич.)

Нэг суралцагчийг 1 Нифай 4:13–16-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Тимотыг итгэгч хүмүүст үлгэр дуурайл болоход
туслах өөр ямар зөвлөгөөг Паул өгснийг олж мэдэхийг хүс.

• Тимотыг итгэгч хүмүүст үлгэр дуурайл болоход туслах өөр ямар зөвлөгөөг
Паул өгсөн бэ?
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• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул яагаад Тимотыг өөрийнх нь заасан
сургаалд санаа тавьж, тэдгээрийн дагуу амьдрахад өөрийгөө бүрэн зориул
гэж хэлсэн бэ? (Тимотын ахиц дэвшил бүгдэд илэрхий байхын тулд.)

• 16-р шүлэгт Паулын заасан зүйлсээс харахад Есүс Христэд итгэгчдийн үлгэр
жишээ байхыг хичээх нь ямар үр дүнд хүргэдэг вэ? (Суралцагчдын
хариултыг ашиглан Бид Есүс Христэд итгэгчдийн үлгэр жишээ болох
аваас өөрсдөдөө болон бусдад авралыг авчрахад туслах болно
гэсэнтэй төстэй зарчмыг самбарт бич.)

• Есүс Христэд итгэдэг мөн дагадаг нэгний жишээ байх нь бусдад авралыг
авчрахад хэрхэн тусалдаг вэ?

Суралцагчдаас самбарт байгаа жагсаалтыг эргэн харж, Тимотын “итгэгчдийн
жишээ” (1 Тимот 4:12) байж болох арга замуудыг бодож үзэхийг хүс.
Ангийнхнаас эдгээр арга зам бүрд хэн нэгэн нь хэрхэн үлгэр жишээ байж
болохыг дүрслэн хэлэхийг хүс.

“Бүдүүлэг үггүй клуб” (4:57) эсвэл “Алдагдсан цүнх” (2:40) гэсэн хоёр
видео бичлэгийн аль нэгийг үзүүл. Видео бичлэгүүд LDS.org дээр бий.

Видео бичлэг дээрх залуу эрэгтэй эсвэл залуу эмэгтэй хэрхэн Есүс Христэд
итгэгчдийн үлгэр жишээ болж буй арга замуудыг олж харахыг
суралцагчдаас хүс.

• Паулын дурдсан арга замуудын аль нэгэнд хэзээ ямар нэгэн хүн танд
итгэгчдийн үлгэр жишээ болж байсан бэ? (Та мөн өөрийнхөө туршлагаас
хуваалцаж болно.)

Суралцагчдыг Есүс Христэд итгэгчдийн үлгэр жишээ байх, өөрсдөдөө болон
бусдад авралыг авчрахад туслах талаарх зорилгоо хичээлийн дэвтэр эсвэл
судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь.

Дараагийн бүлэг (2 Тимот 1–Еврей 4)
Суралцагчдыг өнөө үед Есүс Христийн шавь байхын хэцүү тал юу байдгийг
эргэцүүлэхэд урь. Түүнчлэн тэд Паулын заасан зүйлсийг дараагийн долоо
хоногт үргэлжлүүлэн судлах үедээ тэднийг учрах зовлон шаналал, бэрхшээлийг
үл тоон итгэлтэй хэвээр үлдэхэд туслах үнэнийг мэдэж авах болно гэдгийг
тайлбарла.
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Паулын Тимотод бичсэн
хоёр дахь
захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Паулын Тимотод бичсэн хоёр дахь захидал нь Есүс Христийн талаар
гэрчлэлтэй байхад ирдэг хүч чадлыг цохон тэмдэглэдэг (2 Тимот 1:7–8-ыг үзнэ
үү). Энэ нь мөн Паул, Тимот хоёрын үед төдийгүй хожмын өдрүүдэд байх
“хэцүү цаг”-ийн тухай бошиглолыг агуулдаг (2 Тимот 3:1–7-г үзнэ үү). Тимотод
тулгарсан асуудлуудад туслахын тулд Паул түүнийг судруудад болон Сүмийн
удирдагчдад итгэж (2 Тимот 3:14–17-г үзнэ үү), жинхэнэ сургаалд найдахыг
(2 Тимот 4:2-ыг үзнэ үү) урамшуулан дэмждэг. Суралцагчид энэ номыг
судалснаар хожмын өдрүүдийн хэцүү цагт амьдрахад нь туслах сургаал,
зарчмуудыг мэдэж авах болно.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
2 Тимот номыг Паул бичсэн (2 Тимот 1:1-ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Паул Тимотод бичсэн хоёр дахь захидлаа МЭ 64–65 оны хооронд бичсэн байх
магадлалтай (Судруудын удирдамж, “Паулын захидлууд,” scriptures.lds.org-оос
үзнэ үү). Паул энэ захидлаа нас барахаасаа өмнө, Ромд хоёр дахь удаагаа
шоронд хоригдож байхдаа бичсэн (Библийн толь бичиг, “Паулын
захидлууд”-ыг үзнэ үү).

Паул хоригдож байхдаа гинжээр хүлүүлж (2 Тимот 1:16; 2:9-ийг үзнэ үү),
шоронгийн өрөөнд юм уу гянданд мөн гадаа байж (2 Тимот 4:13, 21-ийг үзнэ
үү), найз нөхөд нь түүнийг хайж олох гэж зүдэрсэн ажээ (2 Тимот 1:17-г үзнэ
үү). Лук л түүн дээр байнга очдог байсан байх магадлалтай (2 Тимот 4:11-ийг
үзнэ үү) бөгөөд Паул амьдрал нь төгсөж буйг мэдэж байжээ (2 Тимот 4:6–8-ыг
үзнэ үү).

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Паул энэ номондоо өөрт нь ирсэн үхлийн дараа үргэлжлүүлэн явах хүч чадлыг
Тимотод өгч, урамшуулсан. Паул өөрийнх нь цаг ахархан болсныг мэдэж
байсан бөгөөд “өөрийн хайрт хүү” хэмээдэг Тимоттой уулзахыг хүссэн
(2 Тимот 1:2).

Паул захидлынхаа төгсгөлд Тимот, Марк хоёрыг өөр дээр нь ирж, орхисон
хэдэн зүйлийг нь авчрахыг гуйдаг (2 Тимот 4:9–13-ыг үзнэ үү). Хэдий Паулын
захидал Тимотод хэмээн тодорхой хаяглагдсан ч Паул тухайн үед болон бидний
үед хамааралтай сорилт бэрхшээл, шийдвэрүүдийг заасан учраас энд байх
зөвлөгөөг “эцсийн өдрүүдэд” (2 Тимот 3:1) амьдрах хүмүүс дагаж болно.
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Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Энэ ном нь 1 Тимот ба Тит номын нэгэн адил удирдагчдад зориулсан
захидлуудын нэг бөгөөд “Төлөөлөгчийн сүүлчийн үгсийг агуулж, түүнийг
гайхалтай зориг зүрх, итгэл найдвартайгаар үхлийн ирмэг дээр байгааг
харуулдаг” (Библийн толь бичиг, “Паулын захидлууд”-ыг үзнэ үү). Цаг
хугацааны хувьд 2 Тимот ном нь Шинэ Гэрээн дэх Паулын хамгийн сүүлчийн
захидал юм (2 Тимот 4:6-г үзнэ үү).

Энэ номонд “Харийнхны тунхаглагч, элч, багшаар” (2 Тимот 1:11) үйлчлэхийн
адислал, хүндрэл бэрхшээлүүдийн талаарх Паулын зарим бодол эргэцүүлэл
байдаг. Паул “Би сайн тэмцлээр тэмцсэн. Би замаа дуусгасан, итгэлээ сахисан.
Ирээдүйд зөвт байдлын титэм нь надад зориулагдан зэхэгдсэн ажээ” (2 Тимот
4:7–8) хэмээн тунхагласан нь тэрээр мөнх амьдралыг өвлөн авна гэдэгтээ
итгэлтэй байсныг харуулдаг. Паул гучин жилийн турш Есүс Христэд үйлчилсэн
тул бусдын итгэлийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд хэрхэн амжилттай үйлчлэх
талаар Тимотод заавар өгөхөд хамгийн тохиромжтой хүн байв (2 Тимот
2:15–17, 22–26; 4:1–2, 5-ыг үзнэ үү).

Тойм
2 Тимот 1 Паул санваарын томилолтоор хүлээн авах Бурханы бэлэг, хүч
чадлын тухай ярьдаг. Тэрээр “айдсын сүнс” (2 Тимот 1:7) нь Бурханаас
ирдэггүй бөгөөд бид Есүс Христийн тухай өөрсдийн гэрчлэлээс ичиж зовох
ёсгүй хэмээн заадаг. Паул Есүс Христ түүнийг сайн мэдээг тунхаглуулахаар
дуудсан гэдгийг гэрчилдэг (2 Тимот 1:11-ийг үзнэ үү).

2 Тимот 2 Паул сайн цэрэг, ялалт байгуулсан тамирчин, ажилсаг тариачны
дүрслэлийг ашиглан, мөнхийн алдар сууг хүлээн авахын тулд зовлон
зүдгүүрийг даван туулах хэрэгтэйг харуулсан. Тэрээр жинхэнэ болон хуурамч
багш нарыг мөн хүндэтгэлийн болон жирийн үед хэрэглэгддэг сав суулгыг
хооронд нь харьцуулдаг. Тэр Тимотод хэрүүл маргаанаас зайлсхийж, наманчлах
хэрэгтэй хүмүүст тэвчээртэй заахыг сануулдаг.

2 Тимот 3–4 Паул эцсийн өдрүүдийн хилэнцэт нөхцөл байдлуудыг дүрсэлж,
Тимотыг санваарын удирдагчийн үүрэг хариуцлагадаа судруудыг ашиглаж
байхыг урамшуулдаг. Мөн тэрээр үхэл нь ойртож буйг бичээд, “Би итгэлээ
сахисан” хэмээн тунхагладаг (2 Тимот 4:7). Паул Их Эзэн түүнийг “тэнгэрлэг
хаанчлалд” аваачих болно хэмээн гэрчилдэг (2 Тимот 4:18).

2 ТИМОТ
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2 Тимот 1–2
Оршил
Паул Тимотод хандан бичсэн хоёр дахь захидалдаа айдас
Бурханаас ирдэггүй хэмээн заагаад, Есүс Христийн тухай
гэрчлэхээсээ ичиж зовох ёсгүйг зөвлөсөн. Паул Тимотыг

зовлон бэрхшээлийг итгэлтэй даван туулахад урамшуулан
дэмжсэн бөгөөд гэгээнтнүүдэд наманчлахыг заа хэмээн
зөвлөсөн.

Заах зөвлөмж
2 Tимот 1
Паул Тимотод сайн мэдээнээс ичиж зовохгүй байхыг зөвлөв
Самбар дээр Айдас гэсэн үг бичээд, суралцагчдаас айдас бидэнд хэрхэн
нөлөөлж болох талаар эргэцүүлж бодохыг хүс. Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч
Гордон Б.Хинклигийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Бидний дунд айдас мэдрээгүй гэж хэлэх хэн байна вэ? Бидний хэн нь ч
айдсаас бүрэн чөлөөлөгдөөгүй гэдгийг би мэднэ. Зарим нь мэдээж бусдаас
илүү их айдастай байдаг. Зарим нь түүнийг даван гарах чадвартай байдаг
бол бусад нь түүнд урхидуулаад, уруу татагдан, бүр ялагдал хүлээдэг. Бид
доромжлуулах, ялагдах, ганцаардах, тоогдохгүй байх зэргээс болж айдаг.
Заримдаа ирээдүйгээс, заримдаа одоо байгаа байдлаас болж айдаст

автдаг. Зарим нь гэм нүглийн ачаа дарамтыг үүрдэг бөгөөд ийм ачаа дарамтаасаа
чөлөөлөгдөхийн тулд юугаа ч өгөхөд бэлэн байдаг боловч амьдралаа өөрчлөхөөс айдаг”
(“God Hath Not Given Us the Spirit of Fear,” Ensign, 1984 оны 10-р сар, 2).

• Ерөнхийлөгч Хинклигийн хэлснээр айдас бидэнд хэрхэн нөлөөлж болох вэ?

• Айдас бидний сайн мэдээний дагуу амьдрах чадварт хэрхэн нөлөөлж
болох вэ?

Суралцагчдыг 2 Тимот 1-ийг судалж байхдаа тэднийг айдсаа давахад туслах
зарчмыг олж мэдэхэд урь.

Паул нас барахаасаа хэдхэн хоногийн өмнө Тимотыг Ромд шоронд байхад нь
хоёр дахь захидлаа бичжээ. Паул Тимоттой уулзах хүсэлтэйгээ илэрхийлсэн
бөгөөд Тимотын чин сэтгэлийн итгэлийн тухай дурсан санасан гэдгийг
тайлбарлан, 2 Тимот 1:1–5-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг 2 Тимот 1:6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул Тимотод юу хий хэмээн сануулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Тимотод юу хийхийг сануулсан бэ?

Гар тавьснаар хүлээн авсан “Бурханы бэлэг” гэдэг нь Ариун Сүнс гэсэн
утгатай. “Бадраах” гэдэг нь ноцоох, сэргээх гэсэн утгатай (6-р шүлэг, зүүлт
тайлбар а-г үзнэ үү). Паул Тимотод Ариун Сүнсний бэлгийг ноцоох буюу
Ариун Сүнсийг өөртэйгөө хамт байлгахыг чин сэтгэлээсээ эрэлхийлэхийг
сануулсан.
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Бид Ариун Сүнсийг өөрсөдтэйгөө хамт байлгахыг чин сэтгэлээсээ эрэлхийлбэл …
гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Нэг суралцагчийг 2 Тимот 1:7–8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Ариун Сүнсийг өөрсөдтэйгөө хамт байлгах үед
ямар ямар адислал ирж болохыг олж мэдэхийг хүс.

• 7-р шүлэгт цэдэглэснээр, Ариун Сүнсийг өөрсөдтэйгөө хамт байлгах үед
ямар ямар адислал ирж болох вэ?

• Эдгээр адислал бидэнд юуг даван туулахад тусалдаг вэ?

Паул сэтгэлийн түгшүүр, эргэлзээ тээнэгэлзэл, айдсыг төрүүлдэг дэлхийн айдас
“Эзэнээс эмээх” (Сургаалт үгс 9:10) айдсаас өөр гэж заасан гэдгийг тайлбарла.
Эзэнээс эмээх гэсэн нь “Түүнийг дээдлэн хүндэлж, бишрэн, зарлигуудыг нь
дуулгавартай дагах” гэсэн утгатай (Судруудын удирдамж, “Эмээх,”
scriptures.lds.org).

• 8-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул айдсаа даван туулахын тулд Ариун Сүнс
тусалдаг гэдгийг ойлгохын тулд юу хийхэд Тимотыг урьсан бэ?

Суралцагчдаас 7–8-р шүлэг дээрх Паулын заасан зүйлийг ашиглан, самбар
дээрх өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээж бичих байсныг асуу. Суралцагчдын хэлсэн
үгийг ашиглан, Бид Ариун Сүнсийг өөрсөдтэйгөө хамт байлгахыг чин
сэтгэлээсээ эрэлхийлбэл айдсаа даван туулж, Есүс Христийн тухай
гэрчлэхээсээ ичихгүй байх болно гэсэн зарчмыг илэрхийлэх өгүүлбэрийг
гүйцээж бич.

• Бидний Ариун Сүнсний тусламжтай хүлээн авдаг тэнгэрлэг хүч, хайр,
сайтар тунгаан шүүх зэрэг нь айдсаа даван туулахад хэрхэн тусалж
болох вэ?

• Есүс Христийн тухай гэрчлэхээсээ ичихгүй байгаа гэдгээ бид ямар арга
замаар харуулж болох вэ?

• Хэзээ Ариун Сүнс танд айдсаа даван туулахад тусалж, Есүс Христийн тухай
гэрчлэх гэрчлэлдээ бат зогсоход зоригжуулсан бэ?

Суралцагчдыг айдсаа даван туулж, Есүс Христийн тухай гэрчлэхээсээ ичихгүй
байхын тулд Ариун Сүнсийг урихаар хийж чадах зүйлийнхээ талаар тунгаан
бодоход урь.

Паул Тимотод үнэн сургаалд итгэлтэй хэвээр үлдэхийг зөвлөснийг тайлбарлан,
2 Тимот 1:9–18-ыг нэгтгэн дүгнэ. Паул Сүмд учирч байсан урвалт өргөн дэлгэр
тархаж байсныг мөн нотолсон (2 Тимот 1:15-ыг үзнэ үү).

2 Tимот 2
Паул Тимотод хэцүү бэрхшээлийг хэрхэн итгэлтэй даван туулах заавар өгөв
Суралцагчдыг 2 Тимот 2:1-ийг дотроо уншаад, Паулын Тимотод өгсөн
зөвлөгөөг олж мэдэхэд урь.

• Паул Тимотод ямар зөвлөгөө өгсөн бэ? (Бид итгэлээрээ дамжуулан Есүс
Христийн ач ивээл буюу тэнгэрлэг тусламжийг хүлээн авах боломжтой
гэдгийг тайлбарла [Ром 5:2-ыг үзнэ үү].)
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• Хүнд яагаад Есүс Христэд итгэх итгэлдээ хүчтэй хэвээр үлдэхэд хэцүү байж
болох вэ?

Паул Тимотыг Христийн шавийн хувьд шаналал, хавчлага шахалттай учрах
болно гэдгийг мэдэж байсан учраас Есүс Христийн ач ивээлээр дамжуулан
хүчтэй байх зөвлөгөөг өгсөн гэдгийг тайлбарла.

Цэрэг, тамирчин, тариачны зураг харуул. (Эсвэл эдгээр хүний зургийг самбар
дээр зурахад нэг суралцагчийг урь.)

Паул цэрэг, тамирчин, тариачны зүйрлэл ашиглан, хэцүү бэрхшээлийг үл
тоон, итгэлдээ хүчтэй хэвээр үлдэх хэрэгтэйг Тимотод заасан.

Дараах хүснэгтийг самбар дээр зур. Суралцагчдыг уг хүснэгтийг хичээлийн
дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ хуулж зурахад урь эсвэл тарааж өгөх
материал болгон өг.

Зүйрлэл Дүрслэл Энэ зүйрлэл итгэлдээ хүчтэй үлдэх
талаар юу зааж байна вэ?

Цэрэг

Тамирчин

Тариачин

Нэг суралцагчийг 2 Тимот 2:3–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад цэрэг, тамирчин, тариачин хүмүүсийг Паул хэрхэн
дүрслэн хэлснийг олж мэдэхийг хүс. Зов (3-р шүлэг) гэсэн үг нь шаналал эсвэл
бэрхшээл гэсэн утгатайг (), “барилдах” (5-р шүлэг) гэсэн нь спортын тэмцээнд
өрсөлдөж байгаа гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла ().

• 3-4-р шүлэгт Паулын сургаалд цэдэглэснээр, сайн цэрэг юу хийдэг вэ?
(Сайн цэрэг үүргийнхээ дагуу хэцүү бэрхшээлийг даван туулж, захирагчийнхаа
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таалалд нийцүүлэхийн тулд бусад ажил үйлсээ хойш тавьдаг гэсэн
өгүүлбэрийг хүснэгтийн “Дүрслэл” гэсэн үгийн доор эхний
хайрцганд бич.)

• 5-р шүлгийн тамирчин “дүрмийн дагуу” хичээхгүй эсвэл өрсөлдөхгүй бол
“шагнал” авахгүй гэсэн нь ямар утгатай вэ? (Хүснэгтийн “Дүрслэл” гэсэн
үгийн доор хоёр дахь хайрцганд Тамирчин хүн дүрмийг дагаж байгаа нөхцөлд
л ялах боломжтой гэж бич.)

• 6-р шүлэгт цэдэглэснээр, ургацаа хураахын тулд шаргуу зүтгэдэг тариачинд
ямар шагнал байна вэ? (Хүснэгтийн “Дүрслэл” гэсэн үгийн доор гурав дахь
хайрцганд Тариачин хөдөлмөрийнхөө үр шимийг хүртэхийн тулд шаргуу
ажиллах ёстой гэж бич.)

Зүйрлэл бүр итгэлдээ хүчтэй хэвээр үлдэх талаар юу зааж байгааг гурав дахь
хайрцганд бичиж, хүснэгтийг бөглөж гүйцээхэд суралцагчдыг урь. Цөөн
суралцагчаас бодол санаагаа хуваалцахыг хүс.

Суралцагчдадаа итгэ
Суралцагчид зөв удирдамж, дэмжлэгтэйгээр судруудыг ойлгож, сургаал, зарчмуудыг таньж
мэдэн, бусдад сайн мэдээг тайлбарлаж, сайн мэдээг амьдралдаа хэрэгжүүлж чадна
гэдэгт итгэ.

Паул Христийн шавь байснаар их зовлон бэрхшээл туулсан гэж хэлсэн гэдгийг
тайлбарла (2 Tимот 2:9-ийг үзнэ үү). Нэг суралцагчийг 2 Тимот 2:10–12-ыг
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул яагаад ийм
зовлон бэрхшээл туулсан талаар юу хэлснийг олж мэдэхийг хүс. “Сонгогдсон”
(10-р шүлэг) гэсэн нь Сүмийн итгэлтэй гишүүдийг хэлж байгаа, 12-р шүлгийн
тэвчих гэсэн нь тэвчих, туйлбартай үлдэх гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла.

• 10-р шүлэгт буй Паулын үгсээс харахад тэр яагаад Есүс Христэд итгэлтэй
хэвээр үлдэх, зовлон бэрхшээлийг даван туулах хүсэлтэй байсан бэ?

• Бид зовлон бэрхшээлийг даван туулж, Их Эзэнд итгэлтэй хэвээр үлдэх үед
юу тохиолдож болох талаар ямар зарчмыг мэдэж авч болох вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид зовлон шаналлыг
даван туулж, Их Эзэнд итгэлтэй хэвээр үлдвэл Есүс Христээр
дамжуулан өөрсдөдөө болон бусдад аврал олж авахад тусалж чадна
гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар
дээр бич.)

• Өөрсдийнхөө зовлон бэрхшээлийг итгэлтэй даван туулах нь бусдад Есүс
Христээр дамжуулан авралд хүрэхэд хэрхэн тусалж болох вэ?

Паул Тимотод сөргөлдөөнт байдлаас зайлсхийх, “бузар муу явдлаас хол
байх”-ыг сануулсан гэдгийг тайлбарлан, 2 Тимот 2:13–19-ийг нэгтгэн дүгнэ
(19-р шүлэг).

Аяга, ваар, сав зэрэг янз бүрийн сав суулганы зураг үзүүл. Нэг суралцагчийг
2 Тимот 2:20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад,
“том байшинд” ямар төрлийн сав суулга байгааг олж мэдэхийг хүс.
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• Паулын хэлснээр ямар төрлийн сав суулга “том байшинд” байна вэ?

Паул янз бүрийн хайрцаг савыг гэр бүлийн гишүүд буюу Есүс Христийн
Сүмийн гишүүд гэсэн утгаар зүйрлэл болгон ашигласан. Нэг суралцагчийг
2 Тимот 2:21-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, юу
хэн нэгнийг “Эзэндээ нийцсэн” сав болгодгийг олж мэдэхийг хүс.

• Паулын хэлснээр бид “Эзэндээ нийцсэн” байхын тулд юу хийж болох вэ?

“Өөрийгөө эдгээр зүйлээс цэвэрлэвэл” (21-р шүлэг) гэсэн нь бузар муу явдлаас
өөрийгөө бүрэн цэвэрлэх гэсэн утгатай гэдгийг онцлон хэл (19-р шүлгийг
үзнэ үү).

• Паулын сав ашиглан хэлсэн зүйрлэл дээр үндэслэн бид Их Эзэнд илүү сайн
үйлчлэхийн тулд хийж чадах зүйлийн талаар ямар зарчим мэдэж авч болох
вэ? (Суралцагчид Хэрэв бид өөрсдийгөө бузар муу явдлаас цэвэрлэвэл
Их Эзэнд илүү сайн үйлчилж чадна гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж
тогтоох ёстой.)

• Бид бузар муу явдлаас өөрсдийгөө цэвэрлэхийн тулд юу хийж болох вэ?

Суралцагчдыг 2 Тимот 2:22-ыг дотроо уншин, өөрсдийгөө бузар муу явдлаас
цэвэрлэхийн тулд юу хийж болохыг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас олж
мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Өөрсдийгөө бузар муу явдлаас цэвэрлэх нь Их Эзэнд илүү сайн үйлчлэхэд
хэрхэн тусалж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри
Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Их Эзэнд үйлчилж
байгаа номлогчдын хувьд энэ зарчмыг хэрхэн хэрэгжүүлж болох талаар
сонсохыг суралцагчдаас хүс.

“Өөрөө садар самууныг үйлдэж эсвэл хараалын үг хэлж эсвэл порнограф
үздэг байсан ямар ч номлогч бусдыг наманчлалд урьж чадахгүй! Тийм ээ,
та нар үүнийг хийж чадахгүй. Та нарыг тэдэнд хандан ярих үед Сүнс та
нартай хамт байхгүй байх бөгөөд үгс хоолой дээр чинь тээглэж, ганц ч үг
дуугарч чадахгүй болно. Та нар Лихайгийн үзсэн ‘хориглогдсон замаар’
будилан одсон хэрнээ [1 Нифай 8:28] бусдыг ‘нарийн бөгөөд шулуун’ зам

[2 Нифай 31:18] руу удирдаж чадахгүй.

… Та нар хэн ч бай, юу ч хийсэн бай уучлагдаж болдог. … Энэ бол өршөөлийн гайхамшиг;
Есүс Христийн Цагаатгалын гайхамшиг мөн. Гэвч та нар сайн мэдээний дагуу амьдарна гэж
амлахгүйгээр, хэрэгтэй үед наманчлахгүйгээр өршөөлийг хүлээн авч чадахгүй. … Би та
нарыг идэвхтэй мөн цэвэр ариун байгаач хэмээн гуйж байна. Шаардлагатай бол, идэвхтэй
болохыг мөн цэвэр ариун болохыг би та нараас хүсэж байна” (“Бид бүгд дуудагдсан,”
Ensign эсвэл 2011 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 54).

• Сайн мэдээг тунхаглахад гэм нүглээс цэвэр байх нь яагаад чухал вэ?

Энэ зарчмын үнэнийг гэрчилж, хичээлээ дуусга. Суралцагчдыг Их Эзэнд илүү
сайн үйлчлэхийн тулд наманчлах шаардлагатай байж болох гэм нүглийнхээ
тухай тунгаан бодоход урь.
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2 Тимот 3–4
Оршил
Паул Тимотод бичихдээ тэдний өдрүүдэд ч мөн эцсийн
өдрүүдэд ч урвалт хийгээд ёс бус явдал өргөн тархах
болно гэдгийг тайлбарласан. Тэрээр Тимотыг аль хэдийн
суралцсан үнэндээ итгэлтэй хэвээр үлдэхийг

зааварлажээ. Паул судруудын зорилгын тухай заав. Паул
захианыхаа төгсгөлд Тимотыг үйлчлэлээ хичээнгүйлэн
биелүүлэхийг урамшуулжээ.

Заах зөвлөмж
2 Tимот 3
Паул эцсийн өдрүүд дэх хэцүү цаг үеийг дүрслэв
Хичээл эхлэхээс өмнө түрүүлж ирсэн хоёр юм уу гурван суралцагчаас самбар
дээр аюултай эсвэл эрсдэлтэй нөхцөл байдлын тухай тус бүрдээ зурахыг хүс.
Хичээл эхэлсний дараа ангийнханд дараах асуултыг тавь.

• Самбар дээр зурсан нөхцөл байдлуудыг дүрслэхийн тулд та нар ямар ямар
үг хэрэглэх вэ?

Паул Тимотод өгсөн хоёр дахь захидлынхаа нэг хэсэгт өөрийн болон бидний
өдрүүд дэх нөхцөл байдлыг дүрсэлсэн гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг
2 Тимот 3:1-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад,
бидний амьдарч байгаа цаг үеийг Паул хэрхэн дүрслэн хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Паул бидний амьдарч байгаа цаг үеийг хэрхэн дүрслэн хэлсэн бэ? (Хэрэв
шаардлагатай бол хэцүү гэдэг үг нь аюул юм уу эрсдлээр дүүрэн гэсэн
утгатайг тайлбарла.)

• Өнөө үед та нар ямар ямар ёс суртахууны буюу сүнслэг аюул осол,
эрсдэлийг харж байна вэ?

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хос болгонд дараах хүснэгтийг
бичсэн цаас өг. 2 Тимот 3:2–7-г уншаад, хүснэгт дээрх асуултуудад

хариулахад урь. Хэцүү үгнүүдийн хувьд тэдэнд туслах зүүлт заавруудыг
ашиглахыг зааварчил.

2 Тимот 3:2–7

Паулын дүрслэн хэлсэн
хожмын үеийн нөхцөл
байдлуудын зарим жишээ
юу вэ?

Та нар эдгээр нөхцөл байдлын алийг нь өнөөдөр харж байна вэ?
(Тэдгээрээс хоёр юм уу гурвыг олж тогтоо.) Тэдгээр нөхцөл
байдал яагаад тийм аюултай байна вэ?
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Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа суралцагчдыг тэдгээр нөхцөл байдал
яагаад тийм аюултай байдаг талаар ярилцсан зүйлээ ангийнхантай
хуваалцахад урь.

Суралцсан шүлгүүд дээрх Паулын дурдсан зарим аюулын нөлөөнд автсан байж
магадгүй гэж санаа зовж байгаа эсэхээ эргэцүүлэн бодохыг суралцагчдаас хүс.

• 2 Тимот 3:5-д цэдэглэснээр, Паул Тимотыг бидний өдрүүдэд ч бас бидэнд
тусалж чадах юуг хийхэд урамшуулсан бэ? (Бид ёс бус явдлаас нүүр
буруулах ёстой.)

Паул Тимотод үнэнийг эсэргүүцэгч тэдгээр хүний мунхаглал бүгдэд илэрхий
болно гэдгийг тайлбарлан, 2 Тимот 3:8–11-ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр сайн
мэдээний дагуу амьдрахаар хичээн чармайсныхаа учир туулсан олон аюул осол
хийгээд хавчлагуудын талаар бичсэн.

Нэг суралцагчийг 2 Тимот 3:12–13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Паул сайн мэдээний дагуу амьдардаг тэдгээр хүнд юу
тохиолдох болно гэж бошиглосныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул сайн мэдээний дагуу амьдардаг тэдгээр хүнд юу тохиолдоно гэж
бошиглосон бэ?

Бид эдгээр түгшүүртэй нөхцөлийн ноцтой байдлыг үл харгалзан тусламж,
хамгаалалт олж чадна гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг 2 Тимот
3:14–15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул
эдгээр аюул ослоос нүүр буруулахад туслах юу заасан болохыг олж
мэдэхийг хүс.

2 Тимот 3:15–17 бол төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших
судруудын хэсгийг судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх

ойлголтоо нэмэгдүүлж, тэдгээрийг бусдад заахад бэлтгэлтэй байхад тусална. Та
суралцагчдад төгс эзэмших судруудыг өөр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэх нь тэдгээрийг
хялбархан олох боломжтой болгодог гэж зөвлөж болно. Суралцагчдад энэ судрын хэсгийг
бүрэн судалж хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд хичээлийн төгсгөлд байгаа заах
санаануудыг хар.

Суралцагчдад эдгээр сонгосон хэсгийг төгс эзэмшихэд туслах төгс эзэмших судрын
тайлбар, нэмэлт үйл ажиллагаануудыг энэ гарын авлаган дахь хавсралтаас үзнэ үү.

• Дүрслэн хэлсэн аюул ослыг эсэргүүцэх талаар Паул юу заасан бэ?

• 14-р шүлэг дэх “юунд итгэсэн болон юу сурсан дотроо байнга бай” гэдэг нь
ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

Энэ хэллэг ямар утгатайг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд нэг
суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын
хэлсэн дараах мэдэгдлийг чанга уншихад урь.
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“Айдаст автаж, эргэлзээнд идүүлж эсвэл хүнд хүчир цаг үетэй тулгарахдаа
олж авсан итгэлээ бүү алд. Тэр итгэл тань хэчнээн хязгаарлагдмал бага
байсан ч хамаагүй. … Ийм зүйл тохиолдон асуудал үүсэж, яаж
шийдвэрлэгдэх нь тодорхой бус байх үед олж авсан итгэлээсээ зууран, илүү
их мэдлэг иртэл тэвчээртэй байцгаа” (“Эзэн минь, би итгэж байна,” Ensign
эсвэл 2013 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 109).

14-р шүлэгт буй “хэнээс сурснаа мэдэж” гэсэн хэллэгийг онцолж хэл. Бид
бошиглогч, удирдагч, багш, эцэг эх, Ариун Сүнс зэрэг найдвартай эх
сурвалжуудаас үнэний баталгааны талаар мэдэж авч, хүлээн авдаг гэдгийг
тайлбарла.

• 14–15-р шүлгээс бид эцсийн өдрүүдэд сүнслэг аюулыг хэрхэн даван туулсан
тухай ямар ямар зарчмыг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны
дараа Хэрэв бид найдвартай эх сурвалж болон судруудаас мэдэж
авсан үнэнүүдийнхээ дагуу үргэлжлүүлэн амьдарвал эцсийн өдрүүд
дэх сүнслэг аюулаас зайлан гарч чадна гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

• Судруудад болон мэдэж сурч авсан үнэндээ итгэж найдах нь эцсийн өдрүүд
дэх аюулыг даван туулахад бидэнд хэрхэн туслах вэ?

• Та нар мэдэж авсан үнэндээ найдахыг хэзээ сонгосон бэ? Та үүнийг
хийснээрээ хэрхэн адислагдсан бэ? (Та эхлээд суралцагчдыг судрын
тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэр дээрээ эдгээр асуултад хариулуулж
бичүүлээд, дараа нь цөөн суралцагчийг хариултаа хуваалцахад урь.)

Нэг суралцагчийг 2 Тимот 3:16–17-г чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
Паулын судруудын тухай заасан зүйлийг олж мэдэхийг хүс. Та суралцагчдад
олж мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхийг санал болгож болно.

• Паул өнөөдөр бидэнд тусалж чадах судруудаас суралцах талаар юу заасан
бэ? (Ангийнханд Бид судруудаас судалснаар сургаалаас сурч мэдэн,
төгс төгөлдөр байдал руу өсөн дэвжихэд туслах анхааруулга, зааврыг
хүлээн авч чадна гэсэн зарчмыг олж тогтооход тусал. Энэ зарчмыг
самбар дээр бич.)

Самбар дээр бичсэн мэдэгдлийн сургаал, анхааруулга, заавар гэсэн үгсийг
дугуйлан зур. Суралцагчдыг судар тэдэнд дараах арга замуудын нэгээр тусалж
байсан үеийг бодохыг хүс. Үүнд: (1) сайн мэдээний сургаалуудыг ойлгох;
(2) өөрсдийн бодож, сонгож байсан ямар нэгэн зүйл эсвэл зөв биш байсан зан
төлөвийнхөө талаар зэмлэл юм уу анхааруулга авах; эсвэл (3) залбиралд нь
хариу өгөх юм уу асуудлыг хэрхэн шийдэхэд нь заавар өгөх зэрэг юм.
Суралцагчдад туршлагуудаасаа бодох цаг өгөөд, цөөн суралцагчийг бодсон
зүйлээ ангийнхантайгаа хуваалцахад урь. (Өнгөрсөн гэм нүгэл зэрэг хэт
хувийн чанартай аливаа зүйлийг хуваалцахгүй байхыг тэдэнд сануул.)

• Бид судруудын үнэ цэнийн талаар сурсан зүйлээсээ үндэслэн яагаад өдөр
бүр тэдгээрийг судлахаар урамшуулагдсан гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдад Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын
хэлсэн дараах мэдэгдлийн хуулбарыг өг. Нэг суралцагчаас үүнийг чанга
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уншихад уриад, ангийнхнаас судруудыг судлах талаарх ахлагч Скоттын
зөвлөгөө, амлалтыг олж мэдэхийг хүс.

Судруудаас судлах цаг байхгүй гэсэн Сатаны худал үгэнд бүү авт. Тэдгээрийг
судлах цаг гаргаж бай. Бурханы үгэн дээр өдөр бүр найрлах нь нойр, хичээл,
ажил төрөл, телевизийн цэнгээнт нэвтрүүлэг, видео тоглоом юм уу олон
нийтийн мэдээллийн хэрэгслээс илүү чухал. Та нар Бурханы үгийг судлах
цаг гаргахын тулд эн тэргүүнд тавих зүйлсээ дахин зохион байгуулах
хэрэгтэй болж мэднэ. Хэрэв хэрэгтэй бол үүнийг хийгээрэй.

“… Хэрэв та нар өдөр бүр хувиараа болон гэр бүлээрээ Бурханы үгийг судлахад цаг заваа
зориулбал амьдралд тань амар амгалан давамгайлах болно” (“Итгэлээ ашиглахыг эн
тэргүүнд тавь,” Ensign эсвэл 2014 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 106).

Судрууд дээрээс олддог үнэний дагуу үргэлжлүүлэн амьдарч байгаа тэдгээр
хүнд ирэх аюулгүй байдал хийгээд амар амгалангийн тухай гэрчил.
Суралцагчдыг эдгээр зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх талаар ямар
сэтгэгдэлтэй байгаагаа бодож үзэхэд урь. Суралцагчдыг мэдэрсэн өдөөлтөн
дээрээ үндэслэн зорилго тавихад урамшуулан дэмж.

2 Tимот 4
Паул сайн тэмцсэнээ тунхаглаад, Тимотод үргэлжлүүлэн номлохыг даалгасан
Хэрэв суралцагчдад хэцүү даалгавартаа бууж өгмөөр санагдаж байсан бол
гараа өргөхийг хүс.

• Хэдийгээр бууж өгөхийг хүсэж байсан ч санасандаа хүрч байсан туршлага
та нарт байна уу?

2 Тимот бол Паулын нас барахаасаа өмнө бичсэн хамгийн сүүлийн захиа
байсан байх магадлалтайг тайлбарла. Ангийн нэг хэсгийг 2 Тимот 4:1–5-ыг
дотроо чимээгүй уншаад, Паулын Тимотод өгсөн зөвлөгөөг олж мэдэхэд урь.
Нөгөө хэсгийг дээрх шүлгүүдийг уншаад, Паулын эртний Христийн Сүмийн
ирээдүйн тухайг юу зөгнөн хэлснийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг уншсан
зүйлээ ойлгоход туслах зүүлт тайлбарыг ашиглахад урамшуулан дэмж.
Суралцагчдыг уншиж дууссаны дараа бүлэг бүрээс тодорхой суралцагчийг олж
мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.

3–4-р шүлэг дээр Сүмд улиран тохиож эхлээд байсан урвалтын тухай Паулын
дүрсэлснийг цэдэглэсэн гэдгийг тайлбарла. Их урвалт руу хөтөлдөг хэмээн
Паулын дүрслэн хэлсэнтэй адил зан чанарууд нь сайн мэдээний сэргээлтийг
зайлшгүй болгожээ.

• Хэдийгээр ихэнх нь үнэнээс нүүр буруулна гэдгийг мэдэж байсан ч Паул
Тимотыг хүмүүст номлож, үйлчлэхээ үргэлжлүүлэхийг яагаад урамшуулан
дэмжсэн гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Тимот 4:6–8-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас Паул
сайн мэдээг дэлгэрүүлэхээр хичээж зүтгэсэн тухай юу гэж бичсэнийг олж
мэдэхийг хүс.
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• Паул номлогчийн хувьд хичээл зүтгэлийнхээ тухай юу гэж хэлсэн бэ? (Сайн
тэмцэл хийсэн болоод замаа дуусгасан гэдэг Паулын зүйрлэл түүнийг
номлолоо хэрхэн итгэлтэйгээр дуусгасныг дүрслэн хэлсэн гэдгийг
онцлон хэл.)

• 8-р шүлэгт цэдэглэснээр, үхсэнийх нь дараа түүнийг юу хүлээж байгаа гэж
Паул мэдсэн бэ?

• Бид Их Эзэний шаардсан зүйлсийг хийхэд итгэлтэй байх хичээл зүтгэлийн
талаар эдгээр шүлгээс ямар зарчим мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид
Хэрэв бид Их Эзэний биднээс шаардсан бүгдийг үйлдэхдээ
итгэлтэй байвал зөвт байдлын титмийг хүлээн авна гэсэн зарчмыг
олж тогтоох ёстой. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

“Зөвт байдлын титмийг” хүлээн авна гэдэг нь Тэнгэрлэг Эцэг шигээ болохыг
багтааж байгаа гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг Тэнгэрлэг Эцэгтэй илүү адил
болоход нь туслах Их Эзэний Сүмийн өсвөр үеийнхэнд өгсөн зарим
шаардлагыг самбар дээр бичихэд урь.

• Өсвөр үеийнхэн эдгээр шаардлагын заримд нь итгэлтэй байхаа болихыг
яагаад сонгож болох вэ?

• Хэдийгээр хэцүү байсан ч Паул шиг итгэлтэй хэвээр үлдэхийн сайн үлгэр
дуурайл үзүүлсэн хэнийг та нар мэдэх вэ? Энэ зарчмын жишээ болсон юуг
тэд хийсэн бэ?

Хэдийгээр Паул ажиллаж байхдаа заримдаа ганцаарддаг байсан ч Их Эзэн
түүнтэй хамт байж хүчирхэгжүүлдгийг тайлбарлаад, захидлаа төгсгөсөн
гэдгийг тайлбарлан, 2 Тимот 4:9–22-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Суралцагчдыг Их Эзэний тэднээс шаардсан зүйлсийг хийхдээ итгэлтэй хэвээр
үлдэхэд урамшуулан дэмж.

Төгс эзэмших судар—2 Тимот 3:15–17
Суралцагчдаас гурван багана хийхээр цаасаа гурван хэсэг болгон нугалахыг
хүс. Тэднээр цаасаа дэлгээд, эхний баганын дээд хэсэгт Сургаал, хоёр дахь
баганын дээд хэсэгт Зэмлэл ба анхааруулга, гурав дахь баганын дээд хэсэгт
Зөвт байдал дахь зааварчилгаа гэж бичүүл.

Суралцагчдыг энэ цаасаа эдгээр зорилгын аль нэгийг биелүүлж байгаа судрыг
унших бүрдээ тохирох хэсэгт нь бичсэнээр судрын хавчуурга болгоод, долоо
хоногийн турш ашиглахад урь. Жишээлбэл, Сургаал гэсэн гарчгийн доор
суралцагчид судрын эшлэл, шүлгүүдээс суралцсан сургаал, зарчмуудыг бичиж
болно. Зэмлэл ба анхааруулга гэсэн гарчгийн доор суралцагчид судрын эшлэл,
хэсгүүд буруу санааг юм уу тэдний өөрсдийн сонголт хийгээд зан чанарыг
хэрхэн засаж байгааг бичиж болно. Зөвт байдал дахь зааварчилгаа-ны доор
суралцагчид тэдний хийж чадах сайн үйлс рүү хөтлөх санаа өгсөн судрын
хэсгүүдийг тэмдэглэж болно.

Суралцагчдыг туршлагаа хуваалцахын тулд цааснуудаа нэг долоо хоногийн
дараа ангидаа авчрахад урамшуулан дэмж. Та энэ төгс эзэмших судрын хэсгийг
долоо хоногийн дараа давтах болно гэсэн санамжийг судар юм уу гарын
авлаган дээрээ хийхийг хүсэж болно.
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Паулын Титэд бичсэн
захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Паулын Титэд бичсэн захидал нь Тимотод бичсэн захидлын нэгэн адил
төлөөлөгчийн хувьд орон нутгийн Сүмийн удирдагчид зориулсан үнэ цэнтэй
зөвлөгөөг агуулдаг. Паул “мөнх амийн найдвар”-ыг анх Бурхан энэ дэлхийн
өмнөх амьдрал “мөнх цагаас өмнө” амласан байсан гэж бичжээ (Тит 1:2).
Тэрээр гэгээнтнүүд өргөмжлөлийн “ерөөлт найдвар” болон Хоёр дахь
ирэлтийг хүсэн хүлээх хэрэгтэй гэж заасан (Тит 2:13). Паул мөн Титэд
“шинэтгэлийн угаал” ба “Ариун Сүнсний сэргээлт”-ийн тухай бичсэн нь
“мөнхийн амийн найдварын дагуу өв залгамжлагчид” болгогдохоос өмнөх
бэлтгэл болох баптисмын ёслол болон Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн авснаас
ирэх ариусахуйн талаар ойлгуулжээ (Тит 3:5, 7). Суралцагчид Паулын Титэд
өгсөн сүнслэгээр өдөөгдсөн зөвлөгөөг судалснаар сайн мэдээний сургаал,
ёслолууд нь мөнх амьдралд хүрэх найдварыг төрүүлдэг гэсэн итгэлээ
нэмэгдүүлж чадна.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Тит номыг Паул бичсэн (Тит 1:1-ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Паул Тит номыг МЭ 64–65 оны үед 1 ба 2 Тимот номыг бичих хоорондоо
бичсэн байх магадлалтай (Судруудын удирдамж, “Паулын захидлууд,”
scriptures.lds.org-оос үзнэ үү). Паул Тит номыг Ромд анхны удаа шоронд
хоригдож, гарсны дараа бичжээ. Паул Тит номыг бичих үедээ хаана байснаа
дурдаагүй.

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Паул энэ номыг “нийтлэг итгэлийн дагуу түүний жинхэнэ хүүхэд” болох Титэд
зориулан бичжээ (Тит 1:4). Тит грек хүн байсан бөгөөд (Галат 2:3) Паул өөрөө
түүнийг сайн мэдээнд хөрвүүлсэн аж (Библийн толь бичиг, “Тит”-ийг үзнэ үү).
Тит хөрвөгдсөнийхөө дараа сайн мэдээг түгээж, Сүмийг зохион байгуулахад
Паултай хамт хүчин зүтгэсэн (Библийн толь бичиг, “Тит”-ийг үзнэ үү). Тэрээр
Иерусалим дахь ядууст зориулан, хандив цуглуулахад тусалсан (2 Коринт 8:6,
16–23-ыг үзнэ үү) бөгөөд Паулыг Иерусалимын зөвлөл рүү даган явсан (Галат
2:1). Паул Коринт хотод амьдардаг гэгээнтнүүдэд зориулсан анхны захидлаа
Коринт хот руу хүргэж өгөхийг Титэд даатгадаг (2 Коринт 7:5–15-ыг үзнэ үү).
Паул эсэргүүцлийг үл хайхран, Крет дэх Сүмийн салбарыг удирдан авч явахад
Титийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд бичжээ (Тит 1:5, 10–11; 2:15; 3:10-ыг үзнэ үү).

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Энэ ном нь 1 ба 2 Тимот номын нэгэн адил удирдагчдад (Сүмийн удирдагч,
пастор) зориулсан захидлуудын нэг юм (Библийн толь бичиг, “Паулын
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захидлууд”-ыг үзнэ үү). Тит ном нь Газар дундын тэнгис дэх Грекийн арал
Кретэд Сүм байгуулагдсаныг харуулах хамгийн эртний нотолгоо болдог (Тит
1:5-ыг үзнэ үү). Тит уг арал дээр шинэ бишопуудыг дуудах үүрэгтэй байсан.
Паул бишопт тавигдах сүнслэг чадваруудын заримыг нэрлэжээ (Тит 1:6–9-ийг
үзнэ үү). Мөн Паул гэгээнтнүүдэд байх ёстой зохистой ааш зангийн талаар
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст болон боолуудад тодорхой зөвлөгөө өгсөн (Тит
2:2–10-ыг үзнэ үү).

Тойм
Тит 1 Паул Титэд Сүмийн удирдагчдыг томилох тухай зааварлаж, бишопын
зарим чадварыг нэрлэсэн. Тэрээр тэрс буруу үзлийг засаж залруулан,
“Бурханыг мэднэ гэж шууд хүлээн зөвшөөрдөг атлаа … үйлсээрээ үгүйсгэдэг”
хуурамч багш нарыг зэмлэн шийтгэхийг Титэд зааварласан (Тит 1:16).

Тит 2 Паул Титийг Сүмийн ахмад настай гишүүдийг залуу гэгээнтнүүдэд үлгэр
жишээ байх тухай заахад урамшуулсан. Тэр мөн Титээс боолууд өөрсдийн
эзэнд захирагдах талаар заахыг хүссэн. Паул шавь нар Их Эзэнийг эргэн ирэхэд
бэлтгэх үедээ амьдрах ёстой амьдралын арга замыг тайлбарласан. Тэр Есүс
Христээр гэтэлгэл ирдгийг өгүүлсэн.

Тит 3 Паул Сүмийн гишүүдэд сайн иргэд, Есүс Христийн зөв шударга
дагалдагчид байхыг сургадаг. Бид баптисмаар дамжуулан Их Эзэний ач
ивээлээр мөнх амь хүлээн авах болно.

ТИТ
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133-Р ХИЧЭЭЛ

Тит
Оршил
Паул Кретийн Сүмийн удирдагч Титэд бичсэн захидалдаа,
түүнийг бусдад зааж, алдааг нь засаж залруулахдаа
жинхэнэ сургаал ашиглаж байхыг ухуулсан. Мөн Паул
гэгээнтнүүдэд зөв шударгын үлгэр жишээ байх, Есүс
Христийн Цагаатгалаар дамжуулан гэтэлгэлд найдах,

сайн үйлсийг үргэлжлүүлэн хийхийг заахыг Титэд
зөвлөсөн. (Тэмдэглэл: Энэ хичээлийг бэлтгэхдээ
seektruth.lds.org дахь зарчмуудыг дахин авч үзэх нь тустай
байх болно.)

Заах зөвлөмж
Тит 1
Паул Кретийн гэгээнтнүүдэд болон бусад хүнд заан, алдааг засаж залруулахад
жинхэнэ сургаал хэрэглэж байхыг Титэд ухуулсан.
Суралцагчдыг тэд хэн нэгнийг Сүмийн эсвэл сургаалын эсрэг ярихыг сонссон
үеийнхээ тухай бодоход урь.

• Хэн нэгэн хүн эсрэг зүйл ярихад Сүмийг болон Сүмийн сургаалыг
хамгаалах тохиромжтой арга зам юу вэ?

Суралцагчдыг Тит номыг судалж байхдаа хэн нэгнийг эсрэг зүйл ярихад
Сүмийг болон Сүмийн сургаалыг хэрхэн тохиромжтой аргаар хамгаалахыг
ойлгоход туслах зарчмыг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдыг Библийн газрын зураг, д. 13, “Төлөөлөгч Паулын номлолын
аяллууд”-аас Крет арлыг олоход урь. Паул Кретийн Сүмийн удирдагчаар
үйлчилж байсан Титэд хандан амьдралынхаа төгсгөл үед захидал бичсэн. Тит
хэдэн жилийн өмнө Паулаар хөрвөгдсөн бөгөөд баптисмаасаа хойш Паултай
хамт янз бүрийн үүрэг даалгавар гүйцэтгэн үйлчилжээ. Паул захидалдаа
Титийг урамшуулж, дуудлагынх нь талаар зөвлөсөн.

Паул өмнөх амьдралд Бурханы өгсөн амлалтуудын ачаар мөнх амьдралд
найдаж буйгаа гэрчилснийг тайлбарлан, Тит 1:1–6-г нэгтгэн дүгнэ. Паул мөн
Сүмийг дэг журамд оруулахаар Титийг Крет арал руу явуулснаа тайлбарласан.
Титийн гүйцэтгэх үүргүүдийн нэг нь бишопоор үйлчлэх эрчүүдийг дуудах
явдал байв.

Суралцагчдаас Тит 1:7–8-ыг дотроо уншаад, бишопт байх ёстой шинж
чанарыг олж мэдэхийг хүс. Та тэднээс олж мэдсэн хэсгээ тэмдэглэхийг
хүсэж болно.

• Эдгээр шүлэгт цэдэглэснээр, бишопт ямар шинж чанар байх ёстой вэ? (Дур
зоргоороо гэдэг нь бусдыг үл сонсдог буюу хайхрамжгүй гэсэн утгатай
бөгөөд “бузар мөнгө” гэдэг нь шударга бус аргаар олсон мөнгийг хэлдэг
болохыг тайлбарла.)

• Яагаад бишопт эдгээр шинж чанар байх ёстой гэж та бодож байна вэ?
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Нэг суралцагчийг Тит 1:9-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж
уншаад, бишоп хүнд байх ёстой өөр шинж чанарыг олж мэдэхийг хүс.
“Жинхэнэ сургаал” гэдэг нь үнэн сургаалыг хэлж байгааг тайлбарла.

• Бишопт өөр ямар шинж чанар байх ёстой вэ?

• Таны хувьд Бурханы үгээс ”зууран [барих]” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?

• 9-р шүлэгт цэдэглэснээр, Бурханы үгээс зууран барих нь бишопуудад яагаад
чухал вэ? (Бусдыг сайн мэдээний дагуу амьдрахыг зоригжуулж,
“сөргөлдөгчдийг” няцаахад жинхэнэ сургаалыг ашиглах боломжтой байх
юм. Сөргөлдөгч гэж ямар нэгэн санааны [энэ тохиолдолд, сайн мэдээний
үнэн зөв байдал] эсрэг ярьдаг эсвэл үгүйсгэдэг хүнийг хэлнэ. Сөргөлдөгч
хүмүүс Сүмийн гишүүн эсвэл гишүүн бус байж болно.)

• Бид бишопуудын нэгэн адил Бурханы үгээс зууран барихын тулд юу хийж
чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид Бурханы үгээс
зууран барьснаараа бусад хүнийг Есүс Христийн сайн мэдээний
дагуу амьдрахад зоригжуулж, сайн мэдээг эсэргүүцэгчдийг
няцаахад үнэн сургаалыг ашиглаж чадах болно гэсэн зарчмыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбарт бич.)

Нэг суралцагчаас Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч
Боид К.Пакэрын хэлсэн дараах үгсийг чанга уншихыг хүс. Хүмүүсийг Есүс
Христийн сайн мэдээний дагуу амьдрахад тусалдаг жинхэнэ сургаалын хүчийг
олж мэдэхийг хүс.

“Үнэн сургаал ойлгомжтой байх юм бол хүмүүсийн зан төлөв, харьцаа
хандлагыг өөрчилж чадна.

Сайн мэдээний сургаалыг судлах нь зан төлөвийг судлах замаар үүнийг
сайжруулахаас илүү хурдан зан төлөвийг сайжруулна. … Ийм учраас бид
сайн мэдээний сургаалыг судлахад онцгой анхаарал хандуулдаг юм” (“Little
Children,” Ensign, 1986 оны 11-р сар, 17).

• Ерөнхийлөгч Пакэрын хэлснээр, үнэн сургаалыг судалж мэдэх нь яагаад
чухал вэ?

Жижиг бүлгээрээ ярилцах нь
Заримдаа суралцагчдыг жижиг бүлэг болгон хуваарилах нь тэднийг хамтдаа ярилцан
зөвлөлдөхөд тустай байдаг. Жижиг бүлгийн ярилцлага нь сонирхол болоод анхаарал нь
суларсан суралцагчдыг идэвхтэй оролцуулахад мөн тэднийг харилцааны чадвараа
хөгжүүлэхэд тусалдаг. Энэ нь мөн суралцагчдыг нийгмийн ба сүнслэг харилцаагаа өсгөхөд
тусалдаг.

Ангийнхныг гурав, дөрвөөр нь бүлэг болгон хуваарил. Суралцагчдыг дараах
асуултыг эргэцүүлэн бодоод, хариултаа хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Асуултуудыг самбарт бичиж болно.
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1. Бусдыг сайн мэдээний дагуу амьдрахад урихаар үнэн сургаалыг заахад
бэлэн байхын тулд бид юу хийж чадах вэ? (Алма 17:2–4-ийг үзнэ үү.)

2. Сүмийн талаар болон Сүмийн сургаалын талаар эргэлзэж, үзэн ядаж
байгаагаа илэрхийлсэн хүнд үнэн сургаалыг заасан хэн нэгний тухай
ямар ямар жишээ сударт байдаг вэ? (Үүнд үнэн сургаалыг
заалгасныхаа дараа нүглээ наманчилсан жишээнүүдээс дор хаяж нэгийг
оруулж хэл.)

3. Таныг эсвэл таны мэдэх хэн нэгнийг Есүс Христийн сайн мэдээний
дагуу илүү сайн амьдрахад үнэн сургаал хэзээ тусалсан бэ?

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа цөөн суралцагчаас хариултаа
ангийнхантай хуваалцахыг хүс. Тэднийг хуваалцсаны дараа үнэн сургаал нь
бусдад сайн мэдээний дагуу амьдрахад урам зориг өгч, Сүмийг
эсэргүүцэгчдийг няцаахад бидэнд тусалдаг боловч бүх хүн үнэнийг хүлээн
авдаггүй гэдгийг тайлбарлан хэл. Хүн бүр сонгох эрхтэй тул Есүс Христийн
үнэн сургаалыг зөвшөөрөх эсвэл үл зөвшөөрөхийг сонгох болно.

Суралцагчдыг энэ хичээлийн жил үзсэн төгс эзэмших судрын хэсгүүдээ эргэн
харахад урь.

• Бусдыг сайн мэдээний дагуу амьдрахыг зоригжуулахад аль төгс эзэмших
судрын хэсгүүд илүү тустай байж болох вэ?

• Сүмийг эсэргүүцэгч хүмүүсийг няцаахад аль төгс эзэмших судрын хэсгүүд
илүү тустай байж болох вэ?

Суралцагчдыг үнэн сургаалыг бусдад заахад бэлтгэхийн тулд төгс эзэмших
судруудаас үргэлжлүүлэн суралцахад урамшуул.

Паул бишопуудын дунд худал хуурамч багш нар олон байдаг тул бишопууд
үнэн сургаалд найдах хэрэгтэй болохыг Титэд заасныг тайлбарлан, Тит
1:10–16-г нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр Титэд хуурамч багш нарыг хатуу зэмлэхийг
зөвлөсөн бөгөөд тэгснээр тэд алдаа дутагдлаа мартаж, “итгэл дотор эрүүл
байх” (13-р шүлэг) болно. Паул мөн Бурханыг мэднэ гэж дүр эсгэдэг хэрнээ
өөрсдийн үйлдлээр Түүнийг үгүйсгэдэг хүмүүсийн тухай тайлбарласан.

Тит 2
Паул Кретийн гэгээнтнүүдэд үнэн сургаалын дагуу амьдрахыг заахыг Титэд
зөвлөсөн.
Нэг суралцагчийг Тит 2:1-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж
уншаад, Паул Титэд үнэн сургаалыг хэрхэх талаар өөр ямар удирдамж өгснийг
олж мэдэхийг хүс.

• Паул Титэд үнэн сургаалыг хэрхэх талаар өөр ямар удирдамж өгсөн бэ?
(Кретийн гэгээнтнүүдэд үнэн сургаалыг заах.)

Эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, залуу эмэгтэйчүүд болон Залуу эрэгтэйчүүд гэсэн
үгсийг самбарт бич.
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Ангид буй залуу эмэгтэйчүүдийг Тит 2:3–5-ыг дотроо уншаад, настай
эмэгтэйчүүд ямар байх ёстой болон тэдний залуу эмэгтэйчүүдэд юу заах ёстой
талаарх Паулын зөвлөгөөг олж мэдэхийг хүс. Залуу эрэгтэйчүүдийг Тит 2:2,
6–8-ыг дотроо уншаад, настай болон залуу эрэгтэйчүүд хэрхэн амьдрах талаарх
Паулын зөвлөгөөг олж мэдэхийг хүс.

Тэмдэглэл: Хэрэв эмэгтэйчүүдэд “нөхөртөө захирагдах” талаар асуух зүйл
гарвал (5-р шүлэг), Ефес 5–6-ийн хичээлийн материалыг ашиглаж болно.

• Паулын зааснаар настай эрэгтэй, эмэгтэйчүүд болон залуу эрэгтэй, залуу
эмэгтэйчүүд хэрхэн амьдрах ёстой вэ? (Самбарт суралцагчдын
хариултуудыг харгалзах гарчгийн доор бичих юм уу суралцагчдыг
хариултаа өөрсдөө самбарт бичихэд урь. Зарим үгийн утгыг ойлгоход
суралцагчдад тусал. Тухайлбал, биеэ барих гэдэг нь тайван буюу буурь
суурьтай байх, ухаалаг гэдэг нь хянамгай байх, төлөв байх гэдэг нь
хүндэтгэлтэй байх гэсэн утгатай.)

• “Чи бүх зүйлд өөрийгөө сайн үйлсийн жишээ болгон харуул” гэсэн
өгүүлбэр ямар утгатай вэ? (7-р шүлэг). (Сайн мэдээний дагуу амьдарч, сайн
үлгэр жишээ үзүүлэх.)

• Титэд өгсөн Паулын зөвлөгөөний дагуу, Есүс Христийн дагалдагчид юу
хийх ёстой вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Есүс Христийн
дагалдагчид бусдад сайн үлгэр жишээ байх ёстой гэсэн үнэнийг олж
тогтооход анхаар.)

Суралцагчдыг өөрсдийн тойрог, салбарт байдаг сайн мэдээний дагуу хэрхэн
амьдрахын сайн үлгэр жишээ байж, өөрсдийгөө сайн мэдээнд зориулсан
настай гишүүдийн тухай бодоход урь. Цөөн суралцагчийг хэний тухай
бодсоноо мөн тухайн хүний жишээ хэрхэн тэдэнд адислал авчирсныг
хуваалцахад урь.

Суралцагчдыг самбарт жагсаан бичсэн зан чанараас нэгийг сонгож, тэдний
сайн үлгэр жишээ бусдыг адисалж болохын тулд тэрхүү зан авирыг өөрсдийн
амьдралд илүү сайн хэрэгжүүлэх зорилго тавихад урь.

Паул боолоор ажилладаг Сүмийн гишүүдийг шударга байж, эзэдтэйгээ сайн
харилцаатай байх талаар заахыг Титэд зөвлөснийг тайлбарлан, Тит 2:9–10-ыг
нэгтгэн дүгнэ. Шударга бөгөөд нийцтэй байснаар эдгээр Сүмийн гишүүн Их
Эзэнийг хүндэтгэн, өөрсдийн эздэд сайн үлгэр жишээ үзүүлэх болно.

Нэг суралцагчаас Тит 2:11–15-ыг чанга уншихыг хүс. Мөн тухайн суралцагчийг
Иосеф Смитийн Орчуулга, Тит 2:11-ийг (Тит 2:11-ийн зүүлт тайлбар б)
уншихыг хүс). Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Бурханы нигүүлсэл бүх
хүнд юу өгснийг болон Христ бидний төлөө юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Бурханы нигүүлсэл бүх хүнд юу өгсөн бэ?

• 12-р шүлэгт цэдэглэснээр, Бурханы нигүүлслийг хүртэхийн тулд
гэгээнтнүүд юу хийх ёстой вэ?

• Бид 14-р шүлэгт буй Паулын заасан зүйлсээс Есүс Христийн бидний төлөө
хийсэн зүйлийн талаар юу мэдэж авдаг вэ? (Суралцагчид Есүс Христ
Өөрийгөө бидний төлөө зориулсан нь биднийг гэтэлгэж,
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цэвэршүүлэхийн тулд юм гэсэнтэй төстэй үнэнийг олж тогтоох
хэрэгтэй. Та суралцагчдыг 14-р шүлгээс уг үнэнийг зааж буй үгсийг
тэмдэглэхэд урьж болно.

“Тусгай ард түмэн” (14-р шүлэг) гэдэг нь Их Эзэний эрхэм хүмүүс бөгөөд Тэр
тэднийг худалдан авсан буюу гэтэлгэсэн (1 Петр 1:18–19; 2:9-ийг үзнэ үү), мөн
тэдгээр нь Түүний зарлигуудыг сахихаар гэрээлсэн (Египетээс гарсан нь
19:5–6-г үзнэ үү) гэдгийг цохон тэмдэглэ.

Тит 3
Паул Кретийн гэгээнтнүүдийг баптисм хүртсэний дараа тэдний хийх ёстой
зүйлсийг зааж өгөх тухай Титэд хэлсэн.
Паул Кретийн гэгээнтнүүдийг газар нутгийнхаа хуулийг дагаж, бусадтай
харилцах бүх харилцаандаа дөлгөөн, даруухан байх тухай заахыг Титэд
зөвлөснийг тайлбарлан, Тит 3:1–2-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Хэд хэдэн суралцагчийг ээлжлэн Тит 3:3–8-ыг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Есүс Христийн сайн мэдээ
өөрийг нь болон Кретийн гэгээнтнүүдийг хэрхэн өөрчилсөн тухай юу гэж
хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• 3-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул өөрийгөө болон Сүмийн бусад гишүүнийг
Есүс Христийн сайн мэдээний талаар суралцахаасаа өмнө ямар байсан
хэмээн дүрслэн хэлсэн бэ?

• 5–6-р шүлэгт цэдэглэснээр, хүмүүсийг юу өөрчилсөн бэ?

• 7-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Христийн нигүүлслээр авчрагдсан
өөрчлөлтийн үр дүнд хүмүүст юу тохиолдож болох вэ?

Тэд Есүс Христийн сайн мэдээний ачаар хэрхэн өөрчлөгдсөнөө эргэцүүлэн
бодохыг суралцагчдаас хүс.

• 8-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул гэгээнтнүүдэд өөрчлөгдөж, баптисм
хүртсэнийхээ дараа юу хийхийг зөвлөсөн бэ?

Паул гэгээнтнүүдэд хэрүүл маргаан үүсгэдэг хүмүүстэй зөрчилдөхөөс
зайлсхийхийг зөвлөснийг тайлбарлан, Тит 3:9–15-ыг нэгтгэн дүгнэ. Паул мөн
Титийг Македонд ирж, өөртэй нь уулзахыг хүссэн.

Та энэ хичээлд ярилцсан үнэнүүдийн талаар гэрчилснээр хичээлээ дуусга.
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Паулын Филемонд бичсэн
захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Филемон ном нь Филемоны боол Онесимын нөхцөл байдлын талаарх Паулын
хувийн зөвлөгөөг агуулдаг. Суралцагчид энэхүү захидлыг судалж, хүмүүс Есүс
Христийн Сүмд нэгдсэнээр сайн мэдээнд ах, эгч нар болдог талаар мэдэж авах
болно (Филемон 1:16-г үзнэ үү). Мөн суралцагчид Есүс Христийн шавь нар
бусдад өршөөл нигүүлсэл үзүүлэх ёстой гэсэн үүрэг хариуцлагын ач холбогдлыг
ойлгох болно (Филемон 1:16–17-г үзнэ үү).

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Паул энэ захидлыг Филемонд бичсэн (Филемон 1:1-ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Паул энэхүү захидлыг Ромд МЭ 60–62 оны үед анх удаа шоронд хоригдож
байхдаа Филемонд хандан бичжээ (Филемон 1:1, 9; Судруудын удирдамж,
“Паулын захидлууд,” scriptures.lds.org-оос үзнэ үү).

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
“Энэ ном нь эзэн Филемоноо дээрэмдэн, Ром руу оргон зугтсан Онесим
хэмээх боолын тухай хувийн захидал юм” (Библийн толь бичиг, “Паулын
захидлууд”). Филемон бол грек гаралтай хөрвөгч байсан бөгөөд Колоссайн
оршин суугч байжээ (Колоссай 4:9-ийг үзнэ үү). Тэрээр Сүмийн цуглааныг
өөрийнхөө гэрт хийхийг зөвшөөрдөг байв (Филемон 1:2, 5-ыг үзнэ үү). Онесим
оргож зугтсаныхаа дараа Сүмд нэгдэж, “Эзэний ч дотор … хайрт дүү” болжээ
(Филемон 1:16; Филемон 1:10–12-ыг үзнэ үү).

Паул Филемонд хандан, Онесимийг оргон зугтсан боолуудыг шийтгэдэг хүнд
ялнаас хэлтрүүлэн, сайн мэдээн дэх дүүгийн ёсоор эргүүлэн авахыг хүсэж
бичсэн юм (Филемон 1:17-г үзнэ үү). Паул тэр байтугай Филемонд Онесимийн
учруулсан санхүүгийн хохирлыг өөртэй нь тооцохыг гуйсан байдаг (Филемон
1:18–19-ийг үзнэ үү).

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Филемоны ном бол Паулын захидлуудаас хамгийн богино бөгөөд хамгийн
хувийн шинжтэй нь юм. Энэ нь хувь хүнд хандан бичсэн захидал тул сургаал
бараг агуулдаггүй. Гэсэн хэдий ч боол Онесимтэй эвлэрэхийг Филемоноос
гуйсан Паулын гуйлт сайн мэдээний сургаалыг өдөр тутмын амьдралдаа
хэрхэн хэрэгжүүлэх, ийм тохиолдолд Есүс Христтэй харьцах харилцаа маань
биднийг Христийн бусад бүх дагалдагчтай ойр дотно харилцаатай болгодгийг
мөн өршөөл нигүүлслийн ач холбогдлыг харуулсан.
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Тойм
Филемон 1 Паул гэгээнтнүүдийг хайрласных нь төлөө Филемоныг сайшаан
магтдаг. Паул оргон зугтсан боол Онесимийг сайн мэдээнд хөрвөгдсөн
болохыг Филемонд хэлдэг. Паул Онесимийг Их Эзэн доторх дүүгийн ёсоор
эргүүлэн авахыг Филемоноос хүссэн. Филемонд Онесимийн учруулсан
санхүүгийн хохирлыг Паул өөрөө төлж өгөх тухай санал болгосон.

ФИЛЕМОН
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134-Р ХИЧЭЭЛ

Филемон
Оршил
Паул Филемоны Аврагчид болон Сүмийн гишүүдэд
зориулсан итгэл, хайрыг сайшаан магтдаг. Паул

Филемонд хандан, оргон зугтсан боол Онесимийг сайн
мэдээн дэх дүүгийн ёсоор эргүүлэн авахыг зөвлөсөн.

Заах зөвлөмж
Филемон 1
Паул Филемонд хандан оргон зугтсан боол Онесимийг сайн мэдээн дэх
дүүгийн ёсоор эргүүлэн авахыг зөвлөсөн.
Тойрог, салбарынхаа өсвөр үеийнхнийг дүрслэн бодохыг суралцагчдаас хүс.
Бид Сүмийн гишүүдийн хувьд өөрсдөөсөө өөр хүмүүстэй харилцах боломжтой
гэдгийг дурд.

• Танай тойрог, салбарт байгаа өсвөр үеийнхэн бие биенээсээ хэрхэн өөр вэ?
(Суралцагчдад нэг нэгнийхээ талаар хүндэтгэлтэй ярих хэрэгтэйг сануул.)

Сүмийн гишүүдийн хувьд бид үргэлж шинэ хүмүүстэй харилцах боломжтой
гэдгийг дурд. Тойрог, салбарт нь шинээр нэгдсэн хэн нэгний тухай бодохыг
суралцагчдаас хүс.

• Хэн нэгэн Сүмд нэгдэх юм уу шинэ тойрог, салбар руу нүүвэл ямар
асуудалтай тулгарах вэ? (Хэрэв аль нэг суралцагч ойрын жилүүдэд Сүмд
нэгдсэн эсвэл шинэ тойрог, салбар руу нүүсэн бол тэднийг тулгарсан ямар
нэгэн нийгмийн асуудлаа дүрслэн ярихад урь.)

Суралцагчдаас дараах асуултуудыг эргэцүүлэн бодохыг хүс.

• Та өөрөөсөө өөр зан ааштай, өөр сонирхолтой, өөр нийгмийн бүлэгт
харьяалагддаг Сүмийн гишүүдтэй хэрхэн харьцдаг вэ?

• Та тойрог, салбарынхаа шинэ гишүүдтэй хэрхэн харьцдаг вэ?

Суралцагчдыг Филемонд бичсэн Паулын захидлыг судалж байхдаа тэднийг
бусад Сүмийн гишүүнтэй харилцахад нь удирдах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Паул Сүмийн хөрвөгч, грек гаралтай Филемонд хандан бичиж байх үедээ
шоронд байсныг тайлбарлан хэл. Паул захидлаа Филемон болон Филемоны
гэрт уулздаг чуулган гэх мэт бусад хүнтэй мэндчилснээр эхэлсэн гэдгийг
тайлбарлан Филемон 1:1–3-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчаас Филемон 1:4–7-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, яагаад Паул Филемоныг магтсаныг олж мэдэхийг
хүс. Энэ нөхцөлд нөхөрлөл гэдэг үг нь оролцоо ба нөхөрлөл (6-р шүлэг, зүүлт
тайлбар a-г үзнэ үү) мөн “үр дүнтэй болох” гэдэг нь идэвхтэй эсвэл үр дүн нь
гарах (6-р шүлэг, зүүлт тайлбар б-г үзнэ үү) гэсэн утгыг тус тус агуулдаг.

• Паул яагаад Филемоныг магтсан бэ? (Аврагчид болон Сүмийн гишүүдэд
зориулдаг Филемоны итгэл, хайраас үүдэн магтсан. Паул “ариун хүмүүсийн
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зүрх тэнхэрсэн [байна]” [7-р шүлэг] гэсэн нь бусдын зүрх сэтгэл
Филемоноор сэргээгдсэн гэдгийг илэрхийлсэн болохыг тайлбарла.)

Энэ номд Паулын бичсэн нөхцөл байдлын тухай дараах мэдээллийг чанга
уншихад нэг суралцагчийг урь.

Филемонд Онесим гэдэг үйлчлэгч буюу боол байсан бөгөөд тэр Филемоноос нэг зүйл
хулгайлаад, зугтан оджээ (Филемон 1:18-ыг үзнэ үү). Боолчлол нь Шинэ Гэрээний
Иудео-Христийн шашны ёс заншилд хилэнцэт хэмээн үзэгддэггүй байсан бөгөөд Ромын
хуулиар дэмжигддэг байв. Оргосон боолуудыг маш их зодож занчин, духан дээр нь
тамгалах эсвэл бүр амь насыг нь хөнөөх зэргээр шийтгэдэг байв. Оргосныхоо дараа
Онесим төлөөлөгч Паултай таардаг.

Нэг суралцагчаас Филемон 1:8–12-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Филемоныг юу хий хэмээн гуйсныг олж
мэдэхийг хүс. Шаардлагатай бол 8-р шүлэгт буй тушаах гэдэг нь зарлиглан
тушаах, хийвэл зохих гэдэг нь тохиромжтой буюу таарах гэсэн утгатай гэдгийг
тайлбарла.

• Паул Филемоныг юу хий хэмээн гуйсан бэ?

• Хэрвээ та Филемоны оронд байсан бол Паулын гуйлтыг хүлээн аваад юу
гэж бодох эсвэл юу мэдрэх байсан бэ?

“Би түүнийг хүлээтэй байхдаа төрүүлсэн юм” (10-р шүлэг) гэсэн хэллэгийг
онцолж хэл. Төрүүлэх гэдэг үйл үгийн нэг утга нь хэн нэгэнд амьдрал хайрлах
гэдгийг тайлбарлаж болно.

• Паулыг үүгээр юу хэлэх гэж байсан гэж та нар бодож байна вэ? (Паул
шоронд байхдаа Онесимийг Есүс Христийн дагалдагч болж, шинэ амьдрал
эхлүүлэхэд тусалсан.)

Паул Онесимийг авч үлдээд, өөртөө туслуулахыг хүсэж байсан ч Филемоны
зөвшөөрөлгүйгээр тийн үйлдэхийг хүсээгүй гэдгийг тайлбарлан, Филемон
1:13–14-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчаас Филемон 1:15–16-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Филемоныг шинэхэн хөрвөгдсөн Онесимтэй
харилцах харилцаагаа хэрхэн авч үзэхэд урамшуулсан гэдгийг олж
мэдэхийг хүс.

• 16-р шүлэгт цэдэглэснээр, Филемон Онесимийг хэрхэн авч үзэх ёстой вэ?

• Филемоны хувьд Онесимийг “хайрт дүү” мэтээр үзэх нь яагаад хэцүү вэ?
(Боломжит хариултууд нь тэд нийгэм, эдийн засгийн өөр анги давхаргад
харьяалагддаг бөгөөд тухайн үеийн ёс заншлаар Онесим Филемонд буруу
зүйл хийсэн гэх мэт байж болно.)

• Бид сайн мэдээний ачаар нэг нэгэнтэйгээ харилцах харилцааны тухай ямар
үнэнийг 16-р шүлгээс мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдыг Бид сайн
мэдээн дэх ах эгч нар юм гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтооход тусал.
Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)
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• Юу биднийг сайн мэдээн дэх ах, эгч нар болгож байгаа вэ?

Шаардлагатай бол, бид бүгдээрээ Тэнгэрлэг Эцэгийн сүнсэн хүүхдүүд (Еврей
12:9-ийг үзнэ үү) тул бид бүгд ахан дүүс гэдгийг тайлбарла. Мөн баптисмын
болон гишүүний баталгааны ёслолууд, Есүс Христэд итгэх итгэл, дуулгавартай
байдал, тууштай наманчлалыг тасралтгүй хөгжүүлэх юм бол бид сүнсээр дахин
төрөх болно. Энэ арга замаар бид Есүс Христийн хөвгүүд, охид болдог (Мозая
5:7-г үзнэ үү) тул бид Түүний гэрээт гэр бүлийн ах, эгч нар юм. Бид нас, хүйс,
боловсрол эсвэл нийгмийн байдлаасаа үл хамааран Бурханы хаант улсад эрх
тэгш байх болно.

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллын хэлсэн дараах үгийг
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас тэдний сая олж мэдсэн үнэн нь хэрхэн
бидний бие биедээ, ялангуяа Сүмийн шинэ гишүүдэд хандах байдалд нөлөөлж
чадахыг сонсохыг хүс.

“Би Паулын Филемонд бичсэн богино захидлыг уншаад, үргэлж урам
зоригтой болдог. Энэ нь бидэнд сайн мэдээний ах дүүсэг ёсны талаарх
зарчим, мөн чанарыг заадаг. …

Энэхүү мөн чанар нь Сүм даяар үйлчилж, гэгээнтнүүдийн Их Эзэний маань
хаант улсад өдөр тутам орох хүмүүсийг хүлээн авч, туслан, тэдний төлөө
залбирахыг харах нь урамшуулал, баяр хөөрийг авчирдаг билээ. Бие

биендээ үргэлжлүүлэн тусал. Тэгснээр илүү олон хүн Сүмд орно. Тэднийг халуун дотно
хүлээн авч, хайрлаж, нөхөрлө.

Харамсалтай нь бидний дунд буй зарим хүн үүнийг хийлгүй, Их Эзэний баптисмаар хүлээн
зөвшөөрсөн хүмүүсийг үл тоомсорлосон хэд хэдэн тохиолдол байдаг. Хэрэв Их Эзэн
‘тэднийг ах дүүс гэж дуудахаас ичээгүй’ (Еврей 2:11) л юм бол … ах эгч нараа гараас нь
хөтлөн, өөрсдийн хайр халамжийн тойрогт өргөн оруулцгаая” (“Always a Convert Church:
Some Lessons to Learn and Apply This Year,” Ensign, 1975 оны 9-р сар, 4).

• Ерөнхийлөгч Кимбаллын хэлснээр сайн мэдээн дэх ах, эгч нар бие биедээ
хэрхэн хандах ёстой вэ?

Суралцагчдад Сүмийн өөрсдөөсөө өөр гишүүдэд эсвэл тойрог, салбарт нь
шинээр нэгдсэн хүмүүст хэрхэн ханддаг талаараа тунгаан бодох хичээлийн
эхэнд тавьсан асуултуудыг сануул.

• Бид сайн мэдээн дэх ах, эгч нар гэдгийг ойлгох нь яагаад чухал гэж та
бодож байна вэ?

• Та нар хэзээ хэн нэгэн хүний бусдыг сайн мэдээн дэх ах, эгч нар хэмээн
хандахыг харсан бэ?

Филемонд бичсэн Паулын захидалд буй бусад үнэнийг олж мэдэхэд
суралцагчдаа бэлтгэхийн тулд хэн нэгэн хүн тэднийг гомдоосон эсвэл
буруутгасан тохиолдлын талаар бодохыг хүс. Нэг суралцагчийг Филемон
1:17-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Паул
Филемоныг юу хий хэмээн зөвлөснийг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Филемонд юу хийхийг зөвлөсөн бэ?
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Паул Филемоноос өөрийг нь хүлээж авахтай яг адилаар Онесимийг хүлээж
авахыг хүсэж байсныг тайлбарла. Филемон энэхүү зааварчилгааны дагуу,
оргон зугтсан боолуудад оноодог хатуу ял шийтгэлийг оноохгүй байх
ёстой байв.

• Филемонд өгсөн Паулын зааварчилгаанд дүрслэн хэлсний дагуу Есүс
Христийн бүх шавь өөрсдийг нь гомдоосон эсвэл буруутгасан хүмүүсийн
өмнө ямар хариуцлага хүлээдэг вэ? (Суралцагчдад Есүс Христийн шавь
нар бусад хүнд өршөөл нигүүлсэл үзүүлдэг гэсэн үнэнийг тогтооход
тусал. Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

• Бусдад өршөөл нигүүлсэл үзүүлэх нь яагаад заримдаа хэцүү байдаг вэ?

Биднийг буруутгасан хүмүүсийг өршөөж нигүүлсэх гэдэг нь тэднийг
үйлдлийнхээ үр нөлөөнөөс зайлсхийхийг зөвшөөрч байгаа хэрэг биш бөгөөд
энэ нь тэдэнд итгэх бидний итгэл найдварыг тэр даруй сэргээж байгаа биш
юм. Харин энэ нь бид бусдад энэрэнгүй сэтгэлээ харуулж, ямар нэгэн атаа
хорсол, уур хилэн, хор хөнөөлөөсөө ангижрах гэсэн утгатай. Биднийг
буруутгасан хүмүүст тохиромжтой үед нь итгэлийг маань дахин олж авах
боломж олгох хэрэгтэй. Бусдыг уучлах нь хэдий хэцүү ч бид тусламж гуйн,
Тэнгэрлэг Эцэгт хандан залбирах хэрэгтэй бөгөөд Тэр бидэнд туслах болно.

Нэг суралцагчаас Филемон 1:18–21-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул Онесимийн өмнөөс юу хийхийг санал
болгосныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул Онесимийн өмнөөс юу хийхийг санал болгосон бэ? (Онесимийн
үйлдлээс болж Филемонд учирсан санхүүгийн алдагдлыг Филемонд буцааж
төлөхийг санал болгосон.)

• Онесимийн өмнөөс Паулын гаргасан хичээл зүтгэл Аврагчийн бидний
өмнөөс хийсэн үйлдлүүдтэй хэрхэн адилхан байна вэ? (Паул Онесимийг
төлөөлөн оролцсон шиг Есүс Христ биднийг төлөөлөн Тэнгэрлэг Эцэгийн
өмнө бидний төлөө гуйсан билээ [С ба Г 45:3–5-ыг үзнэ үү]. Есүс Христ мөн
бидний төлөх ёстой нүглүүдийн маань сүнслэг төлөөсийг төлсөн.)

• Бусдад нигүүлсэл, уучлал үзүүлэхэд Есүс Христийн бидний төлөө хийсэн
зүйлсийг дурсан санах нь хэрхэн сүнслэгээр нөлөөлж чадах вэ?

Суралцагчдыг гурав эсвэл дөрвөн бүлэг болгон хуваарил (эсвэл бүлэг
болгон хуваарилах хэмжээний суралцагчгүй бол ангиараа энэ үйл

ажиллагааг хий). Дараах зааврыг тараах материал болгон хувилж, бүлэг
бүрд өг.

Филемон 1
Бүлгээрээ хамтдаа дараах асуултуудыг ярилц. Тэдэнд хэт хувийн чанартай туршлагаа
хуваалцахгүй байхыг сануул.

• Та хэзээ Филемоны нэгэн адил хэн нэгнийг өршөөж нигүүлсэх хэрэгтэй байсан бэ? Та
тухайн хүнийг хэрхэн өршөөж нигүүлссэн бэ? Ингэснээрээ та хэрхэн адислагдсан бэ?
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• Та хэзээ Онесимийн нэгэн адил өөр хүнээс өршөөл нигүүлсэл хүлээн авахад найдаж байсан
бэ? Та тухайн хүний өршөөл нигүүлслийг хэрхэн эрэлхийлсэн бэ? Үүнийг хийснээрээ та
хэрхэн адислагдсан бэ?

• Та хэзээ Паулын нэгэн адил өршөөл эрэлхийлэгч хэн нэгэн болон өршөөл энэрэл үзүүлэх
хэрэгтэй хүн хоёрын дунд зуучлагч болж байсан бэ? Та хэрхэн гэмтэнд өршөөл хүлээн
авахад болон хохирогчид гэмтнийг өршөөхөд тусалж байсан бэ?

Суралцагчдыг өөр өөрсдийн бүлэгт эдгээр асуултыг ярилцсаны дараа бүлэг
бүрээс нэг суралцагчийг эдгээр нөхцөл байдалд өөрт нь тохиолдсон зүйлийг
эсвэл бүлгийнхээ хэн нэгэнд тохиолдсон явдлыг (тухайн гишүүний
зөвшөөрөлтэйгөөр) ангийнхантайгаа хуваалцахад урь. (Хоёр дахь хувилбар нь
суралцагч бүрд асуултуудыг хувилан өгөх юм уу асуултуудыг самбарт бичээд,
суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ эдгээрийн аль
нэг асуултад хариулж бичихэд урь. Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа бичсэн
хариултуудаа хуваалцах хүсэлтэй байгаа суралцагчдыг хуваалцахад урь.)

Суралцах үйл ажиллагаануудаас анхааралтай сонго.
Суралцах ялгаатай үйл ажиллагаанууд нь суралцагчдын байдал, хандлагыг өөрчилдөг
гэдгийг анхаараарай. Зарим ангид жижиг бүлгээр ярилцсаны үр дүнд гарах эрч хүч
хэрэгтэй байдаг бол зарим ангид хүн тус бүр өөр өөрсдөө тунгаан бодож, бичих нь илүү
тустай байдаг. Энэхүү судрын хэсгийг тунгааж, Сүнсний удирдамжийг эрэлхийлэн, аль
суралцах үйл ажиллагаа тэдэнд хамгийн тохиромжтой болохыг тодорхойлохын тулд
суралцагчдынхаа хэрэгцээг зөв дүгнэж цэгнэ.

Суралцагчдыг бусдад өршөөл энэрэл үзүүлэхийн тулд юу хийхээ хичээлийн
дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Суралцагчдаас бичсэнээ
хэрэгжүүлэхийг хүс.
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Паулын еврейчүүдэд
бичсэн захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Еврей ном нь Есүс Христийн давуу байдлын тухай гэрчилдэг. Тэр бол тэнгэр
элчүүдээс агуу бөгөөд илүү төгс нэр, илүү агуу дуудлагатай. Тэнгэр элчүүд
Бурханы үйлчлэгчид, харин Есүс Христ бол Түүний Хүү билээ. Энэ ном нь
түүнчлэн Есүс бол Мосегоос агуу бөгөөд Түүний тохинууллаар ирсэн шинэ
гэрээ нь Мосегийн хуулийн хуучин гэрээнээс дээгүүр гэдгийг заадаг.
Мелкизедек санваарын Агуу Дээд Санваартны хувьд Есүс Мосегийн хуулийн
бүх дээд санваартны дээр байдаг.

Судруудад Есүс Христийн цагаатгах золиослол, Амилалт, тэнгэр өөд дээшилсэн
талаарх эшлэлүүд дүүрэн байдаг бол Еврей номонд Түүнд итгэлтэй,
дуулгавартай байдаг хүмүүсийн амьдралд Гэтэлгэгчийн ажил үргэлжилж
байдаг талаар онцолсон байдаг. Еврей номыг судлах нь суралцагчдад
Цагаатгалын сургаалыг илүү сайн ойлгож, тэднийг Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс
Христэд итгэх итгэлээр амьдрахад нь сүнслэгээр нөлөөлөх болно.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Ихэнх хожмын үеийн гэгээнтнүүд Еврей номын зохиогчийг Паул хэмээн
хүлээн зөвшөөрдөг (Bible Dictionary, “Pauline Epistles”-ийг үзнэ үү). Гэвч зарим
хүн энэ захидлыг Паул бичсэн гэдэгт эргэлздэг. Учир нь Еврей номын хэв маяг,
үг хэллэг нь Паулын бусад захидлаас өөр байдаг. Энэ захидлыг Паул бичээгүй
юм аа гэхэд Еврей номон дахь сургаалууд нь Паулын бусад захидлын үзэл
санаатай тохирдгийг ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрдөг. Бошиглогч Иосеф Смит
Еврей номон дээр байдаг эшлэлүүдийг төлөөлөгч Паул хэлсэн гэсэн байдаг
(Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит [2007], 120-ийг үзнэ үү). Энэ
гарын авлагад бид уг номын зохиогчийг Паул гэж үзэх болно.

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Бид Паулын еврейчүүдэд бичсэн захидлыг хаана бичсэнийг мэдэхгүй. Мөн бид
энэ захидлыг хэзээ бичсэнийг тодорхой мэдэхгүй. Гэвч ихэнх хүн үүнийг
МЭ 60–62 онд Паулын Филиппой, Колоссай, Ефес, Филемонд бичсэн
захидлуудтай ойролцоо цаг үед бичсэн байх гэж таамагладаг (Судруудын
удирдамж, “Паулын захидлууд,” scriptures.lds.org-ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Паул еврейчүүдэд бичсэн захидлаа Сүмийн иудей гишүүдийг Есүс Христэд
итгэх итгэлээ хадгалж, өмнөх амьдралдаа эргэн орохгүй байхад урамшуулан
дэмжихийн тулд бичсэн (Еврей 10:32–38-ыг үзнэ үү).

Янз бүрийн дарамт шахалтын улмаас эдгээр Христэд итгэгч иудейчүүдийн
олон нь Сүмийг орхиж, харьцангуй аюулгүй байдалд синагогт хийдэг иудей
шүтлэгтээ эргэн орж байв (Еврей 10:25, 38–39-ийг үзнэ үү). Паул энэ Христэд

858



итгэгч иудейчүүдэд Мосегийн хууль нь Есүс Христ рүү чиглэдэг бөгөөд Түүний
Цагаатгал бол авралын жинхэнэ эх үүсвэр гэдгийг харуулахыг хүссэн.

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Еврей ном нь захидал гэхээсээ Израилийн судар, заншлуудын талаар дахин
дахин дурдсан урт хэмжээний номлол юм. Энэ нь Есүс Христ яагаад мөн хэрхэн
бүх зүйлээс дээгүүр байдаг тухай судар дээрх хамгийн урт номлол юм.

Еврей ном нь Есүс Христ хуулиас дээгүүр байдаг, учир нь Тэр хуулийг өгсөн
гэдгийг заадаг. Еврей ном нь түүнчлэн бошиглогчид Түүнд итгэснээр хүч чадал
авдаг, Тэр бол Хуучин Гэрээн дэх өргөлүүдийг гүйцэлдүүлсэн агуу Дээд
санваартан, Тэр тэнгэр элч нараас агуу, Түүний цагаатгагч золиослолоор
дамжуулан бид нүглүүдээсээ өршөөгдөх боломжтой болсон гэж заадаг.

Бошиглогч Мелкизедек (Еврей 7:1–4-ийг үзнэ үү) болон түүний нэрээр
нэрлэгдсэн санваарын (Еврей 5:5–6, 10; 6:20; 7:11–17-г үзнэ үү) талаар уншиж
болох Библийн цөөхөн хэдэн номын нэг нь Еврей ном юм. Еврей номонд
Мелкизедек санваар нь Аароны санваараас илүү агуу бөгөөд Мосегийн хууль
эсвэл Левийн санваартнуудын үйлддэг ёслолуудад аврал байдаггүй, харин Есүс
Христэд болон Мелкизедек санваарын ёслолуудад байдаг гэж заадаг (Еврей
7:5–28-ыг үзнэ үү). Еврей 11:1–12:4 нь итгэлийн талаар онцлохуйц номлолыг
агуулдаг бөгөөд хувь хүн Есүс Христэд хэрхэн найдаж болох тухай заадаг. (Bible
Dictionary, “Pauline Epistles: Epistle to the Hebrews”-ийг үзнэ үү.)

Тойм
Еврей 1–6 Есүс Христ бол Эцэгийн бодит илэрхийлэл мөн. Тэр бол Мосегоос
мөн өмнөх бүх бошиглогч, тэнгэр элчээс илүү агуу юм. Египетээс гаргаж
авчирсан эртний израильчууд Есүс Христ, Түүний үйлчлэгч Мосегийн эсрэг
зүрх сэтгэлээ хатууруулсан учраас Их Эзэний амралтад орж чадаагүй. Есүс
Агуу Дээд Санваартны хувьд Мосегийн хуулийн бүх дээд санваартны дээр
байдаг. Христ зовлон шаналлыг туулснаар төгс болсон. Бид сайн мэдээний
сургаал, ёслолуудаар дамжуулан Их Эзэний амралтад орж, “төлөвшилт уруу
тэмүүлцгээ[ж]” чадна (Еврей 6:1).

Еврей 7–13 Мелкизедек санваар сайн мэдээг тохинуулан хүргэдэг бөгөөд
Аароны санваараас дээгүүр юм. Табернекл болон Мосегийн ёслолууд
Христийн тохинууллыг бэлгэдсэн байдаг. Есүс Христ цусаа урсгаснаар
Мосегийн хуулийг гүйцэлдүүлсэн бөгөөд үүгээр бид авралыг болон
нүглүүдийнхээ өршөөлийг хүлээн авч чадна. Бошиглогчид болон бусад
эрэгтэй, эмэгтэй хүн итгэлээр зөв шударга үйл болон гайхамшгуудыг үйлдсэн.

ЕВРЕЙ
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Еврей 1–4
Оршил
Паул гэгээнтнүүдэд Есүс Христийн жинхэнэ мөн чанарын
талаар заав. Тэрээр мөн Есүс Христийн Цагаатгал,
Цагаатгалын ачаар ирдэг зарим адислалын талаар

заасан. Паул гэгээнтнүүдэд Их Эзэний амралтад орохын
тулд юу хийх ёстойг заахаар аглаг буйдад тэнүүчилж
байсан эртний израильчуудын түүхийг хуваалцав.

Заах зөвлөмж
Еврей 1
Паул Есүс Христийн мөн чанарын талаар заав
Дараах зохиолуудыг чанга унш.

1. Залуу эмэгтэй найзуудтайгаа зарим үйл ажиллагаанд оролцдоггүй учраас
дандаа “сайн охин” байхаас залхжээ. Тэрээр найзуудтайгаа хамт байхын
тулд жишгээ бууруулах тухай бодож байна.

2. Нэг залуу бүрэн цагийн номлолд үйлчилж байгаа бөгөөд номлол нь түүний
төсөөлснөөс ч илүү хүнд учир гэртээ харих тухай бодож байна.

• Эдгээр хувилбар юугаараа адил байна вэ?

• Зөв гэж боддог зүйлээ хийхийг хичээхээ болих ямар ямар шалтгаан байж
болох вэ?

Зарим иудей хөрвөгч (еврейчүүд гэж нэрлэгддэг) янз бүрийн дарамт шахалтын
улмаас Сүмийн цуглаануудад ирэхээ больж, харьцангуй аюулгүй байдалд
синагогт хийдэг, Есүс Христэд итгэдэггүй иудей шүтлэгтээ эргэн орж байсныг
тайлбарласнаар Еврей номыг товч танилцуул (Еврей 10:25, 38–39-ийг үзнэ үү).
Паул Сүмийн эдгээр гишүүнийг Есүс Христэд итгэлтэй үлдэхэд урамшуулан
дэмжихийн тулд энэ захидлыг бичсэн.

Бууж өгмөөр санагдсан ч Христэд итгэлтэй хэвээр үлдэхэд туслах үнэнийг
Еврей номыг судлахдаа олж мэдэхэд суралцагчдыг урь.

Суралцагчдыг Еврей 1:1–3, 10-ыг дотроо уншаад, Паулын иудей гэгээнтнүүдэд
Есүс Христийн талаар заасан сургаалыг олж мэдэхийг хүс.

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа цөөн суралцагчийг өөрсдийн олж мэдсэн
үнэнийг самбар дээр бичихэд урь. Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
дараахтай төстэй үнэнийг самбар дээр бичсэн эсэхийг бататга. Үүнд:

Есүс Христ тэнгэр, газрыг бүтээсэн (Еврей 1:2, 10-ыг үзнэ үү).

Есүс Христ Эцэгийн өмнөөс ярьдаг (Еврей 1:2-ыг үзнэ үү).

Есүс Христ бол Эцэгийн өвлөгч (Еврей 1:2-ыг үзнэ үү).

Есүс Христ бол Эцэгийн дүр төрхийг илэрхийлдэг (Еврей 1:3-ыг үзнэ үү).

Есүс Христ Өөрийн хүчирхэг үгээр бүхнийг барьдаг (Еврей 1:3-ыг
үзнэ үү).
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Есүс Христ бидний нүглийг ариусгадаг (Еврей 1:3-ыг үзнэ үү).

Есүс Христ Эцэгийн баруун гарт заларсан (Еврей 1:3-ыг үзнэ үү).

“Эцэгийн бодит илэрхийлэл” гэдэг нь Есүс Христ махан биеэр мөн сүнсээр
Тэнгэрлэг Эцэгийг илэрхийлж, Түүний бурханлаг мөн чанарыг агуулдаг гэсэн
утгатай гэдгийг мөн “Өөрийн хүчит үгээр бүхнийг барьдаг” гэдэг нь Есүс
Христ бүхнийг чадагч гэсэн утгатай болохыг тайлбарлаж болно.

Сургаал, зарчмуудыг олж мэд
Судруудын нэг гол зорилго бол сайн мэдээний сургаал, зарчмуудыг заах явдал юм.
Судруудад байгаа сургаал, зарчмуудыг олж мэдэх нь сайн мэдээг зааж, сурахын гол үндэс
болдог. Эдгээрийг олж, тодорхойлж сурахын тулд хичээл зүтгэл гаргаж, дадлага хийх
хэрэгтэй. Олж тодорхойлсны дараа суралцагчдад эдгээр үнэнийг ойлгомжтой байлгахын
тулд энгийн бөгөөд ойлгомжтой хэлж өгөх нь чухал байдаг.

• Эдгээр үнэнийг мэдэх нь Есүс Христэд болон Түүний сайн мэдээнд
итгэлтэй үлдэхээр тэмцэж буй хүнд хэрхэн туслах вэ?

Их Эзэний хүслээс татгалзах сорилт ирэхэд эдгээр үнэний аль нь тэдэнд туслах
талаар тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс.

Еврей номын гол агуулга нь Есүс Христийн давуу байдал гэдгийг тайлбарла.
Жишээ нь, Еврей 1:4–14 дээр Паул Есүс Христ тэнгэр элчүүдээс агуу гэдгийг
харуулсан. Дараагийн бүлгүүдэд тэрээр Христийн төгс төгөлдөр, давуу
байдлыг үргэлжлүүлэн тайлбарласан байдаг.

• Есүс Христ бүх зүйлээс агуу гэдгийг мэдэх нь Түүнд итгэлтэй хэвээр
үлдэхээр тэмцэж байгаа хүнд хэрхэн тусалж болох вэ?

Еврей номын үлдсэн хэсгийг судлахдаа энэхүү сэдвийг хайж олоход
суралцагчдыг урамшуулан дэмж.

Еврей 2
Есүс Христ бол бидний авралын Тэргүүн хэмээн Паул заасан
Суралцагчдаас аль нэг баг эсвэл бүлгийн удирдагчаа хэрхэн сонгодог талаар
бодохыг хүс (жишээ нь спорт, мэтгэлцээний баг, жүжгийн зохиол, сургуулийн
клуб гэх мэт).

• Та багийн удирдагч сонгохдоо ямар шалгуур тавьдаг вэ?

Еврей 2 дээр Паул еврей хөрвөгчдөд яагаад Есүс Христийг үргэлжлүүлэн дагах
ёстойг ойлгуулахын тулд Есүс Христийн мөн чанар, уг гарлын талаар
үргэлжлүүлэн тайлбарласан. Нэг суралцагчийг Еврей 2:10-ыг чанга уншихад
урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Паул Есүс Христийг юу гэж хэлснийг
олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Христ юуны тэргүүн бэ? (Есүс Христ бол бидний авралын Тэргүүн
гэсэн үнэнийг самбар дээр бич.)

• Есүс Христ ямар байдлаараа бидний авралын Тэргүүн байдаг вэ?

135-Р ХИЧЭЭЛ

861



Суралцагчдыг хос болгон хуваарилаад, нэг суралцагчид Еврей 2:8–13-ыг, нөгөө
суралцагчид Еврей 2:14–18-ыг уншихыг даалга. Суралцагчдаас Аврагч яагаад
бидний авралын Тэргүүн болоход тэнцэж байгааг эдгээр шүлгээс хайж олохыг
хүс. (17-р шүлэгт буй “хүмүүсийн нүглийн төлөөх эвлэрүүллийг хийхийн тулд”
гэдэг нь Христ бидний нүглийг цагаатгаснаар биднийг Тэнгэрлэг Эцэгт
эвлэрүүлэх буюу Тэнгэрлэг Эцэгтэй зохицсон харилцаатай болох боломжтой
болгосон гэсэн утгатайг тайлбарла.)

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа олж мэдсэн зүйлээ хамтрагчтайгаа
хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. Дараа нь ангийнхнаас асуу.

• 9-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Христ хүн бүрийн төлөө юу хийсэн бэ?

• 14-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч Цагаатгалаараа дамжуулан хэнийг
ялсан бэ?

Паул Аврагчийг бидний авралын Тэргүүн гэж хэлээд зогсохгүй “өршөөнгүй,
итгэмжит Тэргүүн Тахилч” хэмээн нэрлэсэн (17-р шүлэг). Паул Есүс Христийг
иудей тэргүүн тахилчтай зүйрлэсэн нь тэргүүн тахилчийг Бурхан, хүмүүс
хоёрын дунд зуучлагч хэмээн үздэг байсны учир юм.

• 17-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүст ийм өршөөнгүй, итгэмжит тэргүүн тахилч
болох боломжийг юу олгосон бэ?

• 18-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагч яагаад бидэнд туслах боломжтой вэ?
(Мөн Алма 7:11–13-ыг үзнэ үү.)

Еврей 4:14–16 дээр Паул Аврагчийг хэрхэн өршөөнгүй, итгэмжит тэргүүн
тахилч болдог талаарх нэмэлт ойлголтыг сургаал дээрээ заасан. Нэг
суралцагчийг эдгээр шүлгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг
дагаж уншаад, юу Есүс Христийг ийм агуу дээд санваартан болгосныг олж
мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Еврей 2:14–18 болон 4:14–16-аас сурсан зүйлсээс үзэхэд яагаад Есүс Христ
биднийг төгс ойлгож, сул тал, төгс бус байдлыг маань ойлгох боломжтой
байдаг вэ? (Есүс Христ бүх зүйлийг тэвчиж, соригдсон учраас
биднийг төгс ойлгож, шаардлагатай үед маань тусалж чадна гэсэн
үнэнийг олж тодорхойлоход суралцагчдад тусал. Энэ үнэнийг самбар
дээр бич.)

• Еврей 4:16-д цэдэглэснээр, энэ үнэнийг ойлгох нь бидэнд юу хийхэд
туслах вэ?

• Нигүүлслийн хаан ширээнд итгэлтэйгээр ойртон очих гэдэг нь юу гэсэн
утгатай вэ?

Суралцагчдыг Еврей 2-оос олж мэдсэн үнэн нь Есүс Христийг удирдагчаа
болгон дагахаар сонгосондоо итгэлтэй байхад хэрхэн туслах талаар мэдрэмжээ
хуваалцахад урь.

Еврей 3–4
Паул Их Эзэний амралтад хэрхэн ордог тухай заав
Суралцагчдыг санааг нь зовоодог материаллаг эсвэл сүнслэг зүйлсийг судрын
тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэртээ бичихэд урь.
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• Бид эдгээр зүйл болон бусад эх үүсвэрээс ирэх сэтгэл зовнилоос хэрхэн амар
амгаланг олж чадах вэ?

Иудей гэгээнтнүүд сайн мэдээгээр амьдарсныхаа төлөө хавчигдаж байсныг
суралцагчдад сануул. Еврей 3 ба 4 дээр Паул гэгээнтнүүдэд хэрхэн энэ болон
ирэх амьдралд амралт олохыг заахын тулд Хуучин Гэрээнд гардаг түүхийг
хуваалцсаныг тайлбарла.

Эртний израильчууд Египетээс чөлөөлөгдсөнийхөө дараа Их Эзэнийг
уурлуулсан учраас тэднийг Их Эзэний амралтад орохыг зөвшөөрөөгүй гэдгийг
тайлбарла (Тооллого 14; Иаков 1:7–8; Алма 12:33–37; 13:6, 12–13, 28–29-ийг
үзнэ үү). Суралцагчдыг Еврей 3:11 дээрх “Миний амралт” гэдэг хэллэгийг
тэмдэглэхэд урь.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконки Их Эзэний
амралтад орох гэдэг нь юу гэсэн утгатайг тайлбарласан. Нэг суралцагчийг
ахлагч Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад уриад, бусад
суралцагчаас Их Эзэний амралтад орох гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг
сонсохыг хүс.

“Жинхэнэ гэгээнтнүүд энэ амьдралд Их Эзэний амралтад ордог бөгөөд тэд
үнэнийг дагаснаар Их Эзэнтэй хамт тэнгэрт амартлаа энэхүү адислагдсан
байдалд байх болно. … Мөнх бус хүмүүсийн хувьд Их Эзэний амралт гэдэг
нь хожмын өдрүүдэд хийгдэж буй тэнгэрлэг ажлын төгс мэдлэгтэй болохыг
хэлдэг. … Мөнх байдал дахь Их Эзэний амралт нь мөнх амьдралыг өвлөн,
Их Эзэний алдар суугийн бүрэн байдлыг олж авах явдал юм. (С ба Г 84:24)”.

(Mormon Doctrine, 2 дахь хэвлэл, [1966 он], 633).

• Их Эзэний амралтад энэ амьдралдаа орох гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?
Биднийг нас барсны дараа юу?

Еврей 4:1-ийг чанга уншиж, суралцагчдаас шүлгийг дагаж уншаад, Сүмийн
зарим гишүүн юуг хийхгүй байх вий хэмээн Паулын санаа зовниж байсан
зүйлийг олж мэдэхийг хүс.

• Паулын санааг юу зовоосон бэ? (Сүмийн зарим гишүүн Их Эзэний
амралтад орж чадахгүй байх явдал.)

Еврей 3:7–8, 12–15, 18–19; 4:2–3, 6–7, 11 гэсэн судруудыг самбар дээр бич.
Ангийнхнаас эдгээр шүлгийг дотроо уншаад, бид Их Эзэний амралтад хэрхэн
орж чадах талаар Паулын заасан зүйлийг олж мэдэхийг хүс. (Суралцагчдыг
Судруудын удирдамжин дээрх Еврей 4:3-ын Иосеф Смитийн Орчуулгыг
уншихыг хүс.) Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа суралцагчдаас олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• “Хэрэв бид бат итгэлийнхээ эхлэлийг эцэс хүртэл бат сахивал” (Еврей 3:14)
гэдэг нь ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

• “Зүрхээ бүү хатуу болго” гэдэг нь юу гэсэн үг гэж та нар бодож байна вэ?
(Еврей 3:15; 4:7). (Зүрх сэтгэлээ нээлттэй байлгаж, Бурханд болон Түүний
зарлигуудад дуулгавартай, дагах хүсэлтэй байх.)

135-Р ХИЧЭЭЛ

863



• Паул Их Эзэний амралтад хэрхэн ордог гэж заасан бэ? (Суралцагчдын
хариултаас Хэрэв бид Аврагчид итгэлтэй хэвээр үлдэж, зүрх сэтгэлээ
хатууруулахгүй аваас Их Эзэний амралтад орно гэсэн зарчмыг самбар
дээр бич.)

• Бурханы бидэнд зориулсан төлөвлөгөө, зорилгод зүрх сэтгэлээ нээлттэй
байлгах нь Их Эзэний амралтад ороход биднийг хэрхэн бэлтгэх вэ?

• Их Эзэний амралтад орохыг эрэлхийлснээр энэ амьдралд бид хэрхэн
адислагдаж болох вэ?

Суралцагчдаас одоо тулгарч буй асуудлууд болон санаа зовоосон зүйлсийн
хажуугаар Аврагчид итгэлтэй байж, Түүнд зүрх сэтгэлээ нээлттэй байлгах нь
тэдэнд хэрхэн амар тайван байхад тусалсан талаар тунгаан бодохыг хүс. Цөөн
суралцагчийг бодол санаагаа ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.

Есүс Христэд итгэлтэй хэвээр үлдэж, зүрх сэтгэлээ Түүнд нээлттэй байлгахын
тулд юу хийх талаараа хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
бичихийг суралцагчдаас хүс.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

2 Тимот 1—Еврей 4 (27-р
бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын 2 Тимот 1–Еврей 4-ийг (27-р бүлэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмын
дараах тоймыг энэ хичээлийн нэг хэсэг болж заахад зориулаагүй болно. Таны заах хичээл эдгээр сургаал,
зарчмын цөөн хэд дээр төвлөрнө. Суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (2 Тимот)
Суралцагчид Паулаас Тимотод бичсэн энэхүү захидлаас дараах үнэнийг мэдэж авсан. Үүнд: Бид Сүнсийг
өөрсөдтэйгөө байлгахыг хичээнгүйлэн эрэлхийлбэл айдсыг даван гарч, Есүс Христийн гэрчлэлээсээ болж ичихгүй
байх болно. Бид хэцүү хүндийг даван туулж, Их Эзэнд итгэлтэй хэвээр байх юм бол өөрсдөдөө болон бусдад Есүс
Христээр дамжуулан авралыг хүлээн авахад тусалж чадна. Хэрэв бид алдсаасаа ангижирч чадвал Их Эзэнд илүү
сайн үйлчилж чадна. Хэрэв бид Их Эзэний биднээс шаардсан бүх зүйлд итгэлтэй байж чадвал зөв шударгын
титмийг хүлээн авах болно. Суралцагчид түүнчлэн бидний үед тохиох аюул эрсдэлийн талаар болон судрын үнэ
цэнийн талаар мэдэж авсан.

2 дахь өдөр (Тит)
Суралцагчид Паулаас Кретийн Сүмийн удирдагч Титэд бичсэн захидлыг судлахдаа, бид Бурханы үгээс зууран
барих юм бол үнэн сургаалыг ашиглан бусдыг Есүс Христийн сайн мэдээгээр амьдрахад урамшуулан дэмжиж,
үүнийг эсэргүүцэх хүмүүсийг няцаах чадвартай байх болно. Паул Есүс Христийн дагалдагчдыг бусдад сайн үлгэр
жишээ байхад уриалсан. Тэрээр мөн Есүс Христ Өөрийгөө бидэнд өгснөөр биднийг гэтэлгэж, ариусгах
боломжтой болсныг гэрчилсэн.

3 дахь өдөр (Филемон)
Эзнээсээ зугтсан шинэхэн хөрвөгч боолыг сайн мэдээний ах дүүгийн ёсоор хүлээж авахыг Филемоноос гуйсан
Паулын захидлыг судалж байхдаа бид бүгд сайн мэдээнд ах дүүс гэдгийг суралцагчид мэдэж авсан. Тэд мөн Есүс
Христийн дагалдагчид бусдыг уучилж, нигүүлсэнгүй хандаж байх ёстойг ойлгож авсан.

4 дэх өдөр (Еврей 1–4)
Суралцагчид Паулын еврейчүүдэд бичсэн захидлыг судалж байхдаа Аврагчийн талаар хэд хэдэн сургаалыг мэдсэн
бөгөөд үүнд Түүний Бүтээгчийн үүрэг, Тэрээр Тэнгэрлэг Эцэгтэй адил зэрэг сургаалууд багтсан. Эдгээр сургаал нь
суралцагчдыг Есүс Христ бол бидний авралын Тэргүүн гэдэг үнэнийг олж мэдэхэд хөтөлсөн. Тэд мөн Есүс Христ
бүх зүйлийг тэвчиж, соригдсон учраас биднийг төгс ойлгож, шаардлагатай үед маань тусалж чадна гэдгийг
мэдэж авсан.

Оршил
Энэ хичээл дээр эцсийн өдрүүдэд болон өөрийнхөө өдрүүдэд болох аюулын
талаар зөгнөсөн Паулын бошиглолыг судалдаг. Паул Тимотод болон ирээдүйн
уншигчдад эдгээр аюулын дунд сурсан үнэнүүддээ итгэлтэй хэвээр үлдэж,
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судруудыг ойлголт, залруулга, заавар хүлээн авах эх сурвалж болгон
ашиглахыг заасан.

Заах зөвлөмж
2 Tимот 3
Паул эцсийн өдрүүдэд ирэх хэцүү цаг үеийн талаар тайлбарлав
Хичээл эхлэхийн өмнө хамгийн түрүүнд ирсэн хоёр юм уу гурван суралцагчаас
самбар дээр аюултай эсвэл эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг дүрсэлсэн зураг зурахыг
хүс. Хичээл эхэлсний дараа ангийнханд дараах асуултыг тавь.

• Та самбар дээр зурсан үйл явдлуудыг дүрслэхийн тулд ямар үг хэрэглэх вэ?

Паул Тимотод бичсэн хоёр дахь захидалдаа өөрийнхөө болон бидний үед
тохиох нөхцөл байдлуудыг бошиглосон. Нэг суралцагчийг 2 Тимот 3:1-ийг
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Паул бидний цаг
үеийг хэрхэн дүрсэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Паул бидний амьдарч буй цаг үеийг хэрхэн дүрсэлсэн бэ? (Хэрэв
шаардлагатай бол хэцүү цаг гэдэг нь аюул, эрсдэлээр дүүрэн гэсэн утгатай
гэдгийг тайлбарла.)

• Та энэ цаг үед ямар ёс суртахууны болон сүнслэг аюулыг харсан бэ?

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Хос бүрд дараах хүснэгтийг өг. Хос
бүрийг 2 Тимот 3:2–7-г уншаад, хүснэгтэд байгаа асуултуудад

хариулахад урь. Зарим хэцүү үгийг ойлгохын тулд зүүлт тайлбар ашиглах тухай
зааварчил.

2 Тимот 3:2–7

Паулын хожмын өдрүүдийн
талаар дүрслэн хэлсэн ямар
ямар жишээ байдаг вэ?

Та эдгээр нөхцөл байдлаас алийг нь бидний цаг үед үзсэн бэ?
(Эдгээрээс хоёр юм уу гурвыг олж тогтоо.) Эдгээр нөхцөл байдал
яагаад тийм аюултай байна вэ?

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа суралцагчдыг хүснэгтэн дээрх асуултуудад
хэрхэн хариулснаа мөн эдгээр нөхцөл байдал яагаад тийм аюултай талаар
хуваалцахад урь.

Паулын эдгээр шүлэгт бичсэн аюулуудад өртөх вий гэж санаа зовж байсан
эсэхээ тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс.

• 2 Тимот 3:5-ын төгсгөлд, Паул өнөө цаг үед бидэнд туслах юу хийхийг
Тимотод захисан бэ? (Бид ёс бус явдлаас зайлсхийх хэрэгтэй.)

Ийм хэцүү нөхцөл байдал, бэрхшээл тохиолдсон ч бид хамгаалуулж, тусламж
авч чадна гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг 2 Тимот 3:14–15-ыг чанга
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уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул эдгээр аюулаас
зайлсхийхэд бидэнд юу тусална гэж заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул өөрийн дүрсэлсэн аюулын эсрэг тэмцэх талаар юу гэж заасан бэ?

• 14-р шүлэгт “чи … юунд итгэсэн болон юу сурсан дотроо байнга бай” гэдэг
нь ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдыг 2 Тимот 3:14–15-аас эцсийн өдрүүдийн сүнслэг гамшгуудыг
хэрхэн даван туулах талаар зарчим олж тогтооход урь. (Суралцагчдыг
хариулсны дараа Хэрэв бид найдвартай эх сурвалж болон судруудаас
сурсан үнэнүүддээ үргэлжлүүлэн байх аваас эцсийн өдрүүдийн сүнслэг
гамшгуудыг даван гарч чадна гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

• Судруудад болон мэдэж авсан үнэндээ найдах нь өөрсдийн үед байгаа
гамшгуудыг даван туулахад бидэнд хэрхэн туслах вэ?

• Та хэзээ мэдэж авсан үнэндээ найдахыг сонгож байсан бэ? Та үүнийг
хийснээрээ хэрхэн адислагдсан бэ? (Та эдгээр асуултын хариултыг эхлээд
судрын тэмдэглэл юм уу дэвтэртээ бичихийг санал болгоод, дараа нь
бичсэн хариултаасаа хуваалцахыг цөөн суралцагчаас хүсэж болно.)

2 Тимот 3:15–17 нь төгс эзэмших судар гэдгийг суралцагчдад сануул. Нэг
суралцагчийг 2 Тимот 3:15–17-г чанга уншихад урьж, судруудын тухай Паулын
заасан зүйлийг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс. Та суралцагчдад олж мэдсэн
зүйлээ тэмдэглэхийг санал болгож болно.

• Судруудыг судлах нь бидэнд өнөө үед хэрхэн туслах талаар Паул юу заасан
бэ? (Бид судруудыг судалснаар төгс байдал руу өсөж хөгжихөд
туслах сургаалыг мэдэж, залруулга, заавар хүлээн авч чадна гэсэн
зарчмыг олж тогтооход суралцагчдад тусал. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдаас судраас мэдсэн зүйл нь ялангуяа Шинэ Гэрээнээс судалсан
судрын аль нэг хэсэг нь дараах зүйлсийг хийхэд тусалсан цаг мөчийн талаар
бодохыг хүс.

1. Сайн мэдээний сургаалыг ойлгоход тусалсан

2. Зүй бус бодол, сонголт эсвэл зан авирт зэмлэл эсвэл залруулга өгсөн

3. Залбиралд хариу өгсөн эсвэл асуудлыг шийдвэрлэх заавар өгсөн

Суралцагчдад туршлагуудаа бодох цаг гаргаж өгсний дараа цөөн суралцагчийг
бодсон зүйлээ ангийнхантай хуваалцахад урь.

• Судрын үнэ цэнийн талаар сурсан зүйлсээ бодож үзэхэд, яагаад биднийг
өдөр бүр судраас судлахад урамшуулдаг гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдад Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын
хэлсэн дараах үгийн хуулбарыг өг. Нэг суралцагчийг чанга уншихад уриад,
судраас судлах талаар ахлагч Скоттын өгсөн зөвлөгөө, амлалтыг олж мэдэхийг
ангийнхнаас хүс.
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“Судруудаас судлах цаг байхгүй гэсэн Сатаны худал үгэнд бүү авт.
Тэдгээрийг судлах цаг гаргаж бай. Бурханы үгээс өдөр бүр зооглох нь нойр,
хичээл, ажил төрөл, телевизийн цэнгээнт нэвтрүүлэг, видео тоглоом юм уу
олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээс илүү чухал. Та нар Бурханы үгийг
судлах цаг гаргахын тулд эн тэргүүний зүйлсээ дахин зохион байгуулах
хэрэгтэй болж мэднэ. Хэрэв тийм бол үүнийг хийгээрэй.

… Хэрэв та нар өдөр бүр хувиараа болон гэр бүлээрээ Бурханы үгийг судлахад цаг заваа
зориулбал амьдралд тань амар амгалан давамгайлах болно” (“Итгэлээ ашиглахыг эн
тэргүүнд тавь,” Ensign эсвэл 2014 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 106).

Судруудад байдаг үнэнийг үргэлжлүүлэн дагадаг хүмүүст ирдэг амар амгалан,
аюулгүй байдлын талаар гэрчил.

Суралцагчдыг нэг хуудас цаасыг гурван багана болгон нугалахыг хүс. Тэднээс
цаасыг нугалсны дараа эхний баганын дээд талд Сургаал, хоёр дахь баганын
дээд талд Зэмлэл ба залруулга, гурав дахь баганын дээд талд Зөв шударга
байдлын талаарх заавар гэж бичихийг хүс.

Суралцагчдыг энэхүү хуудсаа долоо хоногийн турш судрынхаа номын
хавчуурга болгож ашиглан, аль нэг багананд хамаарах судрыг унших бүрдээ
доор нь бичихэд урь. Жишээлбэл, “Сургаал” гэсэн гарчгийн доор суралцагчид
судрын эшлэлийг болон үүнээс сурсан сургаал, зарчмыг бичиж болно. “Зэмлэл
ба залруулга” гарчгийн доор тэд судрын эшлэлийг бичээд, энэ нь буруу
ойлголтыг хэрхэн зөв болгож байгааг бичиж болно. “Зөв шударга байдлын
талаарх заавар” гарчгийн доор тэдэнд сайн үйлс хийхийг зөвлөсөн судрын
эшлэлүүдийг бичиж болно.

Суралцагчдыг энэхүү цаасаа долоо хоногийн дараа ангидаа авчирч, хөтөлсөн
туршлагаасаа хуваалцахад урамшуулан дэмж. Та судар эсвэл гарын авлага
дээрээ тэднийг энэхүү төгс эзэмших судрыг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлсэн
талаар богино ярилцлага хийхийг өөртөө сануулан тэмдэглэж аваарай.

Дараагийн бүлэг (Еврей 5–Иаков 1)
Суралцагчдыг дараагийн хэсгийг судалж байхдаа дараах асуултуудын
хариултыг олоход урамшуулан дэмж. Үүнд: Залуу эрэгтэйчүүдийг санваарт
хэрхэн дууддаг вэ? Еврей номонд хэнийг агуу итгэлтэй гэж дурдсан бэ? Энэ
хэсэгт гарсан эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс танд танил байна уу? Иосеф Смит аль
шүлгийг уншсаны дараа “Бурханаас асуу[ж],” Анхны үзэгдлийг хүлээн авсан
бэ? Цэвэр ариун шашин гэж юу вэ?
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136-Р ХИЧЭЭЛ

Еврей 5–6
Оршил
Санваар хүртэж буй хүмүүс Бурханаас дуудагдсан байх
ёстой бөгөөд Есүс Христ “Бурханаар Мелкизедекийн
хэргэмийн дагуу Тэргүүн Тахилч болон өргөмжлөгд[сөн]”

хэмээн Паул заасан (Еврей 5:10). Паул Сүмийн гишүүдийг
Бурханы амлалтуудыг авахын тулд тууштай, итгэлтэй,
тэвчээртэй, найдвартай байхад уриалсан.

Заах зөвлөмж

Хайр, хүндэтгэлийн уур амьсгал бүрдүүл
Суралцагчид таны болон бусад суралцагчийн хайр, итгэлийг мөн өөрийг нь үнэлдэг
гэдгийг мэдрэхээрээ Сүнсний нөлөөнд илүү нээлттэй байж, хичээлд оролцох хүсэл
эрмэлзлээр дүүрэн ангидаа ирдэг. Суралцагчдын амьдралд чин сэтгэлээсээ анхаарч,
суралцагч бүрд оролцох боломж олгосноор хайрлаж, хүндэлж байгааг тань мэдрэхэд
тэдэнд тусал.

Еврей 5
Санваар хүлээн авч буй хүмүүс Бурханаас дуудагдсан байх ёстойг Паул заав
Хичээл эхлэхээс өмнө Эмч ба Цагдаа гэсэн ажил мэргэжлийн нэрийг хоёр
цаасан дээр тусад нь бич. Хоёр суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхэд
уриад, хоёр цаасыг нэг нэгээр нь өг. Тэгээд дараах асуултуудыг тавь.

• Хэдийгээр тэд зохих ажил мэргэжлийн нэр бүхий цаасыг барьсан ч хэрэв
[“Эмч” гэсэн цаасыг барьж байгаа суралцагчийн нэрийг ашигла] таныг
осолд орсны дараа хагалгаа хийнэ гэвэл та юунд санаа зовох вэ?

• Хэрвээ [“Цагдаа” гэсэн цаасыг барьж буй суралцагчийн нэрийг ашигла]
танд торгуулийн хуудас өгөхийг оролдвол та юу гэж хариулах вэ?

• Та эдгээр суралцагчийг авсан албан тушаалуудын дагуу үйлдэхэд яагаад
дургүйцэх вэ? (Эдгээр суралцагчид үүнийг үйлдэх эрх мэдэл, чадвар
байхгүй.)

Тодорхой үүргүүдийг гүйцэтгэхийн тулд шаардлагатай чадвар, эрх мэдлийг
олгох журам нийгэмд байдаг шиг Бурхан бас Өөрийн Сүмд тодорхой үүрэг
хариуцлагуудыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай эрх мэдлийг олгохдоо тодорхой
шалгууруудыг (зохистой байдал, итгэлтэй байдал гэх мэт) тавьсан.
Суралцагчдыг Еврей 5-ыг судалж байхдаа Бурханы энэхүү эрх мэдлийг авахад
шаардлагатай хэмээн тавьсан загварыг олж мэдэхэд урь.

Еврей 4:14–16-д цэдэглэснээр, Паул Аврагчийг “агуу Тэргүүн Тахилч” (14-р
шүлэг) гэж тодорхойлсон. Нэг суралцагчаас Еврей 5:1–3-ыг чанга уншихыг
хүс. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул израильчуудын дунд байдаг
тэргүүн тахилчийн үүргийн талаар юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Израильчуудын дунд тэргүүн тахилч ямар үүрэгтэй байсан бэ?
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Эдгээр шүлэгт дурдсан тэргүүн тахилчийн алба нь Мосегийн хуулийн дагуу
Аароны санваарын тэргүүлэх алба гэдгийг тайлбарла. Мосегийн дүү Аарон нь
“Аароны жаягийн дагуу анхны дээд санваартан” байжээ. Уг албан тушаалыг үе
залгамжлуулан өгдөг байсан бөгөөд Аароны дараа Аароны гэр бүлийнхний
ууган хөвгүүдээр дамжин ирсэн. Дээд санваартан амьдралынхаа туршид
үйлчилдэг байсан боловч энэхүү албыг хожим нь ёс бус хүмүүс булаан авчээ.
“Дээд санваартнуудыг Херод болон Ромчуудын тааллаар зүй бусаар томилж,
буулгадаг байв. Энэхүү албыг МЭӨ 37 болон МЭ 68 оны хооронд 28 өөр хүн
хашиж байсан байна” (Bible Dictionary, “High priest”).

Нэг суралцагчийг Еврей 5:4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, дээд санваартныг хэрхэн сонгодог байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Дээд санваартныг хэрхэн сонгодог байсан бэ?

Суралцагчдад Аарон хэрхэн “Бурханаар дуудагдсан” (4-р шүлэг) байсныг
ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг Египетээс гарсан нь 28:1-ийг чанга
уншихад урь. Суралцагчийг уг шүлгийг уншихын өмнө энэ үйл явдал нь
Бурхан, Мосе хоёрын хооронд Синаи ууланд болсон гэдгийг тайлбарла.

• Бурхан Аароныг хэрхэн санваарт томилохоор дуудсан бэ?

• Яагаад Их Эзэн энэхүү зааврыг өөр хүнд биш, Мосед өгсөн нь чухал байдаг
вэ? (Мосе бошиглогч байсан учраас ийм илчлэлт хүлээн авч, дэлхий дээр
санваар ашиглахыг захирах эрх мэдэлтэй байсан.)

• Санваарт хэн нэгнийг томилохоос өмнө юу тохиолдох шаардлагатай вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Санваарт томилогдож буй
хүмүүс Бурханаас эрх мэдэл авсан үйлчлэгчдийн илчлэлтээр
дамжуулан Бурханаар дуудагдах ёстой гэсэн үнэнийг олж тогтоосон
эсэхийг бататга. Өнөөдөр Сүмд эрх мэдэлтэй санваарын удирдагчид
томилох хүмүүстэйгээ ярилцлага хийж, Түүний санваарт томилогдоход
зохистой мөн бэлэн байгаа эсэхийг тодорхойлохдоо Ариун Сүнсний
удирдамжийг эрэлхийлдэг гэдгийг тайлбарлаж болно. Мөн Иохан 15:16-г
үзнэ үү.)

• Энэ үнэн нь Сүмийн дуудлагуудад үйлчлэх хүмүүсийг сонгохтой хэрхэн
холбогдох вэ?

Нэг суралцагчийг итгэлийн тавдугаар тунхгийг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Еврей 5:4-өөс олж тодорхойлсон үнэн нь
итгэлийн тавдугаар тунхагт хэрхэн тусгагдсаныг олж мэдэхийг хүс.
Бошиглолоор гэдэг нь илчлэлтээр гэсэн үг болохыг тайлбарла.

• Итгэлийн энэ тунхагт хэн нэгэнд “сайн мэдээг номлох хийгээд үүний
ёслолуудыг гүйцэтгэх” эрх мэдлийг өгөхийн өмнө өөр юу тохиолдох
шаардлагатай гэсэн байна вэ?
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Мосе Ааронд санваар өгсөн нь
зургийг үзүүл (Сайн мэдээний уран
зургийн цуглуулга [2009], д. 15; мөн
LDS.org-оос үзнэ үү). Хуучин болон
Шинэ Гэрээний аль алинд
бошиглогч, санваартан, сайн
мэдээний багш нар дуудлагаа эрх
мэдэл бүхий санваартнаас гар
тавилтаар хүлээж авсан тухай
цэдэглэсэн байдгийг онцол (Тооллого
27:18–23; Үйлс 6:6; 13:2–3; 1 Тимот
4:14-ийг үзнэ үү).

• Өнөөдөр хүмүүсийг Сүмийн дуудлагад дуудах үйл явц сударт бичигдсэн
загвартай хэрхэн нийцэж байна вэ?

• Санваарын эрх мэдлийг зөвхөн энэ замаар авдгийг мэдэх нь яагаад
чухал вэ?

Нэг суралцагчийг Еврей 5:5–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг
дагаж уншаад, Аврагчид Өөрт нь байгаа эрх мэдлийг хэн өгснийг олж
мэдэхийг хүс. 5-р шүлэгт Дуулал 2:7-г, 6-р шүлэгт Дуулал 110:4-ийг эш
татдагийг онцол.

• Аврагчид хэн эрх мэдэл өгсөн бэ? (Тэнгэрлэг Эцэг.)

• Есүс Христ ямар санваарыг атгадаг вэ? (Мелкизедек санваар. Санваарыг
хамгийн анх Аврагчийн нэрээр нэрлэдэг байсныг онцолж хэл [С ба Г
107:2–4-ийг үзнэ үү].)

Нэг суралцагчийг Еврей 5:7–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Есүс Христ хэн болсныг олж мэдэхийг хүс. Еврей
5:7–8 дээр Абрахамын үед амьдарч байсан Мелкизедек хэмээх бошиглогч
хааны талаар дурддагийг тайлбарла. Гэвч Мелкизедек бас Христийг дүрсэлдэг
тул эдгээр шүлэг мөн Аврагчтай холбогддог” (Брүс Р.Макконки, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 боть [1965–1973 он], 3:157).

• Еврей 5:9-д цэдэглэснээр, Аврагч хэн болсон бэ?

• Есүс Христ Өөрт нь дуулгавартай байдаг бүх хүнд хэрхэн “мөнх авралын эх
үндэс болсон” бэ?

Паул энэ сэдвээр илүү ихийг заахыг хүссэн боловч хүмүүс сургаалыг илүү
нарийн ойлгох сүнслэг ойлголт, төлөвшлөөр дутмаг байсныг хэлсэн гэдгийг
тайлбарлан, Еврей 5:11–14-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Еврей 6
Бурханы амлалтуудыг авахын тулд тууштай, итгэлтэй, тэвчээртэй, найдвартай
байхад гэгээнтнүүдийг уриалсан.
• Бурханы хүүхдүүддээ амласан адислалуудын ямар ямар жишээ байдаг вэ?

(Боломжтой хариултууд нь амар амгалан, аз жаргал, өршөөл, залбирлын
хариулт, патриархын адислал дахь адислал, амилуулалт, мөнх амьдрал зэрэг
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нь байж болно. Зарим адислал бидний сонголтоос хамаардаг
гэдгийг онцол.)

• Тодорхой нэгэн адислалыг хүлээн авах эсэхэд эргэлзэж болох нөхцөл
байдлын ямар ямар жишээ байдаг вэ?

Тэднээс судрын тэмдэглэл эсвэл цаасан дээр авахыг хүлээж буй амлагдсан
адислалаа бичихийг хүс. Бурханы амласан адислалыг хүлээн авахад туслах
үнэнийг Еврей 6-аас олж мэдэхийг хүс.

Нэг суралцагчийг Еврей 6:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул гэгээнтнүүдийг юуны төлөө ажиллан
урагшлахыг заасныг олж мэдэхийг хүс. Еврей 6:1-ийн Иосеф Смитийн
Орчуулга (Судруудын удирдамж) дээр “Тиймийн тул Христийн номлолын
зарчмуудыг орхилгүй” мөн Еврей 6:3-ын Иосеф Смитийн Орчуулга дээр
(Судруудын удирдамж) “Мөн хэрэв Бурхан болгоох аваас бид төгөлдөржилт
өөд явах болно” гэсэн байдгийг онцол.

• 1-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул гэгээнтнүүдийг юуны төлөө ажилла гэж
заасан бэ? (Төгөлдөржилт гэдэг нь “бүрэн, дүүрэн, түүнчлэн бүрэн хөгжсөн
гэсэн үг. … Христийн үнэн дагалдагчид түүний нигүүлсэл, Цагаатгалаар
дамжуулан төгс болж болно” [Судруудын удирдамж, “Төгс,”
scriptures.lds.org] гэдгийг тайлбарла.)

• Эдгээр шүлэгт гардаг ямар сургаал бидэнд төгс байдалд хүрэхийн төлөө
явах суурь болж чадах вэ?

Паул Бурханы тухай төгс мэдлэгтэй, үнэнээс нүүр буруулсан, Аврагчийг
эсэргүүцсэн, наманчлахаас татгалзсан мөхлийн хөвгүүдийг дүрсэлсэн гэдгийг
тайлбарлан, Еврей 6:4–8-ыг нэгтгэн дүгнэ (мөн С ба Г 29:44–45; 76:31–38-ыг
үзнэ үү). Паул тэдгээрийг энэхүү захиан дээрх итгэлтэй гэгээнтнүүдтэй
харьцуулж, эсрэг тэсрэг байдлыг харуулсан.

Суралцагчдыг Еврей 6:9–10-ыг дотроо уншаад, Паул еврей гэгээнтнүүдийг юу
гэж магтсаныг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

Цөөн суралцагчийг Еврей 6:11–15-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паулын гэгээнтнүүдээс юу хүссэнийг
олж мэдэхийг хүс.

• Паул гэгээнтнүүдээс юу хүссэн бэ?

“Найдварын бүрэн баталгааны төлөө эцсээ хүртэл адилхан хүчин чармайлт
гарган” (11-р шүлэг) гэдэг нь Бурханы амласан адислалыг хүлээн авах хүртлээ
тууштай байна гэсэн үг болохыг тайлбарла.

• Абрахам Бурханы амласан адислалыг авахын тулд тууштай, итгэлтэй,
тэвчээртэй байхыг хэрхэн харуулсан бэ?

• Бурханы амласан адислалыг өвлөн авахын тулд юу хийх ёстой талаар бид
ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Эцсээ хүртэл тууштай байж, Есүс Христэд итгэж, тэвчээртэй байвал
бид Бурханы бидэнд амласан адислалыг өвлөн авч чадна гэсэн
зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)
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Самбар дээрх тууштай, итгэлтэй, тэвчээртэй гэсэн үгсийн доогуур зур.
Суралцагчдаас эдгээр үгсийг дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ тайлбарлан
бичихийг хүс. Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа цөөн суралцагчаас бичсэн
зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Эдгээр зан чанарыг үзүүлэхэд юу нь хэцүү байж болох вэ?

• “Төгөлдөржилт өөд явахад” бидэнд яагаад эдгээр зан чанар хэрэгтэй гэж та
нар бодож байна вэ? (Еврей 6:1).

• Та тууштай байдал, Есүс Христэд итгэх итгэл, тэвчээрээр дамжуулан хэзээ
амлагдсан адислалыг хүртэж байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Еврей 6:16–20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул найдвар ба Бурханы амлалтын талаар юу
заасныг олж мэдэхийг хүс. Та өөрчлөгдөшгүй (18-р шүлэг) гэсэн үг нь
хувиршгүй гэсэн утгатай болохыг тайлбарлах хэрэгтэй байж болох юм.

• Бид найдварын талаарх Паулын сургаалаас ямар үнэнийг мэдэж авч болох
вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бидний Бурханы амлалтад
найдах найдвар бодьгалын маань сүнслэг зангуу болдог гэсэн
үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

Сударт дурдсанаар найдвар нь “зөв шударга ёсны амлагдсан адислалуудын
төлөө итгэлтэй мөн тэвчээртэй хүсэн хүлээх” гэсэн утгатай (Судруудын
удирдамж, “Найдвар”; scriptures.lds.org).

• 17–18-р шүлэгт буй Бурханы талаар заасан Паулын сургаал дээр үндэслэн
ямар учраас бид Бурханы амлалтад найдаж болох вэ?

• Бурханы амлалтад найдах найдвар нь тууштай, тэвчээртэй, итгэлтэй байхад
мөн ялангуяа сорилт бэрхшээлтэй тулгарах үед бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ?

Нэг суралцагчийг самбар дээр
зангууны зураг зурахад урь.

• Усан онгоцонд зангуу ямар үүрэг
гүйцэтгэдэг вэ?

• Бурханы амлалтуудад найдах нь
танд хэрхэн сүнслэг зангуу
болдог вэ?

Суралцагчдыг тууштай байдал, итгэл,
тэвчээр, найдварыг илүү бүрэн
дүүрэн хөгжүүлэх зорилго бичихэд
урь. Тэднийг эхлээд эдгээр зан
чанарын нэгийг нь хөгжүүлэх
төлөвлөгөө бичээд, дараа нь бусад
дээр нь төвлөрөхийг зөвлөж болно.
Тэднийг бичсэн зүйлээ хэрэгжүүлэхэд
урамшуулан дэмж.
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137-Р ХИЧЭЭЛ

Еврей 7–10
Оршил
Есүс Христ бол “шинэ гэрээний” Зуучлагч хэмээн Паул
заасан (Еврей 8:8). Тэрээр Христийн золиослол нь
Мосегийн золиослолоос агуу бөгөөд Мосегийн ёслолууд

хүмүүсийг Аврагч руу болон Түүний Цагаатгал руу
хандуулах зорилготой байсныг тайлбарласан.

Заах зөвлөмж
Еврей 7–8
Есүс Христ бол шинэ гэрээний Зуучлагч хэмээн Паул заав
Гар чийдэн ашиглан, самбар дээр жижиг биетийн (түлхүүр, хайч гэх мэт)
сүүдрийг тусга. Зөвхөн сүүдрийг нь харснаар ямар биет байгааг мэдэж чадах
эсэхийг суралцагчдаас асуу. Бид ихэвчлэн сүүдрийг нь харснаар ямар биет
байгааг мэддэг гэдгийг онцол.

Гетсеманид залбирч буй Есүс зургийг
үзүүл (Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга [2009], д. 56; мөн
LDS.org-оос үзнэ үү). Хуучин Гэрээнд
Аврагчийг болон Түүний
Цагаатгалыг бэлгэдсэн эсвэл
дүрсэлсэн зан үйл, ёслолуудыг бичсэн
байдгийг тайлбарла.

• Есүс Христийг болон Түүний
Цагаатгалыг дүрсэлдэг ямар ямар
жишээ Хуучин Гэрээнд бичигдсэн
байдаг вэ?

Мосегийн хуулийн бүхий л тал нь
израильчуудыг Есүс Христ рүү болон
Түүний цагаатгах золиослол руу
чиглүүлсэн бэлгэдэл, дүрслэлийн
үүрэгтэй байдаг (2 Нифай 11:4; Иаков
4:4–5-ыг үзнэ үү). Хуулийн хэд хэдэн хэсэг үүнийг хэрхэн хийж байгааг Паул
тайлбарласан юм. Тэрээр иудей гэгээнтнүүдэд Мосегийн хуулийг буцаж
дагахын оронд Есүс Христэд итгэлтэй хэвээр үлдэхэд нь туслахыг хүссэн.

Суралцагчдад судар дээрх бэлгэдлүүдийг ойлгоход тусал
“Судрууд бэлгэдэл, зүйрлэлүүдээр баялаг юм. Зан үйл, ёслолууд нь бэлгэдлийн чанартай
бөгөөд бүгд Есүс Христийг гэрчилдэг. … Табернекл дахь зан үйл нь Мосегийн бүх хуулийн
адил мөнхийн зүйлсийг (Евр. 8–10) бэлгэддэг байсан ба Христийн дүр болон сүүдрийг
агуулдаг байсан” (Bible Dictionary, “Symbolism”). Суралцагчдад эдгээр дүрийг болон
сүүдрийг ойлгоход тусалснаар тэд сайн мэдээг илүү ойлгож, дуртай болох болно.
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Паул “Мелкизедекийн хэргэмийн дагуу” ирэх санваартны тухай Хуучин
Гэрээний бошиглолд эш татсаныг тайлбарласнаар Еврей 7:1–22-ыг хураангуйл
(Дуулал 110:4; түүнчлэн Еврей 7:1-ийг үзнэ үү). Есүс Христ энэ бошиглолыг
гүйцэлдүүлсэн хэмээн тэр заасан. Мелкизедек бол зөв шударга хаан, дээд
санваартан байсан бөгөөд Абрахамыг тэргүүлдэг байсан (Иосеф Смитийн
Орчуулга, Эхлэл 14:25–40; Aлмa 13:14–19; Судруудын удирдамж,
“Мелкизедек”-ийг үзнэ үү). Паул Мелкизедекийг Есүс Христийн сүүдэр болгон
дүрсэлсэн. Мосегийн хууль болон үүнийг үйлддэг Левийн санваар нь Бурханы
хүүхдүүдийг төгс болгож чадахгүй учир Есүс Христ болон Түүний санваар
хэрэгтэй хэмээн Паул заасан (Еврей 7:11-ийг үзнэ үү). Левийн санваар гэдэг нь
Левийн овгийнхны атгадаг Аароны санваарыг хэлж байгаа гэдгийг
тайлбарлаж болно (ХҮГ Библийн хувилбарын Библийн толь бичиг, “Aaronic
Priesthood”-ийг үзнэ үү).

Мосе Ааронд санваар өгсөн нь (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга,
д. 15; мөн LDS.org-ийг үзнэ үү) Есүс
Гетсеманид залбирч байгаа нь
зургийг үзүүл. Еврей 7-д
цэдэглэснээр, Паул Левийн
санваартнуудыг Есүс Христтэй
зүйрлэсэн гэдгийг тайлбарла. Левийн
санваартнуудын нэг үүрэг нь зуучлагч
хийх явдал бөгөөд Бурхан болон ард
түмний дундах асуудлыг
зохицуулахаар бэлгэдлийн чанартай зогсдог.

Еврей 7:23–28-ыг самбар дээр бич. Суралцагчдыг хос болгон хуваарилж, хос
бүрээс эдгээр шүлгийг чанга уншихыг хүс. Тэднээс Иосеф Смитийн Орчуулга,
Еврей 7:25–26-г уншихыг хүс. Энэ нь Судруудын удирдамжинд байдаг. Хос
бүрийн нэг суралцагчаас Левийн санваартнуудыг, нөгөө суралцагчаас Есүс
Христийг дүрсэлсэн хэсгүүдийг олохыг хүс. Еврей 7:23 дээрх тэд гэдэг нь
санваартнуудыг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа санваартнуудыг дүрсэлсэн судрыг уншсан
суралцагчдаас олсон зүйлсээ хуваалцахыг хүс. Тэдний хариултыг Мосе болон
Аароны зургийн доор бич. (Санваартнуудыг нас барахад тэднийг өөр
санваартнаар орлуулах шаардлагатай болдог байв [Еврей 7:23]; тэд
өөрсдийнхөө болон ард түмний нүглийн төлөө тахил өргөдөг байсан [Еврей
7:27]; санваартнууд төгс бус байсан [Еврей 7:28-ыг тус тус үзнэ үү] гэх мэт
хариулт тэдний хариултад байж болно.)

Есүс Христийг дүрсэлсэн судрыг уншсан суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлсээ
хуваалцахыг хүс. Тэдний хариултыг Есүс Христийн зургийн доор бич. (Тэдний
хариулт нь дараахтай төстэй байх ёстой. Тухайлбал: Есүс Христ болон Түүний
санваар “өөрчлөгдөшгүй” буюу мөнх [Еврей 7:24]; “Тэр Өөрөөр нь дамжуулан
Бурханд ойртогсдыг аврах чадвартай” [Еврей 7:25]; “Тэр [бидний] төлөө
зуучла[хын]” тулд амьдардаг [Еврей 7:25]; Тэрээр нүгэлгүй байсан учир
“өөрийн нүглийн учир золиослол өргөх нь түүнд хэрэггүй билээ” [Иосеф
Смитийн Орчуулга, Еврей 7:26]; Тэрээр “хүмүүсийн нүглийн тулд” нэг л
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золиослол хийх шаардлагатай байсан [Иосеф Смитийн Орчуулга, Еврей 7:26];
мөн Тэрээр “мөнхөд томилогдсон” [Еврей 7:28].)

“Тэр тэдний төлөө зуучлан залбирахын тулд үргэлж амьд байдаг” (Еврей 7:25)
гэдэг нь Аврагчийн зорилго бол биднийг Бурханд эргэн очуулахын тулд
бидний өмнөөс зуучлах гэсэн утгатайг тайлбарла.

• Та Есүс Христ, Левийн санваартнуудын ялгааг хэрхэн тайлбарлах вэ?

Еврей 8:1–3-ыг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Ангийнхнаас шүлгүүдийг
дагаж уншаад, Есүс Христийг оролцуулан бүх дээд санваартныг юу хийлгэхээр
томилсон эсвэл дуудсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Дээд санваартнуудыг юуг хийлгэхээр дуудсан бэ?

Нэг суралцагчийг Еврей 8:4-ийн Иосеф Смитийн Орчуулгыг (“Тиймээс Тэр
газар дээр амьдарч байхдаа хүмүүсийн нүглийн төлөө өөрийн амийг
золиослол болгон өгсөн. Хуулийн дор байдаг бүх санваартан хуулийн дагуу
өргөл, бэлэг сэлт өргөдөг хүмүүс байсан) (Еврей 8:4, зүүлт тайлбар a). чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Есүс Христийн өргөсөн
золиослолыг олж мэдэхийг хүс.

• Бид энэ шүлгээс Есүс Христийн бидний төлөө хийсэн зүйлийн талаар ямар
үнэнийг сурч болох вэ? (Суралцагчид өөрсдийн үгээр Есүс Христ бидний
нүглийн төлөө Өөрийн амийг золиосолсон гэсэн үнэнийг
тодорхойлох ёстой.)

• Самбар дээрх өгүүлбэрүүдийн аль нь Есүс Христ хэрхэн бидний нүглийн
төлөө Өөрийн амийг золиослох боломжтой байсныг ойлгоход бидэнд
туслах вэ?

Суралцагчдаас Есүс Христийн цагаатгагч золиослол тэдэнд ямар учир утгатай
болох тухай тунгаан бодохыг хүс. Тэднийг дараах мэдэгдлүүдийн нэгийг
хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ гүйцээж бичихийг хүс. Үүнд:

1. … учраас би Аврагчдаа талархдаг.

2. … учраас Аврагч маань надад хайртайг би мэднэ.

3. Би Цагаатгалын ачаар адислагдсан. Учир нь …

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа хэрэв хэт хувийн чанартай биш бол
бичсэн зүйлээ хуваалцахыг цөөн суралцагчаас хүс.

Есүс Христ золиослол өргөснөөрөө “илүү сайн гэрээний зууч” (6-р шүлэг)
болсон бөгөөд уг гэрээнд орох нь тэдэнд “Эзэнийг мэдэж” (11-р шүлэг),
нүглээсээ ангижрахад тусална гэдгийг тайлбарлан, Еврей 8:5–13-ыг
нэгтгэн дүгнэ.
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Еврей 9–10
Паул Мосегийн ёслолууд Цагаатгалыг хэрхэн бэлгэдсэн байдгийг харуулав.
Хичээлээс өмнө хавсралт бүдүүвч
зургийг самбар дээр зур.

Еврей 9-д цэдэглэснээр, Паул Левийн
санваартнуудын Цагаатгалын өдөр
гүйцэтгэдэг үүргийг тайлбарласнаар
тэднийг Есүс Христтэй үргэлжлүүлэн
зүйрлэсэн гэдгийг тайлбарла. Нэг
суралцагчаар дараах догол
мөрийг уншуул.

Жилд нэг удаа болдог Цагаатгалын өдөр (бас Ёом Киппүр гэж нэрлэдэг) гэгддэг еврей
үндэстний баярын өдөр дээд санваартнуудыг табернеклийн, хожим нь Иерусалимын ариун
сүмийн Хамгийн Ариун Газар (түүнчлэн Ариунаас Ариун гэдэг) орохыг зөвшөөрдөг байжээ.
Тэнд дээд санваартан эр үхэр, эр ямаагаар тахил өргөдөг байв. Ариунаас ариун газрын
тодорхой хэсгүүдэд амьтны цусыг цацдаг байсан нь санваартны болон ард түмний нүглийн
төлөөх Христийн Цагаатгалыг бэлгэддэг байжээ. Үүний дараа дээд санваартан хүмүүсийн
нүглийг бэлгэдлээр өөр нэг эр ямаанд шилжүүлдэг байсан бөгөөд дараа нь уг ямааг хээр
хөөж явуулдаг байсан нь ард түмний нүглийг зайлуулсныг бэлгэддэг байсан ажээ. Тэрээр
түүнчлэн хоёр эр хонийг нэгийг нь өөрийнхөө төлөө, нөгөөг нь ард түмний төлөө шатааж,
тахил өргөдөг байв. (Bible Dictionary, “Fasts”; мөн Левит 16:22-ыг үзнэ үү.)

Ангийн нэг хэсгээс Еврей 9:11, 12, 24, 28-ыг, нөгөө хэсгээс Еврей 10:1, 4,
10–12-ыг уншихыг хүс. Бүлэг бүрийг оногдсон шүлгүүдээ дотроо уншаад,
Цагаатгалын өдөр болж байсан зүйлс хэрхэн Есүс Христийн золиослолын
загвар буюу сүүдэр болдгийг олж мэдэхийг хүс. Хангалттай цаг гаргаж өгсний
дараа бүлэг бүрээс нэг суралцагчийг гарч ирэн, олж мэдсэн зүйлээ хэлэхийг
хүс. Дараа нь асуу.

• Дээд санваартан Табернеклийн ариунаас ариунд Цагаатгалын өдөр ордог
байсан шиг Аврагч Цагаатгалаараа дамжуулан ямар “ариун газар” (Еврей
9:12) орсон бэ? (Тэнгэрлэг Эцэгийн оршихуй эсвэл селестиел алдар суу.)

• Есүс Христийн золиослол нь “бух, ямааны цусаар” (Еврей 10:4) үйлдэж
чадахгүй юуг хийх боломжтой байсан бэ?

• Тэгвэл яагаад дээд санваартнууд эдгээр золиослолыг Цагаатгалын өдөр
өргөдөг байсан бэ? (“Ирэх сайн юмсын дүр, сүүдр[ийг]” [Еврей 10:1]
илэрхийлэхийн тулд эсвэл Аврагчийн Цагаатгалд хандуулахын тулд.)
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Нэг суралцагчаас Еврей 10:17–20-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Цагаатгал юуг боломжтой болгодгийг олж
мэдэхийг хүс.

• 19-р шүлэгт цэдэглэснээр, бид Есүсийн Цагаатгалын ачаар хаашаа орох
боломжтой болох вэ? (“Ариун газар” буюу селестиел хаант улс дахь
Бурханы оршихуйд.)

• 20-р шүлэгт цэдэглэснээр, бид Бурханы оршихуйд хэрхэн ордог вэ?

“Шинэ, амьд зам” гэдэг нь Есүс Христийн сайн мэдээг эсвэл Түүний
Цагаатгалаар дамжуулан өршөөгдөж, ариуссанаар Бурханы дэргэд буцаж очих,
зохистой болох төлөвлөгөөг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

Хэрэв бид … -вэл, Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар селестиел хаант улсад орж
чадна гэсэн гүйцэд биш өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Нэг суралцагчаас Еврей 10:22–23-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, селестиел хаант улсад орохын тулд бидний юу хийх
ёстойг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Самбар дээрх өгүүлбэрийг Хэрэв бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ бат
баримталбал Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар селестиел хаант улсад
орж чадна гэсэн байдлаар гүйцээн бич.

• Есүс Христэд итгэх итгэлийг “бат баримтлах” (23-р шүлэг) гэдэг нь юу
гэсэн утгатай вэ?

Нэг суралцагчаас Еврей 10:35–38-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Бидэнд Есүс Христэд итгэх итгэлээ чанд
баримтлахад туслах ямар зөвлөгөөг Паул өгснийг олж мэдэхийг хүс.

• Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ чанд баримтлахын тулд юу хийж чадах вэ?

• “Итгэлээ бүү хаягтун” гэдэг нь ямар утгатай вэ? (35-р шүлэг).

Нэг суралцагчаас Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри
Р.Холландын “[бидний] итгэлээ бүү хаягтун” гэдгийг тайлбарлан хэлсэн дараах
мэдэгдлийг уншихыг хүс:

“Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн ярьдгаар бол Сүмд орохоос өмнө, сүмд
орох үед болон сүмд орсны дараа аль аль нь хэцүү байдаг. Энэ нь үргэлж
ийм байсан гэдгийг Паул хэлсэн, гэвч хойшоо бүү ухар. Айж бүү ухар.
Үнэмшлээ бүү алд. Өмнө нь мэдэрч байснаа бүү умарт. Авсан туршлагуудаа
бүү үгүйсгэ. Энэ тууштай байдал нь Мосе, Иосеф Смит хоёрыг дайсантай
тулгарахад аварсан бөгөөд таныг ч бас аварна,” (“Cast Not Away Therefore

Your Confidence,” Ensign, 2000 оны 3-р сар, 8).

• Та Есүс Христэд итгэх итгэлээ бат баримталдаг, үлгэр жишээ үзүүлдэг хэн
нэгнийг мэдэх үү?

Суралцагчдаас Есүс Христэд итгэх итгэлээ бат баримтлах амлалтынхаа талаар
тунгаан бодохыг хүс. Тэднийг энэхүү амлалтаа хэрхэн батжуулж мөн ингэх
чадвараа сайжруулахаа бичихийг хүс.
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138-Р ХИЧЭЭЛ

Еврей 11
Оршил
Паул Сүмийн гишүүдэд итгэлийн талаар заав. Тэрээр
Хуучин Гэрээний зөв шударга эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс
Есүс Христэд итгэх итгэлээр гайхамшгуудыг үйлдэж, хүнд

хэцүүг даван туулж, агуу адислал хүлээн авсан жишээг
эш татсан.

Заах зөвлөмж
Еврей 11:1–6
Паул Сүмийн гишүүдэд итгэлийн талаар заав
Филиппиний нэгэн залуу эмэгтэйн түүхийг уншина уу. Суралцагчдыг энэ
залуу эмэгтэй хэрхэн итгэлээ хөгжүүлснийг олж сонсохыг хүс.

Филиппиний нэгэн залуу эмэгтэйн аав ажлаар хол явах шаардлагатай болсон аж. Тэр
цалингаа аваад, гэр бүлдээ явуулдаг байжээ. Нэгэн хагас сайн өдөр гэр бүл нь 20 песогийн
хоёр дэвсгэртээс бусдыг зарцуулаад дуусгасан байлаа. Залуу эмэгтэй гэр бүлдээ
шаардлагатай байгаа зүйлсийн жагсаалтыг хараад, эдгээр бүх зүйлийг худалдаж авбал
дараагийн өдөр нь түүний гэр бүл сүмдээ явах унааны зардалгүй болохыг олж мэдэв. Тэр
ээжээсээ юу хийх ёстойг асуухад ээж нь түүнд хэрэгцээтэй зүйлсээ худалдаж ав, Бурхан
унааны зардлаар хангана гэж хэлжээ.

Залуу эмэгтэй жагсаалтан дээрх бүх зүйлийг худалдаж аваад, маргааш нь сүмдээ явах
хангалттай мөнгөтэй үлдэхийн төлөө залбирлаа. Эхлээд тэрээр хоол хийхийн тулд түлээ
нүүрс худалдаж авах хэрэгтэй байв. Тэр нэг уут нүүрсний үнэ 5 песогоос 10 песо болж хоёр
дахин өссөн байхыг хараад их гайхжээ. Хоолоо хийхийн тулд нүүрс зайлшгүй хэрэгтэй тул
тэр хоёр уут нүүрсийг 20 песогоор худалдаж авав. Залуу эмэгтэй гэр бүл нь сүмдээ явж
болохын тулд улам хүчтэй залбирлаа. Түүнийг залбирч байхад ямар нэг зүйл түүнд “явж,
хэрэгтэй зүйлсээ худалдаж ав. Бүх зүйл зүгээр байх болно” хэмээн шивнэв. Тэгээд тэрээр
20 песотойгоо цааш явлаа. (“Pure and Simple Faith,” LDS.org видео бичлэгээс түүвэрлэв.)

• Энэ залуу эмэгтэй ямар байдлаар итгэлээ хөгжүүлсэн бэ?

Нэг суралцагчийг Еврей 11:1 болон Еврей 11:1-ийн Иосеф Смитийн
Орчуулгыг чанга уншихад урь (Еврей 11:1-ийн зүүлт тайлбар б). Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул итгэлийн талаар юу заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• 1-р шүлэгт цэдэглэснээр, итгэл гэж юу вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Итгэл бол бидний найддаг зүйлсийн бодит байдал,
харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн гэсэн үнэнийг олж тогтоосон
эсэхийг бататга.)

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднар Еврей 11:1-ийг
болон бусад эх сурвалжийг ашиглан, (Алма 32:21; Lectures on Faith) Есүс Христэд
итгэх итгэлийн гурван үндсэн бүрэлдэхүүнийг тайлбарласан. Ахлагч
Бэднарийн хэлсэн дараах үгийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс.
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“Эдгээр сургаал итгэлийн гурван үндсэн бүрэлдэхүүнийг харуулж байна.
Үүнд: (1) итгэл бол үнэн гэж найддаг зүйлсийн баталгаа, (2) итгэл бол
харагдахгүй зүйлсийн нотолгоо, мөн (3) итгэл бол оюун ухаант биесийг
үйлдэлд хөтөлдөг зарчим юм. Би Аврагчид итгэх итгэлийн эдгээр гурван
бүрэлдэхүүнийг ирээдүйг болон өнгөрснөө харж, одоо цагт үйлдэл хийхэд
хөтөлдөг гэж тайлбарламаар байна” (“Seek Learning by Faith,” Ensign, 2007

оны 9-р сар, 62).

Баталгаа—ирээдүйг харсан; Нотолгоо—өнгөрснийг харсан; Үйлдэл—одоо үед
үйлдэл хийх гэсэн үгсийг самбар дээр бич. Ахлагч Бэднар итгэлийн эдгээр
гурван бүрэлдэхүүн болох баталгаа, нотолгоо, үйлдлийг ирээдүйг болон
өнгөрснөө харж, одоо цагт үйлдэл хийхэд хөтөлдөг гэж заасныг тайлбарла.

• Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх нь Түүнд зүгээр нэг итгэхээс ямар
ялгаатай вэ?

• Филиппин залуу эмэгтэйн түүх ахлагч Бэднарийн тайлбарласан итгэлийн
гурван бүрэлдэхүүнийг хэрхэн харуулж байна вэ?

• Бид Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлбэл юу болж болох вэ?

Еврей 11:2–5-ыг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, хүмүүс Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр юу
тохиолдож болдог талаар Паулын өгсөн жишээнүүдийг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ хүмүүст Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр юу тохиолдсон бэ?

Суралцагчдыг Еврей 11:6-г дотроо уншаад, итгэлийн талаар Паул юу гэж
заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Паул итгэлийн тухай юу заасан бэ?

• Паулын зааснаар бид Бурханы таалалд нийцэхийн тулд юу хийх ёстой вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бурханы тааллыг олохын тулд
бид Түүнд ирж, Түүнд итгэж, Түүнийг тууштай хайгчдыг шагнадаг
гэдэгт итгэснээр итгэлээ хөгжүүлэх ёстой гэсэн зарчмыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга. Та суралцагчдад энэ үнэнийг 6-р шүлэг дээрээ
тэмдэглэхийг зөвлөж болно.)

Нэг суралцагчийг филиппин залуу эмэгтэйн түүхийг чанга уншиж дуусгахыг
хүс. Залуу эмэгтэй Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр юу тохиолдсон
талаар сонсохыг ангийнхнаас хүс.

Залуу эмэгтэй бусад зүйлээ худалдаж авахаар гараа халаасандаа хийтэл бөөгнөрсөн цаас
тэмтрэгдэв. Задлан үзтэл түүнд үлдсэн байсан 20 песогийн дэвсгэрт дотор тус бүр нь 20
песогийн таван дэвсгэрт гарч ирэх нь тэр. Тэр энэ мөчид шаардлагатай зүйлсээ худалдан
аваад, гэр бүлээрээ сүмдээ явах хангалттай мөнгөтэй болсон гэдгээ мэджээ. Энэ залуу
эмэгтэй уг үйл явдал болоход Бурханы тусламж болон хайрыг мэдэрсэн гэж тайлбарласан
юм. Тэр гэртээ очоод, Тэнгэрлэг Эцэгтээ энэ гайхамшгийн төлөө талархав. (“Pure and
Simple Faith,” LDS.org видео бичлэгээс түүвэрлэв.)
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• Энэ залуу эмэгтэй Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр юу
тохиолдсон бэ?

• Тэрхүү туршлага энэ залуу эмэгтэйд ирээдүйд итгэх итгэлийг нь
хөгжүүлэхэд хэрхэн туслах вэ? (Энэ явдлын үед Бурхан түүнд тусалсныг тэр
мэдэрсэн тул ирээдүйд Бурхан түүнд дахин тусална гэсэн итгэлтэй болсон.
Хүлээн авсан баталгаа, нотолгооныхоо ачаар тэр одоо энэ цаг үед итгэлээр
үйлдэх боломжтой болсон. Итгэлээр үргэлжлүүлэн үйлдвэл энэ нь түүний
итгэлийг улам хүчирхэг болгох болно.)

Суралцагчдаас хэзээ итгэлээр үйлдэж байсныг нь асуу. Цөөн суралцагчийг
туршлагаасаа хуваалцахад урь.

• Энэ туршлага Бурхан танд ирээдүйд тусална гэсэн баталгааг хэрхэн
өгдөг вэ?

Еврей 11:7–40
Паул Хуучин Гэрээний үед итгэлээ хөгжүүлсэн зөв шударга хүмүүсийн
жишээг дурдав
• Ирээдүйд танаас Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхийг шаардах ямар

ямар нөхцөл байдал байж болох вэ?

Суралцагчдыг Еврей 11:7–40-ийг судалж байхдаа Есүс Христэд итгэх итгэлээ
хөгжүүлснээр ирэх адислалуудыг мэдэхэд туслах үнэнүүдийг олж мэдэхэд урь.

Самбар дээр итгэлээр, итгэлээр дамжуулан гэдэг үгсийг бичээд, Паул
уншигчдадаа итгэлээ хөгжүүлснээр адислагдах болно хэмээх найдлага
төрүүлэхийн тулд Хуучин Гэрээнд итгэлээ хөгжүүлсэн зөв шударга хүмүүсийн
жишээг дурдсан. Суралцагчдыг Еврей 11-ийг гүйлгэн хараад, “итгэлээр,”
“итгэлээр дамжуулан” гэж эхэлсэн хэсгүүдийг олохыг хүс. Та суралцагчдад
эдгээр хэллэгийг тэмдэглэж авахыг зөвлөж болно.

Судрыг тодруулж, тайлбар тэмдэглэгээ хийх нь
Багш, суралцагчдын сурсан зүйлээ санах үр дүнтэй аргуудын нэг нь судруудыг тодотгож,
бичиж тэмдэглэх явдал юм. Суралцагчдыг чухал үгс, хэллэг эсвэл шүлгүүдийг судар дээрээ
тэмдэглэхэд урих талаар бодож үз. Мөн та сургаал, зарчмуудыг тодруулахад тэднийг урьж
болно. Суралцагчдыг судар дээрээ тодруулга хийхдээ ямар нэг аргачлалаар хийхийг санал
болгох хэрэггүй. Суралцагчдаас судар дээрээ тодруулга хийхийг шаардах ёсгүйг санаарай.

Нэг суралцагчийг Еврей 11:7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Ноа хэрхэн Бурханд итгэх итгэлээ хөгжүүлснийг олж мэдэхийг
хүс. (“Сүсэглэн бэлдсэн” гэдэг нь Ноа Бурханы заавруудад найдвар тавин
үйлдсэн гэсэн үг гэдгийг тайлбарлаж болно [зүүлт тайлбар б, в-г үзнэ үү].)

• Ноа хэрхэн Бурханд итгэх итгэлээ хөгжүүлсэн бэ?

• Ноагийн энэ түүхэнд ахлагч Бэднарийн хэлсэн итгэлийн гурван
бүрэлдэхүүн хэсгийн (баталгаа, нотолгоо, үйлдэл) аль нь гарч байна вэ?

• Эдгээр нь ямар арга замаар гарч байна вэ?

138-Р ХИЧЭЭЛ

881



Еврей 11:8–10, 11–12, 17–19, 20–22, 23–28, 29–31 гэсэн судрын эшлэлүүдийг
самбар дээр бич. Ангийг зургаан бүлэг болгон хуваарилаад, бүлэг бүрд судрын
хэсэг өг. (Хэрвээ танай анги цөөн суралцагчтай бол суралцагч бүрд нэг эшлэл
өгөх юм уу суралцагчдыг хос болгон хуваарилаад, нэгээс олон эшлэл оноож
өг.) Бүлэг бүрийг холбогдох судрын хэсгийг уншаад, дараах асуултуудад
хариулт олоход урь (та эдгээр асуултыг самбар дээр бичиж болно). Үүнд:

Хэн итгэлээ хөгжүүлсэн бэ?

Итгэлийн гурван бүрэлдэхүүнийг (баталгаа, нотолгоо, үйлдэл) энд хэрхэн
харуулж байна вэ?

Үүнтэй төстэй итгэлийг шаарддаг ямар сорилт бэрхшээл өнөөдөр бидэнд
тулгардаг вэ?

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа бүлэг бүрээс нэг суралцагчийг хариултаа
ангийнхантай хуваалцахад урь.

Нэг суралцагчаас Еврей 11:13–16-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Абрахам, Сара нараас болон бусдын үлгэр
жишээнээс итгэлээ хөгжүүлэх талаар юу сурч болохыг олж мэдэхийг хүс.
“Үлэмж дээр нутаг” (16-р шүлэг) гэдэг нь мөнх амьдралыг хэлж байгааг
тайлбарла.

• 13-р шүлэгт цэдэглэснээр, Абрахам, түүний эхнэр Сара хоёрт болон бусад
итгэлтэй хүнд юу тохиолдсон бэ?

• Бурханы бүх амлалтыг энэ амьдралд аваагүй ч тэд яагаад итгэлтэй хэвээр
үлдсэн бэ? (Амлагдсан адислалыг “холоос харж” гэдэг нь нас барсныхаа
дараа адислал авна гэсэн найдвар тээн, итгэлтэй байхыг хэлдэг гэдгийг та
тайлбарлаж болно.)

• Тэдний үлгэр жишээ бидэнд итгэлтэй хэвээр үлдэхэд хэрхэн туслах вэ?

Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр … чадна гэсэн хэллэгийг самбар
дээр бичээд, суралцагчдыг дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь.

Цөөн суралцагчийг Еврей 11:32–40-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь. Нэг
суралцагчаас Иосеф Смитийн Орчуулга дээрх Еврей 11:35-ыг (Еврей 11:35-ын
зүүлт тайлбар б), өөр нэг суралцагчийг Иосеф Смитийн Орчуулга дээрх Еврей
11:40-ийг (Еврей 11:40-ийн зүүлт тайлбар а) чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, бичсэн өгүүлбэрээ хэрхэн гүйцээж бичих талаар
олж мэдэхийг хүс. Та онцгой санагдсан үг, хэллэгийг тэмдэглэж авахыг
суралцагчдад зөвлөж болно.

Суралцагчдаас 32–40-р шүлэгт үндэслээд, өгүүлбэрийг гүйцээж бичихийг хүс.
Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа цөөн суралцагчаас бичсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс. Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр зовлонг
тэсвэрлэж, гайхамшгуудыг үйлдэж, тэнгэрлэг амлалтуудыг хүлээн авч,
Түүний талаарх гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлж, төгс байдал руу тэмүүлж
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чадна гэсэн зарчмыг самбар дээр бичин, суралцагчдын хариултыг
нэгтгэн дүгнэ.

• Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж чадах ямар ямар арга зам
байдаг вэ?

• Хэн нэгэн хүн итгэлээ хөгжүүлснээр ямар ямар адислал хүлээн авч байгааг
та харсан бэ?

Суралцагчдыг Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж байсан эсвэл
хөгжүүлэхийг шаардах нөхцөл байдлуудын талаар бодоход урь.

Эдгээр нөхцөл байдлын үед Их Эзэнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх зорилт тавихыг
тэдэнд уриал. Суралцагчдыг энэхүү зорилтоо “Би итгэлээр … болно” гэсэн
хэллэгийг гүйцээж бичихэд урь.
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139-Р ХИЧЭЭЛ

Еврей 12–13
Оршил
Паул Сүмийн иудей гишүүдэд Есүс Христийн үлгэр
жишээг дагаж, дагалдагчийн замналаар амьдрахыг
зөвлөсөн. Тэрээр бас Их Эзэний сахилгажуулалтыг
хүртсэнээр ирдэг адислалыг тайлбарлав. Паул
гэгээнтнүүдийг Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан
төгс болохын тулд Бурханы хүслийг гүйцэлдүүлэхийг
ухуулав.

Тэмдэглэл: 140-р хичээл хоёр суралцагчийг заах
боломжоор хангадаг. Хоёр суралцагчийг урьдчилан
сонгоод, тэдэнд бэлтгэх 140-р хичээлийн тодорхой
хэсгийг даалгавар болгон өг. Тэднийг залбирч хичээлээ
бэлдэхэд мөн хичээлээ бэлтгэж, заахдаа Ариун Сүнсний
удирдамжийг эрэлхийлэхэд урамшуулан дэмж.

Заах зөвлөмж
Еврей 12
Паул гэгээнтнүүдэд амьдралын уралдаанд итгэлтэй, тэвчээртэй гүйхийг зөвлөв
Самбар дээр энгийн хэдэн зураасаар
гүйж буй хүнийг дүрсэлсэн зураг зур.
Ангийнхнаас холын зайд гүйж буй
хүнд ямар ямар сорилт тулгарч
болохыг асуу. (Та ангийнхнаас холын
зайн уралдаанд орж байсан хүн
байгаа эсэхийг асуугаад, хэрвээ
байвал уг уралдааны үеэр юу хэцүү
санагдсаныг тайлбарлахыг
хүсэж болно.)

• Уралдаж буй хүнийг туйлдаж,
бусад хэцүү зүйлтэй тулгарч
байхад юу үргэлжлүүлэн
зоригжуулдаг вэ?

• Есүс Христийн дагалдагч байх нь холын зайн уралдаантай ямар байдлаар
төстэй байдаг вэ?

• Есүс Христийн дагалдагчийн хувьд бидэнд ямар хэцүү зүйлс тохиолдож
болох вэ?

Суралцагчдаас Есүс Христийн дагалдагч байснаар ирэх (эсвэл ирсэн)
сорилтуудын талаар бодож үзэхийг хүс. Суралцагчдыг Еврей 12-ыг судалж
байхдаа нөхцөл байдал хэцүү болсон ч Есүс Христийг үргэлжлүүлэн дагахад
туслах үнэнүүдийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Еврей 12:1-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Паул гэгээнтнүүдэд дагалдагчийн уралдаанд амжилттай гүйхэд
юу хийх хэрэгтэй гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Паул гэгээнтнүүдэд дагалдагчийн уралдаанд амжилттай гүйхэд юу хийх
хэрэгтэй гэж хэлсэн бэ?
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Нэг суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхэд уриад, түүнд өөрийнх нь
үүргэвчийг үүрүүл. Цүнхийг нь чулуугаар дүүргэсний дараа дүүрэн чулуутай
цүнх үүрээд гүйх нь түүнд хэрхэн нөлөөлөхийг тайлбарлахыг
суралцагчдаас хүс.

• Бидний гэм нүгэл ямар байдлаар чулуугаар дүүргэсэн цүнхтэй адил вэ?

Суралцагчаас цүнхээ тайлаад, суудалдаа суухыг хүс.

• Дагалдагчийн уралдаанд тэвчээртэй гүйх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Еврей 12:2–4-ийг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул гэгээнтнүүдэд нүглээ орхиж, эсэргүүцлийг
тэвчээртэй туулахад юу тусална гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс. 3-р шүлэгт
буй эсэргүүцэл гэдэг нь эсрэг үйлдлийг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла (3-р
шүлэг, зүүлт тайлбар а-г үзнэ үү).

• Паулын гэгээнтнүүдэд зааснаас үзэхэд нүглээ орхиж, эсэргүүцлийг
тэвчээртэй туулахад бидэнд юу туслах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Хэрэв бид Есүс Христийн үлгэр жишээг дагах юм бол
нүглүүдээ таягдан хаяж, эсэргүүцлийг тэвчээртэй давах хүчтэй
болох болно гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

• 2-р шүлэгт цэдэглэснээр, Паул гэгээнтнүүдэд Есүс Христийн ямар үйлдлийг
жишээ болгон авах тухай заасан бэ?

Цовдлолт (Сайн мэдээний уран
зургийн цуглуулга [2009], д. 57; мөн
LDS.org-ийг үз) зургийг үзүүлнэ үү.
Есүс Христ Тэнгэрлэг Эцэгт итгэлтэй
хэвээр байснаар ирэх аз жаргалыг
мэддэг байсан тул дэлхийн шившгийг
үүрч, загалмайд амиа өргөх хүсэлтэй
байсныг Паул гэгээнтнүүдэд хэлсэн
тухай тайлбарла.

• Есүс Христийн үлгэр жишээг
харах нь бидэнд зовлон бэрхшээл
тулгарсан үед хэрхэн туслах вэ?

Суралцагчдаас одоо тэдэнд тохиолдож байгаа бэрхшээлүүдийг болон Есүс
Христийн үлгэр жишээг харах нь эдгээрийг туулахад хэрхэн туслах талаар
бодохыг хүс.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри
Р.Холландын дараах хэлсэн үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас Есүс
Христийн үлгэр жишээ бидэнд нүглээ хаяж, цааш тэвчээртэй үргэлжлүүлэхэд
хэрхэн тусалж чадахыг олж мэдэхийг хүс.
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“Тэрээр Цагаатгалаа агуу хийгээд мөнхийн байлгахын тулд зөвхөн бие
махбодын хувьд үхээд зогсохгүй сүнсээрээ үхэж, тэнгэрлэг Сүнс холдон
одож, тэр чигтээ найдваргүйгээр ганцаараа хоцрох ямар байдгийг Өөрийн
биеэр үзэх хэрэгтэй байсан юм.

Гэвч Есүс эцсээ хүртэл тэвчсэн. Тэр цааш нь үргэлжлүүлсэн. Хэдий Тэрээр тэр
чигээрээ зовж шаналсан байдалтай байсан ч Түүний дотор орших сайн

сайхан нь дуусашгүй итгэлийг төрүүлсэн. Түүний итгэн найддаг найдвар нь Есүст тэнгэрлэг
энэрэл хэзээ ч дуусдаггүй бөгөөд Бурханд найдаж болно мөн Тэр үргэлж ойр байдаг
төдийгүй бүтэлгүйтэж эсвэл зугтдаггүй гэдгийг хэлсэн” (“Түүнтэй хамт хэн ч байсангүй,”
Ensign эсвэл 2009 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 97).

Суралцагчдыг өдөр бүр тодорхой цаг гаргаж, магадгүй судраас судлах үедээ
нүглээ тэвчиж, эсэргүүцлийг тэвчээртэй туулах хүч чадлыг олж авахын тулд
Есүс Христийн үлгэр жишээг дагахад урь.

Суралцагчдыг Еврей 12 дээр Паулын заасан дараагийн зарчмыг олж
тодорхойлоход бэлдэхийн тулд хэн нэгэн тэднийг анхааруулж, залруулж байсан
үеийг бодоход урь. Үүнд ямар хариу үйлдэл үзүүлж байснаа бодохыг хүс.

• Хэн нэгнээс анхааруулга хүлээн авах нь яагаад хэцүү байж болох вэ?

• Хүмүүс биднийг залруулахыг оролдох, тэр тусмаа энэ нь бидэнд
таалагдахгүйг мэдсээр байж засаж залруулах ямар ямар шалтгаан байдаг
вэ?

Бид дагалдагчийн уралдаанд гүйх үедээ сахилгажуулалт юм уу анхааруулга
авна гэдгээ мэддэг байх хэрэгтэйг тайлбарла. Нэг суралцагчаас Еврей
12:6–9-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, хэн
биднийг юуны учир сахилгажуулдаг болохыг олж мэдэхийг хүс. Энэ нөхцөлд
8-р шүлэг дээрх бутач гэдэг үг нь гэрлэлтээс гадуур төрсөн, хууль ёсоор өв
залгамжлах эрхгүй хүмүүсийг хэлж байгаа юм.

Еврей 12:9 бол төгс эзэмших судар юм. Төгс эзэмших судрыг судлах нь
суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж, тэдгээрийг

бусдад заахад бэлтгэлтэй байхад тусална. Та суралцагчдад эдгээр төгс эзэмших судрын
хэсгийг тусгайлан тэмдэглэхийг зөвлөснөөр тэд эдгээр судрыг амархан олох боломжтой
байх болно. Суралцагчдыг энэ судрын хэсгийг бүрэн судалж эзэмшихэд туслахын тулд
хичээлийн төгсгөл дэх заах санааг дахин хар.

• Дагалдагчийн уралдаанд гүйх явцад хэн биднийг сахилгажуулах вэ?

• Паулын хэлснээр Тэнгэрлэг Эцэг яагаад биднийг сахилгажуулдаг буюу
засаж залруулдаг вэ?

• Тэнгэрлэг Эцэгийн сахилгажуулалт ямар байдлаар Түүний хүүхдүүдээ
хайрлах хайрыг харуулдаг вэ?

Суралцагчдыг дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ Тэнгэрлэг Эцэгийн
биднийг сахилгажуулдаг арга замуудыг 30 секундэд бичихэд урь. Бичсэн зүйлээ
ангийнхантайгаа хуваалцахыг цөөн суралцагчаас хүс. Хэдийгээр
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сахилгажуулалт олон хэлбэрээр ирдэг боловч бидэнд тохиолддог бүх сорилт,
зовлон бэрхшээл Бурханаас ирдэггүй гэдгийг суралцагчид ойлгох ёстой.

• 9-р шүлэгт Тэнгэрлэг Эцэг биднийг зэмлэж, сахилгажуулах үед бид юу хийх
ёстой гэж Паул хэлсэн бэ?

• Тэнгэрлэг Эцэгт “захирагдах” буюу хүлцэнгүй байх гэдэг нь юу гэсэн
утгатай вэ? (Даруу, заавар хүлээн авдаг мөн Түүний хүсэлд нийцүүлэн
амьдралаа өөрчлөх хүсэлтэй байх.)

Тэнгэрлэг Эцэгийн зэмлэлийг хүлцэх аваас бид … болно гэсэн гүйцэд бус
өгүүлбэрийг самбарт бич.

10-р шүлэгт Паул бидний дэлхийн эцгүүд заримдаа биднийг төгс бусаар
сахилгажуулдаг бол харин Тэнгэрлэг Эцэгийн сахилгажуулалт төгс бөгөөд
бидний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг мэдэгджээ. Нэг суралцагчаас Еврей
12:10–11-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад,
Тэнгэрлэг Эцэгийн сахилгажуулалтыг хүлцэх аваас бидэнд юу тохиолдох
талаар Паулын заасан зүйлийг олж мэдэхийг хүс. 10-р шүлэгт буй “Түүний
ариун байдлыг хуваалцах” гэдэг нь Бурхантай илүү адил болох гэсэн үг гэдгийг
тайлбарла.

• Бид зэмлүүлж, сахилгажуулсан үедээ ямар мэдрэмжтэй байдгийг 11-р
шүлэг дээрх Паулын үгс хэрхэн тайлбарлаж байна вэ?

• 10–11-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэрэв бид Тэнгэрлэг Эцэгийн
сахилгажуулалтыг хүлцвэл юу болох вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа
самбар дээр Хэрэв бид Тэнгэрлэг Эцэгийн сахилгажуулалтыг хүлцэх
аваас Түүнтэй илүү адил болж, зөв шударга байдлаас ирэх амар
амгаланг хүлээн авах болно гэсэн өгүүлбэрийг бич.)

Тэнгэрлэг Эцэгийн сахилгажуулалтыг хүлцсэнээр адислагдсан туршлагаасаа
хуваалцах талаар бод. (Хэт ариун нандин эсвэл хувийн шинжтэй зүйлээ
хуваалцах хэрэггүй.) Суралцагчдыг Тэнгэрлэг Эцэгийн сахилгажуулалтыг
хүртсэнээ мэдэрсэн үеийн тухай бодохыг хүс. Энэ анхааруулгад ямар хариу
үйлдэл үзүүлж байснаа бодохыг хүс. Тэнгэрлэг Эцэгээс ирээдүйд ирэх
сахилгажуулалтыг хүлээн авах шийдвэрийг яг одоо гаргахад суралцагчдыг
урамшуулан дэмж.

Паул гэгээнтнүүдийг бусад сүмийн гишүүдийг итгэл дотор хүчирхэгжүүлэхэд
уриалсныг тайлбарлан, Еврей 12:12–29-ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр тэдэнд
нүглийг тэвчсэнээр Есав шиг болон Синаи ууланд Израилийн хүүхдүүд шиг
Бурханы адислалыг алдахгүй байхыг ухуулсан. Итгэлтэй хэвээр үлдэж, Бурханд
үйлчилдэг гэгээнтнүүд харьцуулшгүй алдар сууг хүртэж, Түүний хаант улсад
орох болно гэдгийг Паул тайлбарлажээ.

Еврей 13
Паул гэгээнтнүүдэд хэд хэдэн зөвлөгөө өгөв
Паул хэд хэдэн сэдвээр еврей гэгээнтнүүдэд зөвлөгөө өгснөөр захидлаа
төгсгөснийг тайлбарла. Суралцагчдыг хоёр юм уу гурваар нь жижиг бүлэг
болгон хуваарил. Тэднээс Еврей 13:1–9, 17-г хамтдаа уншаад, Паулын
гэгээнтнүүдэд өгсөн зөвлөгөөг олж мэдэхийг хүс. Уншиж дууссаныхаа дараа
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дараах асуултуудын талаар бүлгээрээ ярилцах зааварчилгааг тэдэнд өг. Та
эдгээр асуултыг самбар дээр бичиж болно.

• Бидний цаг үед аль зөвлөгөө нь хамгийн хэрэгтэй гэж та бодож байна
вэ? Яагаад?

Хэсэг хугацааны дараа цөөн суралцагчаас асуултуудад хэрхэн хариулснаа
хуваалцахад урь. Паулын зөвлөгөөнүүдийн аль хэсгийг нь амьдралдаа илүү
хэрэгжүүлж болохыг бодож үзэхийг тэднээс хүс.

Хуучин Гэрээний цаг үед нүглийн золиослолын төлөө тахил өргөсөн амьтдыг
Израилийн хуарангийн гадна шатаадаг байсныг Паул заасан тухай
тайлбарлан, Еврей 13:10–12-ыг нэгтгэн дүгнэ. Үүнтэй адилаар Есүс Христ
Иерусалим хотын гадна золиос болсон. Есүс Христ Цагаатгалыг гүйцэтгэсний
дараа амьтнаар тахил өргөх шаардлагагүй болсон гэдгийг тайлбарла (3 Нифай
9:18–20-ийг үзнэ үү).

Нэг суралцагчаас Еврей 13:13–16-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Паул гэгээнтнүүдэд амьтны оронд ямар золиослол
өргөх ёстой гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ
тэмдэглэхэд урих талаар бодож үз.

• Паул биднийг ямар ямар золиослол хий гэж хэлсэн бэ?

• Та ийм золиослолыг яагаад Бурханд тааламжтай гэж бодож байна вэ?

Паул гэгээнтнүүдэд сүнслэг удирдагчдаа дагаж, тэдний төлөө залбирч байхыг
зөвлөснийг тайлбарлан, Еврей 13:17–25-ыг нэгтгэн дүгнэ. Гэгээнтнүүд
Бурханы хүслийг биелүүлэхийн тулд хэрэгтэй бүх зүйлийг нь тэдэнд өгөхийг
Паул Бурханаас гуйн залбирав.

Еврей 12–13-аас суралцагчдын олж тогтоосон үнэнүүдийн талаар гэрчилж, энэ
хичээлийг дуусгаж болно.

Төгс эзэмших судар—Еврей 12:9
Еврей 12:9-ийг чээжлэхэд суралцагчдад туслахын тулд цаасан дээр энэ шүлгэн
дээрх үг бүрийн эхний үсгийг бичихийг хүс. Суралцагчид эхний үсгүүдийг
хараад, чээжээр хэлж чаддаг болтол энэ шүлгийг тэдэнтэй хамт давт.

• Бид энэ шүлгээс Тэнгэрлэг Эцэг болон бидний хоорондын харилцааны
талаар ямар сургаалыг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид Тэнгэрлэг Эцэг
бол бидний сүнсний эцэг юм гэсэн сургаалыг олж тогтоох ёстой.)

• Бид өөрсдийгөө Бурханы хүүхдүүд гэдэгт итгэх нь яагаад чухал вэ?

Бид Бурханы төрсөн хүүхдүүд гэдгийг гэрчил.
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Иаковын нийтлэг
захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд Иаковын
захидлыг залуу Иосеф Смитийг Бурханаас үнэнийг асуухад хөтөлсөн Иаков 1:5
дээрх чухал эшлэлээр нь сайн мэддэг. Захидлынхаа турш Иаков биднийг
“зүгээр нэг сонсогчид биш, үгийг хэрэгжүүлэгчид бологтун” хэмээн онцолсон
байдаг (Иаков 1:22). Энэ номыг судлах нь суралцагчид өөрсдийн итгэлийг
“үйлсээрээ” буюу үйлдлээрээ үзүүлэхийн ач холбогдлыг ойлгоход туслах
бөгөөд (Иаков 2:14–26-г үзнэ үү) “Эзэний Өөрийг нь хайрлагсдад амласан
амийн титмийг” хүлээн авахад сүнслэгээр нөлөөлөх болно (Иаков 1:12).

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Энэхүү захидлын эхэнд зохиогч нь “Бурхан ба Эзэн Есүс Христийн зарц Иаков”
гэж бичсэн байдаг (Иаков 1:1).

Христийн шашинтнуудын уламжлалаар Иаковыг Иудатай адил Мариа, Иосеф
хоёрын хүү буюу Есүсийн эх нэгтэй дүү хэмээн үздэг аж (Матай 13:55; Марк
6:3; Галат 1:19-ийг үзнэ үү). Матай 13:55 дээр гардаг Есүсийн эх нэгтэй дүү
нарын жагсаалтын хамгийн эхэнд бичигдсэнийг үзэхэд тэрээр хамгийн ахмад
нь байсан бололтой. Их Эзэний эх нэгтэй бусад дүүтэй адил тэрээр анхандаа
Есүсийн дагалдагч байгаагүй юм (Иохан 7:3–5-ыг үзнэ үү). Гэвч Есүсийг
амилсны дараа амилсан Нэгэн болон үзэгдэхийг харсан хүмүүсийн нэг нь
Иаков байсан юм (1 Коринт 15:7-г үзнэ үү).

Хожим нь Иаков төлөөлөгч болсон бөгөөд эртний Христийн шашинтан
түүхчдийн бичсэнээр Иерусалим дахь Сүмийн анхны бишоп байжээ (Үйлс
12:17; 21:18; Галат 1:18–19; 2:9-ийг үзнэ үү). Тэрээр Сүмийн удирдагчийн хувьд
Иерусалимд болсон зөвлөлд голлох үүрэг гүйцэтгэсэн (Үйлс 15:13). Иаков
Есүстэй садан төрлийн холбоотой байсан нь Сүм дэх түүний нөлөөлөлд нэмэр
болж байсан нь гарцаагүй ч өөрийгөө Есүсийн дүү гэлгүй, харин даруухнаар
Их Эзэний зарц хэмээн танилцуулсан юм (Иаков 1:1-ийг үзнэ үү).

Үүнийг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Иаков энэ захидлыг хэзээ бичсэн нь тодорхойгүй байдаг. Иаков Иерусалимд
амьдарч, Сүмийн үйл ажиллагааг удирдаж байсан тул тэнд бичсэн байх
магадлалтай.

Түүнчлэн Иаков МЭ 50 оны орчим болсон Иерусалимын чуулганы (Үйлс 15-ыг
үзнэ үү) тухай дурдаагүй нь энэ захидлыг тэр үеэс өмнө бичсэн байж болохыг
харуулж байна. Хэрвээ энэ захидлыг үнэхээр Иерусалимын чуулганы өмнө
бичсэн юм бол энэ нь Шинэ Гэрээн дэх хамгийн анхны захидлуудын нэг
болох юм.
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Үүнийг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Иаков энэ захиагаа “харь газар тархсан арван хоёр овогт” хэмээн хаягласан нь
(Иаков 1:1) Израилийн бүх угсааг хэлж байгаа бөгөөд тэрээр тэднийг “сайн
мэдээг хүлээн авч … Христийн хороонд ирэхийг” урьсан (Брүс Р.Макконки,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть [1965–1973], 3:243). Иаков Сүмийн
гишүүдийг амьдралаа Есүс Христэд итгэх итгэлийнхээ төлөөлөл болгох ёстой
хэмээн заав.

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Иаковын захидлыг заримдаа Хуучин Гэрээний Сургаалт үгс ном шиг мэргэн
ухааны талаарх номын ангилалд хамруулдаг. Захидал нь Христэд итгэн
амьдрахын зарчмуудыг товч тайлбарласан хэсгүүдээс бүрддэг. Мөн Матай 5–7
дээр цэдэглэсэн Аврагчийн уулан дээрх номлол, Иаковын үгсийн хоорондох
адил төстэй зүйрлэлүүдээс бүрддэг. Зарим адил төстэй сэдвийг дурдъя. Үүнд:
хавчлагыг туулах (Иаков 1:2–3, 12; Матай 5:10–12-ыг үзнэ үү); “төгс” болох
эсвэл сүнслэг байдлаар төлөвших (Иаков 1:4; 2:22; Матай 5:48-ыг үзнэ үү);
Бурханаас асуух (Иаков 1:5; Матай 7:7–8-ыг үзнэ үү); Бурханы хүслийг
гүйцэлдүүлэх (Иаков 1:22; Матай 7:21–25-ыг үзнэ үү); бусдыг хайрлах (Иаков
2:8; Матай 5:43–44; 7:12-ыг үзнэ үү); үр жимсээр нь сайн мууг ялгаж мэдэх
(Иаков 3:11–12; Матай 7:15–20-ийг үзнэ үү); амар тайвныг тогтоогч байх
(Иаков 3:18; Матай 5:9-ийг үзнэ үү); тангараг үл тавих (Иаков 5:12; Матай
5:34–37-г үзнэ үү).

Тойм
Иаков 1–2 Иаков уншигчидтайгаа мэндчилээд, бэрхшээлийг даван туулах,
мэргэн ухааныг эрж хайх, итгэлтэйгээ амьдралаа нийцүүлж амьдрах зэрэг
захидлынхаа гол санаануудыг танилцуулдаг. Бурханы үгийг сонсогчид нь үгийг
хэрэгжүүлэгчид байх ёстой. Иаков “цэвэр ариун сүсэглэлийг” өнчин хүмүүс,
бэлэвсэн эхнэрүүдийг асарч, нүглээс ангид амьдрахыг хичээх явдал хэмээн
тайлбарлав (Иаков 1:27-г үзнэ үү). Гэгээнтнүүд хөршөө хайрлаж, итгэлээ
үйлдлээрээ харуулах хэрэгтэй.

Иаков 3–4 Иаков үг яриагаа хянаагүйгээс ирэх хохирлыг үлгэрлэн
тайлбарласан ба үүнийг амар амгаланг тогтоогчдын шударга үр жимстэй
харьцуулав. Тэрээр уншигчдаа дэлхийтэй нөхөрлөхгүй байж, чөтгөрийг
эсэргүүцэж, Бурханд ойртохыг захив.

Иаков 5 Иаков ёс бус баячуудад сэрэмжлүүлэв. Тэр захидлаа Сүмийн бусад
гишүүний төлөө хүлээсэн гэгээнтнүүдийн үүргийн талаар товчхон зөвлөснөөр
дуусгажээ. Тэрээр гэгээнтнүүдийг Их Эзэнийг ирэх хүртэл тэвчээртэй
үргэлжлүүлэн, бүх үг яриандаа үнэнч байхыг зөвлөсөн. Иаков ахлагчдыг
дуудан, тэднээр тослуулахыг өвчтөнүүдэд зөвлөжээ.

ИАКОВ
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Иаков 1
Оршил
Иаков тараагдсан Израилийн угсааныханд зовлон
зүдгүүртээ тэвчээртэй байж, Тэнгэрлэг Эцэгээс мэргэн
ухаан эрэлхийлэхийг зөвлөсөн захидал бичив. Иаков мөн

тэдэнд уруу таталтыг тэвчиж, үгийг үйлдэгчид байж,
бусдад үйлчлэн, сүнсний хувьд цэвэр ариун байхыг
заасан.

Заах зөвлөмж
Иаков 1:1–11
Иаков тараагдсан Израилийн угсааныханд зовлон зүдгүүртээ тэвчээртэй байж,
Бурханаас мэргэн ухаан эрэлхийлэхийг зөвлөв
Хичээлээс өмнө Би илүү ухаантай байсан ч болоосой! гэсэн өгүүлбэрийг самбар
дээр бич. Хичээл эхлэхэд суралцагчдыг самбар дээрх өгүүлбэрийн талаар
бодож үзэхэд урь. Тэднийг мэргэн ухаан эрэлхийлэх хэрэгтэй байгаа ямар нэг
сэдвийн эсвэл хувийнхаа асуудлын талаар дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл
дээрээ бичихэд урь. Та тэдэнд сайн мэдээний сэдвүүд болон амьдралд нь
тулгарсан асуултуудаа жагсаан бичихийг санал болгож болно. Цөөн
суралцагчийг бичсэн сэдвүүдээ эсвэл асуултуудаа хуваалцахад урь. (Тэдэнд хэт
хувийн шинжтэй зүйлийг хуваалцах шаардлагагүйг сануул.)

Иосеф Смит Библиэс мэргэн ухааныг
эрсэн нь зургийг үзүүл (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга
[2009], д. 89; мөн LDS.org-ийг
үзнэ үү).

• Иосеф Смит залуу байхдаа ямар
хэцүү асуултын хариуг олохоор
хичээж байсан бэ? (Хэрэв
суралцагчдад тусламж хэрэгтэй
бол тэднийг Иосеф Смит—Түүх
1:9–10 руу хандуул.)

Иосеф асуултынхаа хариуг хэрхэн
олохыг Иаковын захидлыг уншиж
байхдаа олсон гэдгийг тайлбарла.
Иаков Есүс Христийн төлөөлөгч мөн
Иерусалимд бишоп байсан. Христийн
шашинтнуудын уламжлалаар
Иаковыг Мариа, Иосеф хоёрын хүү буюу Есүсийн эх нэгтэй дүү хэмээн
үздэг аж.

Нэг суралцагчийг Иаков 1:1–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иаков Израилийн угсаанд тэдний зовлон
зүдгүүрийн талаар юу заасныг олж мэдэхийг хүс. 2-р шүлгэн дээрх “элдвийн
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сорилт” гэдгийг Иосеф Смитийн Орчуулга дээр “олон гай зовлон” хэмээн
өөрчилснийг онцлон тайлбарла (Иаков 1:2, зүүлт тайлбар а-г үзнэ үү.)

• Иаков Израилийн угсаанд зовлон зүдгүүрийнх нь талаар юу заасан бэ?

• Зовлон зүдгүүрийг туулах үед тэвчээртэй байх нь яагаад чухал вэ?

Нэг суралцагчаас Иаков 1:5–6-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгүүдийг
дагаж уншаад, асуултууддаа хариулт олоход нь Иосеф Смитэд тусалсан зүйлийг
олж мэдэхийг хүс.

Иаков 1:5-6 бол төгс эзэмших судар юм. Төгс эзэмших судрыг судлах нь
суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж, тэдгээрийг

бусдад заахад бэлтгэхэд тусална. Та суралцагчдад эдгээр шүлгийг өөр тэмдэглэгээгээр
тэмдэглэхийг зөвлөж болно. Ингэснээр тэд эдгээр судрыг хялбархан олох боломжтой байх
юм. Суралцагчдад энэ судрын хэсгийг бүрэн судалж, хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд
хичээлийн төгсгөл дэх заах санааг хар.

• Иаков уншигчдадаа асуултынхаа хариултыг олохын тулд юу хий гэж
зөвлөсөн бэ?

• Бурхан “өгөөмрөөр, буруушаалгүй” өгдөг гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?
(5-р шүлэг). (Өгөөмрөөр гэдэг нь үнэгүй бөгөөд харамгүй гэсэн үг.
Буруушаалгүй гэдэг нь зэмлэхгүй эсвэл шүүмжлэхгүй гэсэн үг.)

Нэг суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирээд, Иаков 1:5–6-аас бидний сурч
болох зарчмыг бичихэд урь. Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч тэд Бурхан
өөрөөс нь итгэлээр асуудаг хүмүүст өгөөмрөөр мэргэн ухаан өгдөг гэсэн
зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.

• “Ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гуйг” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
(6-р шүлэг).

Нэг суралцагчийг Иаков 1:5–6 нь залуу Иосеф Смитийг хариултаа олоход
хэрхэн нөлөөлснийг тайлбарлахад урь (Иосеф Смит—Түүх 1:12-ыг үзнэ үү).
Өөр нэг суралцагчаас Иосеф Смитийн гэрийнхээ дэргэдэх ойн төгөлд хийсэн
итгэлтэй залбирлын үр дүнг товч ярьж өгөхийг хүс.

• Тэнгэрлэг Эцэг Өөрт нь хандсан таны итгэлтэй залбирлыг хэзээ өгөөмрөөр
хариулж байсан бэ?

Бурхан Өөрөөс нь итгэлтэй гуйсан хүн бүрд өгөөмрөөр мэргэн ухаан өгдөг
гэдгийг гэрчил. Суралцагчдыг Иосеф Смитийн үлгэр жишээг даган, энэхүү
зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлснээр Тэнгэрлэг Эцэгээс хэрэгтэй байгаа
мэргэн ухааныг хүлээн авч байхад урь.

Иаков хоёр санаатай эсвэл Их Эзэнд үнэнч байж чаддаггүй, тогтворгүй
хүмүүсийн эсрэг анхааруулсан гэдгийг тайлбарлан, Иаков 1:7–11-ийг нэгтгэн
дүгнэ. Түүнчлэн Иаков баян хүмүүс даруусах хэрэгтэйг мөн дэлхийн эд
баялгууд түр зуурынх байдаг бөгөөд удахгүй үгүй болно гэж бичсэн.

Тэмдэглэл: Хоёр суралцагчийг судрын дараах хоёр хэсгийг заахад урих талаар
бодож үз. Энэ хичээлийг заахад бэлтгүүлэхийн тулд суралцагч багш нарт нэг
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эсвэл хоёр өдрийн өмнө даалгаж өгөх нь тустай. Та суралцагч багшийг
хичээлийг бүхэлд нь заахад урьж болно. Эсвэл ангийг хоёр хэсэг болгоод,
суралцагч багш бүрийг өөрийн оноогдсон судрын хэсгийг ангийн хоёр хэсэгт
ээлжлэн заахаар зохион байгуулж болно.

1-р суралцагч багш—Иаков 1:12–21

Иаков уруу таталтын тухай заав
Суралцагчдад дараах асуултыг тавь.

• Өнөөгийн өсвөр үеийнхэн ямар ямар уруу таталттай тулгардаг вэ? (Та
суралцагчдын хариултыг самбар дээр бичиж болно.)

• Яагаад уруу таталтыг тэвчихэд заримдаа хэцүү байдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Иаков 1:12-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Их Эзэнийг хайрлаж, уруу таталтуудыг тэвчдэг хүмүүст амласан
адислалуудыг олж мэдэхийг хүс. Энэ шүлгийн Иосеф Смитийн Орчуулга дээр
(Иаков 1:12, зүүлт тайлбар б-д бий) “сорилтыг тэсвэрлэдэг” гэдгийг “сорилтыг
эсэргүүцдэг” гэж өөрчилснийг онцлон тайлбарла.

• Их Эзэнийг хайрлаж, уруу таталтыг эсэргүүцдэг хүмүүст ямар адислал ирэх
вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Бид уруу таталтыг эсэргүүцсэнээр
Их Эзэнийг хайрладгаа харуулдаг бөгөөд энэ нь мөнх амьдралын
титмийг хүртэх нэг шаардлага юм гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчаас Иаков 1:13–16-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, уруу таталт хаанаас ирдэг, ирдэггүйг олж
мэдэхийг хүс.

• 13-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэн бидний уруу таталтын эх сурвалж биш вэ?

14-р шүлэг дэх хүсэл тачаал гэдэг үг нь бидний унасан байдлаас болж ирдэг
ариун бус хүслүүдийг хэлдэг гэдгийг тайлбарла. Сатан биднийг эдгээр ариун
бус хүслээ дагахад уруу татдаг.

Суралцагчдаас өөрсдийнхөө тэмцдэг уруу таталтын тухай бодохыг хүс.

• Бид уруу таталтыг эсэргүүцэх сүнслэг хүч чадлыг хэрхэн олж авч чадах вэ?

• Уруу таталтыг тэвчих нь Их Эзэнийг хайрлах хайрыг маань хэрхэн
харуулдаг вэ?

Иаков 1:12-оос суралцагчдын олж тогтоосон зарчмын үнэнийг гэрчил.
Тэднийг тэмцдэг уруу татах зүйлүүдээ тэвчихийн тулд юу хийж болох талаар
бодохыг хүс.

Иаков бүх сайн бэлэг Бурханаас ирдэг бөгөөд гэгээнтнүүд “бүх бузар байдлаа
хаяж,” Их Эзэний үгсийг “даруухнаар” (21-р шүлэг) хүлээн авах хэрэгтэй гэж
заасныг тайлбарлан, Иаков 1:17–21-ийг нэгтгэн дүгнэ.

2-р суралцагч багш—Иаков 1:22–25

Иаков уншигчдаа үгийг сонсогч, хэрэгжүүлэгч байхад уриалав
Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Квинтин
Л.Күкийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.
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“Би саяхан өсвөр насны нэгэн залуу эрэгтэйтэй уулзсан юм. Тэр номлолд
явж, боловсрол эзэмшин, ариун сүмд гэрлэж, итгэлтэй аз жаргалтай гэр
бүлтэй болох хүсэлтэй байв. … Тэр үнэхээр номлолд явахыг хүсэж,
номлолд явахад саад болох ноцтой гэм нүглийг үйлдэхээс зайлсхийж
байсан ч хийж буй өдөр тутмын үйл ажиллагаа нь түүнийг тулгарах бие
махбод, оюун санаа, нийгмийн болон боловсрол, сүнслэг байдлын саад

бэрхшээлд бэлтгэхгүй байна гэж надад санагдсан юм. Тэр шаргуу хөдөлмөрлөж сураагүй
мөн сургууль семинартаа нэг их санаа зовдоггүй байв. Тэр сүмд явдаг ч Мормоны Номыг
уншаагүй байлаа. Тэр ихэнх цагаа видео тоглоомд болон олон нийтийн мэдээллийн
хэрэгсэлд зарцуулж байв. Тэр номлолд явахаар очих нь л хангалттай гэж бодож байсан”
(“Ухаалаг сонголт хий,” Ensign эсвэл 2014 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 55).

• Хэрэв та ахлагч Күкийн оронд байсан бол энэ залуугийн номлолд
бэлтгээгүй байдлын талаар юунд нь санаа зовох байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Иаков 1:22-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Иаков ахлагч Күкийн дурдсан залууд тус болох юу заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• Иаковын заасан зүйлсээс юу нь энэ залууд тус болж чадах вэ?

Иаков 1:23–24-т цэдэглэснээр, Иаков үгийг сонсоод хэрэгжүүлдэггүй хүнийг
толинд царайгаа хараад эргэнгүүт өөрийнхөө ямар харагдаж байсныг мартдаг
хүнтэй зүйрлэсэн гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Иаков 1:25-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, сонссон үнэнийхээ дагуу үйлддэг хүмүүст юу тохиолддогийг олж
мэдэхийг хүс.

• Сонсоод зогсохгүй хэрэгжүүлдэг хүмүүст юу тохиолддог вэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа Хэрэв бид Бурханы үгийг сонсоод, хэрэгжүүлбэл
Тэрээр бидний сайн үйлсийг адислах болно гэсэн зарчмыг самбар
дээр бич.)

Суралцагчдыг дараах асуултуудын талаар тунгаан бодож, Бурханы үгийг хэр
сонсож, хэрэгжүүлдэг болохоо дүгнэж цэгнэхэд урь. Та эдгээр асуултыг чанга
унших юм уу самбар дээр бичиж болно.

1. Би судраас болон гэр орон, сүм, семинар дээр сурдаг үнэнүүддээ бүрэн
итгэдэг үү?

2. Би сурсан үнэнүүдээ хэрэгжүүлэх сүнслэг зорилгуудыг хэр зэрэг тавьдаг вэ?
Тэдгээр зорилгынхоо хэр олонд нь хүрдэг вэ? Тэдгээрийг хэр их мартдаг вэ?

3. Би зүгээр нэг сонсогч биш, үгийг хэрэгжүүлэгч байхын тулд юуг илүү сайн
хийж болох вэ?

Сурсан зүйлүүдээ хэрэгжүүлснээр ирэх адислалын тухай гэрчил.

Иаков 1:26–27
Иаков гэгээнтнүүдэд бусдыгаа халамжилж байхыг зөвлөв
Хоёр суралцагчийг хүлээн авсан судрын хэсгүүдээ заасны дараа цөөн
суралцагчаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.
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Нэг суралцагчаас Иаков 1:26–27-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иаков биднийг шашныхаа дагуу хэрхэн амьдрах
ёстой гэж зөвлөснийг олж мэдэхийг хүс.

• Иаковын бичсэнээр бид хэрхэн шашныхаа дагуу амьдарч, Бурханд итгэл
бишрэлээ харуулж болох вэ?

Иаков “зовж зүдрэх цагт нь өнчин хүмүүс, бэлэвсэн эхнэрүүдийг эргэж
тойро[х]” гэдгийг бусдыг асран халамжлахын нэг жишээ болгосныг тайлбарла.
“Өөрийгөө хамгаалан дэлхийгээс бохирдохгүй байх” (27-р шүлэг) гэдэг нь ёс
бус явдал тархсан дэлхийд сүнсний хувьд цэвэр ариун байхыг хэлж байгаа юм.

• Бид 27-р шүлгээс ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Бид бусдад анхаарал халамж тавьж, өөрсдийгөө
сүнслэг байдлаар цэвэр ариун байлгаснаар цэвэр ариун сүсэглэдэг
гэдгээ харуулдаг гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ
үнэнийг самбар дээр бич.)

• Бусдыг асран халамжилж, өөрсдийгөө сүнслэгээр цэвэр байлгах нь яагаад
Бурханыг шүтэн бишрэхийн чухал илэрхийлэл болох вэ?

• Энэхүү “цэвэр ариун сүсэглэлийг” өдөр тутмын амьдралдаа хэрэгжүүлж,
үлгэр жишээ үзүүлдэг хэн нэгнийг та мэдэх үү? Энэ хүний ямар үйлдэл танд
урам зориг өгдөг вэ?

Ирэх долоо хоногт хэрэгцээтэй хэн нэгэнд туслах эсвэл “дэлхийгээс
бохирдохгүй” байхын тулд хийх нэг юм уу хоёр зүйлийг бичиж тэмдэглэхийг
суралцагчдаас хүс. Амьдралдаа энэ зарчмыг хэрэгжүүлснээр Бурханы үгийг
хэрэгжүүлэгчид болоход тэднийг уриал.

Төгс эзэмших судар—Иаков 1:5–6
Иаков 1:5–6-г чээжлэх нь амьдралынх нь туршид тэдэнд сайн мэдээний талаар
асуух зүйл гарахад болон шийдвэр гаргахдаа Их Эзэний тусламжийг
эрэлхийлэхэд мөн бусдад сайн мэдээг заахад туслах болно гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдад уг хэсгийг чээжлэхэд туслахын тулд хавсралтад буй чээжлэх үйл
ажиллагаануудын нэгийг эсвэл өөрсдийн зохиосон үйл ажиллагааг ашигла.
Чээжилсэн төгс эзэмших судрын эшлэлүүдийг ойр ойрхон давтах нь
суралцагчдад сурсан зүйлээ санахад тусална гэдгийг санаарай. Дараагийн
хичээлүүдийн үеэр энэ судрын эшлэлийг давтаж, суралцагчдыг чээжээр
хэлүүлэх төлөвлөгөө гаргах тухай бодож үз.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Еврей 5–Иаков 1 (28-р
бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Еврей 5–Иаков 1-ийг (28-р бүлэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмын дараах
тоймыг энэ хичээлийн нэг хэсэг болж заахад зориулаагүй болно. Таны заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын цөөн
хэд дээр төвлөрнө. Суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Еврей 5–6)
Санваарын эрх мэдлийн талаарх Паулын бичсэн зүйлсээс суралцагчид санваарт томилогддог хүмүүс Бурханы эрх
мэдлийг хүлээн авсан үйлчлэгчдийн илчлэлтээр дамжуулан Бурханаар дуудагдах ёстой гэдгийг сурсан.
Суралцагчид мөн дараах үнэнийг мэдэж авсан. Үүнд: Бид эцсээ хүртэл тууштай байж, Есүс Христэд итгэж,
тэвчээртэй байвал Бурханы бидэнд амласан адислалыг өвлөн авч чадна. Бурханы амлалтад найдах найдвар нь
бидний бодгалийн сүнслэг зангуу болж өгдөг.

2 дахь өдөр (Еврей 7–10)
Суралцагчид Еврей 7–10-ыг судалж байхдаа Есүс Христ бидний нүглийн төлөө Өөрийн амийг золиосолсон
бөгөөд хэрэв бид Түүнд итгэлтэй байвал Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар селестиел хаант улсад орж чадна
гэдгийг мэдсэн.

3 дахь өдөр (Еврей 11)
Суралцагчид төлөөлөгч Паулын итгэлийн тухай номлолыг судалж байхдаа итгэл бол бидний найддаг зүйлсийн
бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн гэдгийг сурсан. Тэд түүнчлэн дараах зүйлийг мэдсэн.
Тухайлбал: Бид Бурханы тааллыг олохын тулд Түүнд ирж, Түүнд итгэж, Түүнийг тууштай хайгч тэднийг шагнадаг
гэдэгт итгэснээр итгэлээ хөгжүүлэх ёстой. Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр зовлонг тэсвэрлэж,
гайхамшгуудыг үйлдэж, тэнгэрлэг амлалтуудыг хүлээн авч, Түүний талаарх гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлэн, төгс байдал
руу урагш тэмүүлж чадна.

4 дэх өдөр (Еврей 12–Иаков 1)
Суралцагчид Паулын еврейчүүдэд бичсэн захидлын төгсгөл хэсгийг судалж байхдаа бид Есүс Христийн үлгэр
жишээг дагах юм бол нүглээ таягдан хаяж, эсэргүүцлийг тэвчээртэй давах хүчтэй байх болно гэдгийг сурсан.
Түүнчлэн тэд хэрэв бид Тэнгэрлэг Эцэгийн зэмлэлийг хүлээн авбал Түүнтэй илүү адил болж, зөв шударга
байдлаас ирэх амар амгаланг хүлээн авах болно гэдгийг сурсан. Иаков 1-ийг судалж байхдаа суралцагчид
Түүнээс итгэлтэй гуйсан хүмүүст Бурхан мэргэн ухааныг өгөөмрөөр өгдөг гэдгийг мэдэж авсан.

Оршил
Төлөөлөгч Иаков мөн уруу таталтыг тэвчиж, үгийг үйлдэгчид байж, бусдад
үйлчлэн, сүнсний хувьд цэвэр ариун байхыг тараагдсан израильчуудад заасан.
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Заах зөвлөмж
Тэмдэглэл: Суралцагчид энэ бүлэгт Еврей 12:9 болон Иаков 1:5–6 гэсэн хоёр
төгс эзэмших судрын хэсгийг мэдэж авсан. Та эдгээр шүлгийг ангиар нь хамт
уншуулах юм уу чээжээр хэлүүлж болох ба суралцагчдыг эдгээр шүлгийн зааж
буй сургаал, зарчмуудыг тайлбарлахад урьж болно.

Иаков 1:22–27
Иаков уншигчдаа үгийг сонсогч, хэрэгжүүлэгчид байж, бусдад
үйлчлэхэд уриалав
Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Квинтин
Л.Күкийн хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.

“Би саяхан өсвөр насны нэгэн залуу эрэгтэйтэй уулзсан юм. Тэр номлолд
явах, боловсрол эзэмших, ариун сүмд гэрлэх, итгэлтэй аз жаргалтай гэр
бүлтэй болох хүсэлтэй байв. Би түүний зорилгуудыг сонсоод, маш их
баяртай байсан. Гэвч цааш ярилцах хооронд түүний хийж байгаа сонголтууд
болон биеэ авч яваа байдал зорилготой нь нийцэхгүй байгаа нь илэрхий
болсон юм. Тэр үнэхээр номлолд явахыг хүсэж, номлолд явахад саад болох

ноцтой гэм нүглийг үйлдэхээс зайлсхийж байсан ч хийж буй өдөр тутмын үйлдлүүд нь
түүнийг тулгарах бие махбод, оюун санаа, нийгмийн болон боловсрол, сүнслэг байдлын
саад бэрхшээлд бэлтгэхгүй байна гэж санагдсан. Тэр шаргуу хөдөлмөрлөж сураагүй мөн
сургууль, семинартаа нэг их санаа зовдоггүй байсан. Тэр сүмд явдаг ч Мормоны Номыг
уншаагүй байв. Тэр ихэнх цагаа видео тоглоомд болон олон нийтийн мэдээллийн
хэрэгсэлд зориулж байв. Тэр номлолд явахаар очиход л хангалттай гэж бодож байсан”
(“Ухаалаг сонголт хий,”Ensign, эсвэл 2014 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 55).

• Хэрэв та ахлагч Күкийн оронд байсан бол энэ залуу эрэгтэйн номлолд
бэлтгээгүй байдлын талаар юунд нь санаа зовох байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Иаков 1:22-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Иаков ахлагч Күкийн дурдсан залуу эрэгтэйд тусалж болох юу
заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Иаковын заасан зүйлсээс юу энэ залуу эрэгтэйд туслах вэ?

Иаков 1:23–24-т цэдэглэснээр, Иаков үгийг сонсоод хэрэгжүүлдэггүй хүнийг
толинд царайгаа харчихаад, эргэж явангуут өөрийнхөө ямар харагдаж байсныг
мартдаг хүнтэй зүйрлэсэн гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Иаков 1:25-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, өөрсдийн сонссон үнэний дагуу үйлддэг хүмүүст юу
тохиолддогийг олж мэдэхийг хүс.

• Зөвхөн сонсоод зогсохгүй хэрэгжүүлдэг хүмүүст юу тохиолддог вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа Хэрэв бид Бурханы үгийг сонсоод,
хэрэгжүүлбэл Тэрээр бидний сайн үйлсийг адислах болно гэсэн
зарчмыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдыг дараах асуултуудын талаар тунгаан бодож, Бурханы үгийг хэр
сонсож, хэрэгжүүлдгээ дүгнэж цэгнэхэд урь. Та эдгээр асуултыг уншиж өгч
эсвэл самбар дээр бичиж болно.
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• Би судраас болон гэр орон, сүм, семинар дээр сурдаг үнэнүүддээ бүрэн
итгэдэг үү?

• Би мэдсэн үнэнийхээ дагуу хэрэгжүүлэх сүнслэг зорилгуудыг хэр их тавьдаг
вэ? Тэдгээр зорилгодоо хэр зэрэг хүрдэг вэ? Тэдгээрийг би хэр их
мартдаг вэ?

• Би зүгээр нэг сонсогч биш, үгийг хэрэгжүүлэгч байхын тулд юуг илүү сайн
хийж болох вэ?

Мэдсэн зүйлээ хэрэгжүүлснээр ирэх адислалын тухай гэрчил.

Нэг суралцагчаас Иаков 1:26–27-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иаков биднийг шашныхаа дагуу хэрхэн амьдрахыг
зөвлөснийг олж мэдэхийг хүс.

• Иаковын бичсэнээр, шашныхаа дагуу амьдарч, Бурханд итгэл бишрэлээ
харуулж болох ямар ямар арга зам байдаг вэ?

Иаков 27-р шүлэгт “зовж зүдрэх цагт нь өнчин хүмүүс, бэлэвсэн эхнэрүүдийг
эргэж тойро[х]” гэдгийг бусдыг асран халамжлахын нэг жишээ болгосон ба
“өөрийгөө хамгаалан дэлхийгээс бохирдохгүй байх” гэдэг нь ёс бус явдал
тархсан дэлхийд сүнсний хувьд цэвэр ариун байхыг хэлж байгаа гэдгийг
тайлбарла.

• Бид Иаков 1:27-оос ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Бид бусдад анхаарал халамж тавьж, өөрсдийгөө
сүнслэг байдлын хувьд цэвэр ариун байлгаснаар ариун шашны
үлгэр жишээг үзүүлдэг гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.
Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

• Бусдыг асран халамжилж, өөрсдийгөө сүнслэгээр цэвэр байлгах нь ямар
ямар арга замаар Бурханыг шүтэн биширдгийг маань харуулах чухал
илэрхийлэл болох вэ?

• Та энэхүү “цэвэр ариун сүсэглэл”-ийг өдөр тутмын амьдралдаа
хэрэгжүүлдэг, үлгэр жишээ хэн нэгнийг мэдэх үү? Энэ хүний ямар үйлдэл
нь танд бахархмаар санагддаг вэ?

Ирэх долоо хоногт тусламж хэрэгтэй хэн нэгэнд туслах эсвэл “дэлхийгээс
бохирдохгүй” байхын тулд хийх нэг юм уу хоёр зүйл бичиж тэмдэглэхийг
суралцагчдаас хүс. Амьдралдаа энэ зарчмыг хэрэгжүүлснээр Бурханы үгийг
хэрэгжүүлэгчид болохыг тэдэнд уриал.

Дараагийн бүлэг (Иаков 2–1 Петр 5)
Суралцагчид Иаков 2–1 Петр 5-ыг судалж байхдаа дараах асуултуудын
хариултыг олж мэдэх болно гэдгийг тайлбарла. Тухайлбал: Ах, эгч дүүс нь
“өмсөх хувцасгүй, өдөр тутмын хоолоор дутагдаж” байхад гэгээнтнүүдийг юу
хий гэж Иаков зөвлөсөн бэ? (Иаков 2:15). Бид тусламж хэрэгтэй хүнд туслах юу
ч хийхгүй бол яах вэ? Иаков яагаад “үйлсгүй итгэл ч бас үхмэл” гэж хэлсэн бэ?
(Иаков 2:26). Иаков биеийн аль эрхтэнийг “гал[тай]” зүйрлэж, “бүх биеийг
бузарладаг” гэж хэлсэн бэ? (Иаков 3:6). “Хуурамч замаас нь нүгэлтнийг
эргүүлж авчирсан” хүнийг ямар ямар адислал хүлээж байдаг вэ? (Иаков 5:20).
Петр нас барагсдад сайн мэдээг тунхаглах шалтгааныг юу гэж тайлбарласан
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бэ? Суралцагчдыг дараагийн багц судрыг судалж байхдаа эдгээр асуултын
хариултыг олж мэдэхэд урь.
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141-Р ХИЧЭЭЛ

Иаков 2
Оршил
Иаков гэгээнтнүүдэд ядуу зүдүү хүмүүст гар сунган
туслахыг зөвлөж, Есүс Христийн жинхэнэ дагалдагчид

баячуудыг ядуусаас илүүд үзэх ёсгүй гэж заасан. Иаков
мөн итгэл, үйлсийн уялдаа холбоог заасан.

Заах зөвлөмж
Иаков 2:1–13
Христийг дагадаг хүмүүс баячуудыг илүү дээгүүр тавих ёсгүйг Иаков заав
Аль нэг суралцагчийг сонгоод, түүнд бага зэрэг амттан өг. Та энэ
суралцагчийг гаднаас нь өнгөцхөн харж сонгоод, амттан өгсөн гэдгээ
ангийнханд хэл (жишээ нь, тэр таны дуртай өнгийн хувцсыг өмссөн болохоор
эсвэл ангид ямар нэг зүйл авчирсан болохоор гэх мэт шалтгаанаар).

• Энэ хүүхдэд амттан өгсөн нь та нарт ямар сэтгэгдэл төрүүлсэн бэ?

• Хүмүүс заримдаа яагаад бусдыг дээгүүрт тавьдаг вэ?

Суралцагчдаас хэн нэгэнд хүмүүс илүү сайн хандаж байгаа өөр жишээний
талаар мөн энэ нь тэдэнд ямар мэдрэмж төрүүлж байсныг бодож үзэхийг хүс.

Нэг суралцагчийг Иаков 2:1–4-ийг чанга уншихад урь. Иаков 2:1-ийн Иосеф
Смитийн Орчуулга дээр “Ах дүүс минь, та нар хүмүүсийг хүндлэхгүй бол,
бидний Их Эзэн Есүс Христ, алдар суугийн Их Эзэнд итгэх итгэл та нарт байж
чадахгүй” гэсэн байдгийг тайлбарла. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад,
Иаков гэгээнтнүүдэд юуг анхааруулсныг олж мэдэхийг хүс.

• Иаков гэгээнтнүүдэд юуны талаар сэрэмжлүүлсэн бэ?

“Хүмүүсийг хүндлэхгүй бол” (Иосеф Смитийн Орчуулга, Иаков 2:1) гэдэг нь
аливаа хүн эсвэл бүлэг хүнийг нөхцөл байдал, шинж төрхөөс нь болж илүү
дээрд үзэн, сайн хандаж, бусдад нь муу хандахыг хэлдэг.

• Иаков бусдыг илүү дээр гэж үзэх талаар ямар жишээ хуваалцсан бэ?

• Бидний цаг үед хүмүүс зарим бүлэг хүнийг нөхцөл байдал, шинж төрхөөс
нь болж илүү дээрд үзэн, сайн хандаж, бусдад нь муу ханддаг ямар ямар
жишээ байна вэ?

Иаков баячуудад илүү сайн хандсан гэгээнтнүүдийг үргэлжлүүлэн зэмлэснийг
тайлбарлан, Иаков 2:5–7-г нэгтгэн дүгнэ. Бурхан ядуусыг итгэл дотор баян
байлгаж, хаанчлалын өвлөгчид болгосон гэдгийг тэрээр тэдэнд заасан. Иаков
түүнчлэн гэгээнтнүүдийг хавчиж зовоон, Их Эзэнийг гутаасан хүмүүс нь
баячууд байсан гэдгийг тэдэнд сануулсан.

Суралцагчдыг Иаков 2:8-ыг дотроо уншаад, Иаковын гэгээнтнүүдэд
ялгаварлахаа болихын тулд юу хийхийг сануулсныг олж мэдэхэд урь.

• Паул гэгээнтнүүдэд юу хийхийг сануулсан бэ?
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• Яагаад та нар энэ тушаалыг “хаан хууль” гэж нэрлэсэн гэж бодож байна вэ?
(Иаков 2:8).

• Бид эдгээр шүлгээс Есүс Христийн итгэлтэй шавь нар бусдад хэрхэн ханддаг
талаар ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж
болох ч Есүс Христийн итгэлтэй шавь нар нөхцөл байдлаас нь үл
шалтгаалан бүх хүнийг хайрладаг гэсэн зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг
бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

• Аврагч мөнх бус амьдрал дахь тохинуулалдаа бусдыг ялгаварлалгүй
хайрлахын жишээг хэрхэн үзүүлсэн бэ?

Суралцагчдаас бүх хүнийг хайрлахыг хичээдэг хэн нэгний тухай бодохыг хүс.
Цөөн суралцагчаас хэний талаар бодсоноо мөн яагаад бодсоноо
хуваалцахыг хүс.

Суралцагчдаас бусдад хэрхэн ханддагаа бодохыг хүс. Тэднийг Аврагчийн
бусдыг хайрласан жишээг дагах боломжуудыг эрэлхийлэхэд урамшуулан дэмж.

Суралцагчдыг Иаковын бүх хүнийг хайрла гэж заахыг сонссоны дараа өөр
нэгэн хүний зарим хүнийг илүүд үзэж, бусдад нь дорд хандах нь тийм ч муу
зүйл биш гэж заахыг сонссон хэмээн төсөөлөхөд урь. Тэр бас үүнээс илүү муу
зүйлс байдаг гэж хэлжээ.

• Ийм бодолтой байснаар ямар ямар асуудал гарч болох вэ?

Иаков 2:9–10-ыг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, нөхцөл байдлаас нь үл хамааран бүх хүнийг
хайрлахгүй байх нь яагаад ноцтой асуудал болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Нөхцөл байдлаас нь үл хамааран бүх хүнийг хайрлахгүй байх нь яагаад
ноцтой асуудал болох вэ?

• Эдгээр шүлэг дэх Иаковын сургаалаас бид ямар үнэнийг мэдэж авч болох
вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид нэг л нүгэл
үйлдвэл Бурханы өмнө гэм буруутай болно гэсэн үнэнийг олж
тогтоосон эсэхийг бататга.)

• Иаков 2:10-т цэдэглэснээр, Бурханы тушаалуудаас нэгийг л зөрчих нь ямар
мөнхийн үр дагавартай вэ? (Бид цэвэр бус болж, Бурхантай хамт амьдарч
чадахгүй учир “бүх хуулийг зөрчсөн[өөс]” ялгаагүй байх болно [мөн
1 Нифай 10:21-ийг үзнэ үү].)

• Бид Бурханд дуулгаваргүй байснаараа цэвэр бус болж, Бурхантай хамт
амьдарч чадахгүй болох ч яагаад найдсаар байдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын хэлсэн
дараах үгийг чанга уншихад урь.
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“Гэхдээ бидэнд найдвар бий.

Бурханы ач ивээл бидний агуу бөгөөд үүрдийн найдвар.

Есүс Христийн золиослолоор дамжуулан өршөөлийн төлөвлөгөө нь шударга
ёсны шаардлагыг хангаж, [Алма 42:15-ыг үзнэ үү] “хүмүүнд, тэд
наманчлалд итгэлтэй байх тэр замыг [авчрах]” юм [Алма 34:15].

“Бидний нүглүүд час улаан байсан ч, цас мэт цав цагаан болох боломжтой [Исаиа 1:18-ыг
үзнэ үү]. Бидний хайрт Аврагч ‘Өөрийгөө бүгдийн төлөө золиос болгон өгсөн’ [1 Тимот 2:6]
учраас Түүний мөнхийн хаант улсад орох үүд хаалгыг бидэнд нээж өгсөн билээ [2 Петр
1:11-ийг үзнэ үү]” (“Ач ивээлийн бэлэг,” Ensign эсвэл 2015 оны 4-р сарын Ерөнхий
чуулган, 96).

• Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан Их Эзэний хаант улсад орох
зохистой байхын тулд бид юу хийх ёстой вэ?

• Бидний 10-р шүлэг дээр тодорхойлсон зарчим нь Есүс Христийн
Цагаатгалд илүү талархалтай байхад хэрхэн туслах вэ?

Иаков 10-р шүлэг дээрх зарчмын жишээг өгсөн гэдгийг тайлбарлан, Иаков
2:11–13-ыг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр итгэгчдийг бусдад нигүүлсэнгүй хандахыг
уриалсан. Учир нь нигүүлсдэггүй хүмүүс нигүүлсэлгүй шүүгдэх болно.

Иаков 2:14–26
Иаков бидний авралд итгэл ба үйлс ямар үүрэгтэйг заасан.
Суралцагчдаас нэгэн залуу нүгэл үйлдсэнээ ухаарсан гэж төсөөлөн бодохыг
хүс. Тэр залуу Есүс Христийн Цагаатгалд болон Аврагчийн өөрийг нь аврах
чадварт итгэдэг. Тэрээр өөр юу ч хийхгүйгээр зөвхөн Их Эзэнд итгэснээр
өршөөгдөх болно гэж хэлж байна.

Суралцагчдаас энэ залуугийн итгэл нь дангаараа нүглээсээ өршөөгдөхөд
хангалттай эсэхийг бодож үзэхийг хүс.

Нэг суралцагчийг Иаков 2:14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Иаков итгэлийн талаар гэгээнтнүүдээс юу асуусныг олж
мэдэхийг хүс.

• Иаков гэгээнтнүүдээс итгэлийн талаар юу асуусан бэ?

• Иаков ямар төрлийн ажил үйлсийн талаар ярьж байна вэ?

Иаков итгэлийн тухай буруу үзэл санааг залруулж байсныг тайлбарла. Зарим
хүн итгэлийг зүгээр л амаараа тунхаглах зүйл гэж буруу ойлгодог. Иаков 2:14
дээр Иаков үйлс гэдэг үгийг төлөөлөгч Паулаас арай өөр утгаар ашигласан.
Үйлс хэмээх үгээр Паул Мосегийн хуулийн ёслолуудыг илэрхийлсэн. Харин
Иаков үйлс гэдэг үгийг итгэл бишрэлийн үйлдэл эсвэл зөв шударга үйлс гэсэн
утгаар ашигласан юм.

Иаков 2:15–16-д цэдэглэснээр, Иаков 14-р шүлгэн дээрх асуултандаа
хариулахдаа нэгэн зүйрлэл ашиглажээ. Хоёр суралцагчийг самбарын өмнө
гарч ирэхэд урь. Нэг суралцагчаас амь зогоох хоол, хувцас, оромж гуйж байгаа
гуйлгачны дүрд тоглохыг хүс. Өөр нэг суралцагчаас гуйлгачинд тусалж чадах
нэгэн болохыг хүс. Гурав дахь суралцагчийг Иаков 2:15–16-г чанга уншихад,
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харин нөгөө хоёр суралцагчийг судар дээр гарч буй үйл явдлыг жүжигчлэн
тоглоход урь.

• Гуйлга гуйж буй суралцагчид өгсөн хариултад ямар асуудал байна вэ?
Нөгөөх суралцагчийн хариулт нь гуйлгачныг аврахад хангалттай юу?

Нэг суралцагчийг Иаков 2:17–18-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иаков итгэлийн талаар юу заасныг олж
мэдэхийг хүс.

Иаков 2:17–18 нь төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших судрын
хэсгийг судлах нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо

нэмэгдүүлж, тэдгээрийг бусдад заахаар бэлтгэхэд туслах болно. Та суралцагчдад эдгээр
шүлгийг өөр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэхийг зөвлөж болно. Ингэснээр тэд эдгээр судрыг
хялбархан олох боломжтой байх болно. Суралцагчдыг энэ судрын хэсгийг бүрэн судалж
хэрэгжүүлэхэд туслахын тулд хичээлийн төгсгөлд байгаа заах санаа руу ханд.

• “Итгэл нь хэрэв үйлсгүй бол өөрөө үхмэл юм” (17-р шүлэг) гэдэг нь таны
бодлоор юу гэсэн үг вэ?

• Иаков гуйлгачны тухай зүйрлэл ашигласан нь энэ эшлэлийг ойлгоход
бидэнд хэрхэн тусалж байна вэ?

• 17-р шүлэгт цэдэглэснээр, Иаков Есүс Христэд итгэх жинхэнэ итгэлийн
талаар ямар үнэнийг заасан бэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Есүс Христэд итгэх жинхэнэ итгэл нь бидний зөв шударга үйлсээр
илэрдэг гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ үнэнийг
самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчаас Иаков 2:19–20-ийг чанга уншихыг хүс. Иаков 2:19-ийн
Иосеф Смитийн Орчуулга дээр “Бурхан бол ганц гэдэгт чи итгэдэг. Энэ чинь
сайн хэрэг. Чөтгөрүүд ч мөн үүнд итгэдэг бөгөөд чичирдэг юм. Та өөрийгөө
тэдэнтэй адил үл өршөөгдсөн болгож байна” гэж байдгийг тайлбарла (Иаков
2:19, зүүлт тайлбар а-д бий). Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Бурханд
итгэхэд заавал Бурханд итгэлтэй байх шаардлагагүйг харуулсан ямар жишээг
Иаков эш татсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Иаков Бурханд итгэхэд заавал Бурханд итгэлтэй байх шаардлагагүйг
харуулсан ямар жишээг эш татсан бэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Дэвид А.Бэднарийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Жинхэнэ итгэл Есүс Христэд төвлөрч, үргэлж зөв шударга үйлс рүү
хөтөлдөг. … Үйлс нь дан ганцаараа Аврагчид итгэх итгэл болохгүй, харин
зөв зарчмуудын дагуу үйлдэх нь итгэлийн гол хэсэг нь юм” (“Ask in Faith,”
Ensign эсвэл Liahona, 2008 оны 5-р сар, 95).

• Ахлагч Бэднарийн хэлснээр “итгэлийн гол хэсэг” юу вэ?
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• Есүс Христэд итгэх итгэл нь Түүнд итгэх мөн зөв зарчмуудын дагуу үйлдэх
хоёроос тогтдог гэдгийг ойлгох нь яагаад чухал вэ?

Суралцагчдад хичээлийн энэ хэсгийн эхэн дэх залуу эрэгтэйн түүхийг сануул.

• Итгэлд итгэх, үйлдэх хоёулаа ордгийг ойлгох нь нүглийнхээ өршөөлийг
эрж буй хүнд хэрхэн туслах вэ?

Бурханд итгэх итгэлээ үйлсээрээ үзүүлсэн Абрахам, Рахаб хоёрын жишээг
Иаков эш татсаныг тайлбарлан, Иаков 2:21–26-г нэгтгэн дүгнэ. (Зоригт
эмэгтэй Рахабын түүх Иошуа 2:1–22 дээр бий.)

Суралцагчдыг Есүс Христэд итгэх итгэлээ үйлсээрээ үзүүлсэн үеийнхээ талаар
мөн хэрхэн адислагдаж байснаа дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд
урь. Суралцагчдыг Аврагчийн талаарх гэрчлэлээ болон энэ итгэлээ үйлсээрээ
хэрхэн харуулахаа бичихэд урамшуулан дэмж. Цөөн суралцагчийг бичсэн
зүйлээ ангийнхантай хуваалцахад урь.

Суралцагчдаас Есүс Христэд дуулгавартай байснаараа Түүнд итгэх итгэлээ
хэрхэн илүү бүрэн дүүрэн хөгжүүлэх тухай залбирч бодож үзэхийг хүс. Тэднийг
хүлээн авсан сүнсний өдөөлт бүрийнхээ дагуу үйлдэхэд урамшуулан дэмж.

Төгс эзэмших судар—Иаков 2:17–18
Суралцагчдад энэ төгс эзэмших сударт заасан үнэнийг хэрэгжүүлэхэд туслахын
тулд жижиг цаас тарааж өг. Цаасны нэг талд энэ судрыг бичихийг хүс. Харин
цаасны нөгөө талд Би Их Эзэнд итгэлээ … харуулна гэсэн өгүүлбэрийг
гүйцээж бичихийг хүс. Энэ цаасаа өдрийн турш халаасандаа байлган, Их Эзэнд
итгэх итгэлээ харуулах нэмэлт санаануудаа тэмдэглэхэд урамшуулан дэмж. Тэд
жагсаалтан дээрээ нэмж бичих тоолондоо төгс эзэмших судрын эшлэлээ
давтаж болно. Энэ цаасаа нүдэнд өртөх газар байрлуулж, тавьсан зорилтуудаа
эргэн харж байхад урамшуулан дэмж.
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Иаков 3
Оршил
Иаков гэгээнтнүүдэд үг яриагаа хянахын ач холбогдлыг
заасан. Мөн тэрээр дэлхийн мэргэн ухааныг Бурханаас

ирдэг мэргэн ухаантай харьцуулав.

Заах зөвлөмж
Иаков 3:1–12
Иаков гэгээнтнүүдэд үг яриагаа хянахын ач холбогдлыг заав.
Хичээлдээ нэг ширхэг шүдний оо авчир. Нэг суралцагчаар бүх оог шахаж
гаргуул (эсвэл ингэж байгаагаар төсөөлөн бодохыг хүс). Өөр нэг суралцагчаас
шахаж гаргасан оог бүгдийг нь буцаагаад өөрийнх нь саванд хийхийг хүс. Хоёр
дахь суралцагчийн оролдлого бүтэлгүй болсны дараа дараах асуултыг тавь.

• Энэхүү савнаас нь гаргасан оог бидний хэлдэг үг яриатай хэрхэн адилтгаж
болох вэ?

Суралцагчдыг хожим нь харамсаж байсан ямар нэгэн зүйл хэлж байсан эсэхээ
бодоход урь. Суралцагчдыг Иаков 3:1–12-ыг судлахдаа хэлэх үгээ ухаалгаар
сонгоход нь туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчаас Иаков 3:2–4-ийг мөн Иаков 3:5-ын эхний өгүүлбэрийг чанга
уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, бусдыг үг хэлээрээ
гомдоодоггүй хүмүүсийг Иаков хэрхэн дүрсэлснийг олж мэдэхийг хүс. 2-р
шүлэгт “бид бүгд олон юман дээр бүдэрдэг” гэсэн нь бид бүгд алдаа гаргадаг
гэдгийг мөн хэлэх үг гэсэн нь бидний хэлдэг үгийг Иаков хэлж байгаа гэдгийг
тайлбарла.

• Иаков хэл яриагаа хянаж чаддаг хүмүүсийг хэрхэн дүрсэлсэн бэ?

Самбар дээр морины амгай, усан
онгоцны залуурын зураг тавих эсвэл
зурах талаар бодож үз. Амгайвч (3-р
шүлэг) гэдэг нь морины аманд хийдэг
төмөр хазаар бөгөөд амгайгаар морь
унаж буй хүн морио залах боломжтой
болдог. Энэ шүлэг дээрх залуур (4-р
шүлэг) гэдэг үг нь жолоог хэлдэг
бөгөөд залуураар завийг жолоодож,
залуурддаг байна.

• Иаковын хэлснээр морины амгай,
усан онгоцны залуур хоёр юугаараа төстэй вэ? (Аль аль нь харьцангуй
жижиг боловч өөрсдөд нь холбогдсон том зүйлсийг залах чадвартай
байдаг.)

• Иаков эдгээр зүйлийг хэл буюу бидний ярьдаг үгстэй зүйрлэсэн нь бидэнд
хэлдэг үгсийнхээ хүч чадлыг ойлгоход хэрхэн тусалж байна вэ?
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• Бид эдгээр шүлгээс үг хэлээ
захирч сурснаар юу тохиолдож
болох талаар ямар зарчим мэдэж
авч болох вэ? (Суралцагчид Бид
үг хэлээ хянаж сурснаар
үйлдлүүдээ мөн удирдаж
сурдаг гэсэнтэй төстэй зарчмыг
олж тогтоох хэрэгтэй.)

• Үг хэлээ хянах нь бусад үйлдлээ
удирдахад хэрхэн тусалж чадах вэ?

Нэг суралцагчаас Иаков 3:5-ын сүүлчийн өгүүлбэрийг мөн Иаков 3:6-г чанга
уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Иаков бидний үг хэлийг
өөр юутай зүйрлэснийг олж мэдэхийг хүс. Зүйлс гэсэн үгийг ой модтой
хамааруулсан болохыг тайлбарла (5-р шүлгийн зүүлт тайлбар б-г үзнэ үү)

• Иаков бидний үг хэлийг өөр юутай зүйрлэсэн бэ?

• Бидний хэлсэн ухаалаг бус үгс бидний амьдралын аль хэсгийг “галдан
шатаадаг” (6-р шүлэг) буюу эрсдэлд оруулдаг вэ?

6-р шүлэг дэх “амьдралын хүрд” гэдэг нь хэн нэгний амьдралын замналыг хэлж
болно гэдгийг тайлбарла.

• Бидний хэлдэг үг яриа бидний амьдралын замналд хэрхэн нөлөөлж
болох вэ?

• Хэрэглэдэг үг хэлэндээ бага зэргийн өөрчлөлт хийх нь бидний амьдралын
замналд хэрхэн эергээр нөлөөлж чадах вэ? Мөн бусдын амьдралд хэрхэн
нөлөөлөх вэ?

Цөөн суралцагчийг Иаков 3:7–12-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иаков бидний үг хэлийг өөр юутай зүйрлэснийг
олж мэдэхийг хүс.

• Иаков бидний үг хэлийг өөр юутай зүйрлэсэн бэ? (Номхруулах ёстой
араатан [7–8-р шүлгийг], “үхлийн хор” [8-р шүлэг], “нэг эхээс цэвэр цэнгэг
ба гашуун ус зэрэг гардаг” булаг [11–12-р шүлэг], чидун жимс ургуулдаг
инжир, инжир ургуулдаг усан үзмийн мод [12-р шүлгийг үзнэ үү].)

Эдгээр шүлгийн агуулгыг илүү сайн ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд нэг
суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын
хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Бидний хэл яриа дандаа алдас байдаггүй бас бидний хэлдэг бүхэн ‘үхлийн
хороор дүүрсэн’ байдаггүйг Иаков хэлсэн нь тодорхой. Харин ядаж л
бидний хэлдэг зарим зүйл сүйрүүлэгч шинжтэй, тэр ч байтугай хор
уршигтай байж болдгийг тэрээр тодхон сануулсан нь хожмын үеийн
гэгээнтэнд жихүүцэм явдал юм. Чин сэтгэлийн гэрчлэл агуулдаг, бүрэн
дүүрэн залбирал хэлдэг, Сионы дуулал дуулдаг тэрхүү дуу хоолой нь бас

хараан зүхэж, шударга бусаар шүүмжлэн, ичээж зовоон, басамжилж дорд үздэг мөн сэтгэл
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эмзэглүүлж, явц дунд өөрийгөө болоод бусдыг сэтгэл санаагаар үхүүлдэг дуу хоолой байж
чадна гэж үү. …

Бид ядаж энэхүү арга замаар, үг хэлээрээ гомдоолгүй, өөрөөр хэлбэл илүү эерэг шинэ
хэлээр буюу тэнгэр элчүүдийн хэлээр ярьж, ‘төгс’ эрэгтэй, эмэгтэйчүүд байхыг хичээцгээе.
Бидний үйл хэргүүдийн нэгэн адил бидний үгс өнөөдөр дэлхийд амин чухал хэрэгтэй
байгаа Христийн шашны агуу гурван зарчим болох итгэл, найдвар, энэрлээр дүүрэн байх
ёстой. Сүнсний нөлөөн дор хэлсэн ийм үгс урссан нулимсыг хатааж, зүрх сэтгэлийг эдгээж,
амьдралыг өөд татан, итгэл, найдварыг эргүүлэн авчирч чадна” (“The Tongue of Angels,”
Ensign эсвэл Liahona, 2007 оны 5-р сар, 16, 18).

• Бурханы дагалдагчид хэрхэн ярих ёстой талаар бид эдгээр шүлгээс ямар
үнэнийг олж мэдэж болох вэ? (Суралцагчид өөрсдийн үгээр Бурханы
дагалдагчид хэл яриагаа хилэнцийг түгээхэд бус харин зөв шударга
зорилгоор ашиглах ёстой гэсэнтэй төстэй үнэнийг олж
тодорхойлох ёстой.)

• Хожмын үеийн гэгээнтнүүд үг хэлээ хилэнцэт зорилгоор ашиглах эсвэл
бусдыг зовоох, нэр хүндийг нь гутаах зорилгоор ашиглах нь яагаад ноцтой
асуудал болох вэ?

• Хэлэх үгээ сонгохдоо илүү “төгс” (Иаков 3:2) байж болохын тулд юу хийж
болох вэ?

Суралцагчдыг Иаков 3:9–10-аас мэдэж авсан үнэнийхээ дагуу амьдрах нь
дараах нөхцөл байдлуудад тэдний үйлдлийг хэрхэн удирдахыг тайлбарлахад
урь. Үүнд:

1. Та мессеж бичиж эсвэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг
ашиглаж байна.

2. Та ням гарагт ариун ёслолыг адисалдаг санваартан. Сургууль дээр найзууд
чинь өөр нэг сурагчийг дооглож эхэлж байна.

3. Та залуу эмэгтэй бөгөөд тойрог, салбарынхаа өөр нэг залуу эмэгтэйн
талаар муу зүйлс ярьсан.

4. Танай багийнхан хараалын үг хэлдэг.

Нэг суралцагчийг Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимол дээрх дараах
зөвлөгөөг чанга уншихад урь.

“Бусадтай хэрхэн харилцаж байгаа нь та нарыг Бурханы охид, хөвгүүд болохыг харуулж
байх ёстой. Цэвэр боловсон хэл яриа нь ухаалаг, эрүүл сайн сайхан оюун ухааны илрэл
юм. Сайн сайхан үг яриа нь бусдыг урамшуулан, дэмжиж, сайшаадаг бөгөөд Ариун
Сүнсийг та нартай хамт байхад урьдаг. Бидний үг хэл, ажил үйлс маань итгэл, найдвар,
энэрлээр дүүрэн байх ёстой” (Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө [товхимол, 2011], 20).

• Хэн нэгний үг хэзээ таныг урамшуулж, сэтгэлийн дэм өгч байсан бэ?

• Та өөрийн үгээр бусдыг урамшуулж, сэтгэлийн дэм өгөхийг хичээснээрээ
хэрхэн адислагдсан бэ?
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Суралцагчдыг үг хэлээ илүү сайн хянаж, үүнийг зөв шударга зорилгоор
ашиглахын тулд юу хийхээ хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
бичихэд урь. Тэднийг ирэх долоо хоногт бичсэн зүйлсээ хэрэгжүүлэхэд урь.

Хэрэгжүүлэх урилгаа эргэн шалга
Та урьсан зүйлсийг хийсэн эсэхийг нь шалгаснаар суралцагчдыг сайн мэдээний зарчмуудыг
хэрэгжүүлэхэд нь урамшуулан дэмжиж чадна. Энэ хичээлд тавьсан суралцагчдын
зорилтуудыг шалгах санамж тэмдэглэж ав. Та тэднээс тавьсан зорилтуудаа хэрэгжүүлсэн
туршлагаасаа хуваалцахыг хүсэж болно.

Иаков 3:13–18
Иаков дэлхийн мэргэн ухааныг Бурханаас ирдэг мэргэн ухаантай харьцуулав
Иаков дэлхийн мэргэн ухааныг Бурханаас ирдэг мэргэн ухаантай харьцуулсан
гэдгийг тайлбарлан, Иаков 3:13–18-ыг нэгтгэн дүгнэ. Дэлхийн мэргэн ухаан
“замбараагүй байдал” (16-р шүлэг) болон “атаархал[д]” (14-р шүлэг) хүргэдэг
бол “дээрээс ирэгч мэргэн ухаан нь” “ариун” бөгөөд “өршөөл[өөр] дүүрэн”
(17-р шүлэг) байдаг.

Өнөөдрийн хичээл дээр заасан зарчмуудын тухай гэрчлэлээ хуваалц.
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143-Р ХИЧЭЭЛ

Иаков 4–5
Оршил
Иаков гэгээнтнүүдэд чөтгөрийг эсэргүүцэж, Бурханд
ойртож, Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтийг хүлээхдээ зовлонг
тэвчээртэй туулахыг зөвлөсөн. Өвчтэй хүмүүст өөрсдөд нь

тохинуулах “чуулганы ахлагчдыг дууда[хыг]” (Иаков 5:14)
тэрээр заажээ. Иаков түүнчлэн нүгэлтнүүдийг нүглээ
наманчлахад туслахын ач холбогдлыг заасан.

Заах зөвлөмж

Сонирхолтой, уялдаа холбоотой, сэнхрүүлэх хичээлүүд
Багш нар сэнхрүүлэх хичээлүүдийг тогтмол заах үед суралцагчид хичээлд ирэх бүрдээ үнэ
цэнтэй ямар нэгэн зүйл мэдэж авч сурна гэсэн хүлээлттэй болдог. Арванхоёр Төлөөлөгчийн
Чуулгын ахлагч Боид К.Пакэр суралцагчид “ямар нэгэн зүйл сураагүй бол дахин урам
зоригтой орж ирэхгүй. Тэд хичээл дээр ямар нэгэн зүйл сурч байж эргэж ирэх хүсэлтэй
болдог. Тэд шинэ зүйлс сурдаг хичээлд дуртайяа, бүр маш их хүсэлтэй ирэх болно” хэмээн
заажээ (Teach Ye Diligently [1975], 153–154) .

Иаков 4
Иаков гэгээнтнүүдэд Бурханд ойртож, чөтгөрийг эсэргүүцэхийг зөвлөв
Суралцагчдыг өөрт нь ойр байдаг гэр бүлийн гишүүний эсвэл найзынхаа
талаар бодоход урь.

• Та нар хэний тухай бодсон бэ? Та түүнд яагаад ойр байдаг вэ?

• Та түүнд хэрхэн ойртсон бэ?

Суралцагчдаас Бурханд хэр ойрхон гэж мэдэрдгээ тунгаан бодохыг хүс:

• Бурхантай бат бөх харилцаатай байх нь бидний амьдралыг хэрхэн
адислах вэ?

Суралцагчдыг Иаков 4-ийг судалж байхдаа Бурхантай харилцах харилцаагаа
сайжруулахад туслах үнэнүүдийг олж тогтооход урь.

Иаков гэгээнтнүүдийг дэлхийн хүсэлд автсаных нь төлөө буруушаасан гэдгийг
тайлбарлан, Иаков 4:1–3-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Иаков 4:4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Иаковын гэгээнтнүүдэд анхааруулсан нөхөрлөлийн талаар олж
мэдэхийг хүс. Дайсагнал гэсэн үг нь үзэн ядах, дайсагнасан харьцаа гэсэн
утгатай гэдгийг тайлбарла.

• Иаков гэгээнтнүүдэд ямар нөхөрлөлийн талаар сэрэмжлүүлсэн бэ?

• “Ертөнцийн найз” байх гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна
вэ? (Хэрэв шаардлагатай бол 4-р шүлэг дэх Иаковын зөвлөгөө нь Сүмийн
гишүүн бус хүмүүсээс зайлсхийх ёстой гэсэн үг биш болохыг тайлбарла.
Харин бид дэлхийн буруу сургаал, зүй бус хүсэл, жишиг, заншлуудаас
зайлсхийх ёстойг хэлж байгаа юм.)
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• Иаковын хэлснээр дэлхийн зүйлстэй нөхөрлөдөг хүнд юу тохиолддог вэ?

Суралцагчдыг Иаков 4:6–8-ыг дотроо уншаад, Иаковын гэгээнтнүүдэд юу
хийхийг зөвлөснийг олж мэдэхэд урь.

• Иаков гэгээнтнүүдэд юу хийхийг зөвлөсөн бэ?

• Бурханд өөрсдийгөө захируулах нь чөтгөрийг эсэргүүцэхэд бидэнд хэрхэн
туслах вэ?

• 8-р шүлэгт цэдэглэснээр, бид Бурханд илүү ойртохын тулд юу хийх ёстой
вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Биднийг Бурханд ойртох тусам Тэр
бидэнд ойртох болно гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

• Бид Бурханд ойртохын тулд юу хийж болох вэ? (Суралцагчдын хариултыг
самбар дээр жагсааж бич.)

Бурханд ойртох нэг арга замыг суралцагчдад ойлгуулахын тулд “гараа
цэвэрлэ,” “зүрхээ ариусга” гэсэн Паулын зааварт анхаарал хандуул (Иаков 4:8).
Сударт гар нь үйлдлийг, зүрх нь бидний хүслийг илэрхийлдэг гэдгийг
тайлбарла.

• Цэвэр гар, ариун зүрхтэй байх нь Бурханд ойртоход бидэнд хэрхэн тусална
гэж та нар бодож байна вэ?

Иаков 4:9–12, 17-г чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, гэгээнтнүүдэд Бурханд ойртоход нь туслах Иаковын
өгсөн бусад зөвлөгөөг олж мэдэхийг хүс. “Инээд чинь гашуудал болог” (9-р
шүлэг) гэдэг нь нүглийнхээ төлөө бурханлаг гашуудлыг мэдрэх гэсэн утгатай
гэдгийг тайлбарла.

• Иаков хэн нэгэнд Бурханд ойртоход нь туслах өөр ямар зөвлөгөө өгсөн бэ?

• 17-р шүлэгт цэдэглэснээр, Иаков юуг нүгэл гэж заасан бэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа Бид сайн зүйл хийх ёстойгоо мэддэг ч хийхгүй бол
нүгэл үйлдэж буй хэрэг гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

• Бид сайн зүйл хийх ёстойгоо мэдэж байгаа ч хийхгүй байхыг сонгох нь
яагаад гэм нүгэл болдог гэж та бодож байна вэ?

Нэг суралцагчаас Тэргүүн Зөвлөлд үйлчилсэн ерөнхийлөгч Жэймс Э.Фаустын
хэлсэн дараах үгийг чанга уншихыг хүс.

“Бидний үйлдсэн хамгийн том нүглүүдийн зарим нь хайхрамжгүй байдлын
нүгэл гэж би эмээж байна. Эдгээр нь Аврагчийн хэлсэн биелүүлэхгүй орхиж
болохгүй хэмээн хэлсэн хуулийн чухал нөхцөлүүд юм [Матай 23:23]. Эдгээр
нь санаа тавьж, халамжлах ёстой байтал хийлгүй орхисноос болж, гэм
буруутай гэсэн мэдрэмж бидэнд төрүүлдэг үйлс юм.

“Намайг бага байхад нэгэн зуны аагим халуун өдөр ферм дээр эмээ Мари
Финлинсон маань халуун зууханд амттай хоол бидэнд хийж өгч байсныг би санадаг.
Зуухны хажуугийн түлээний хайрцаг хоосон болоход эмээ маань дуугүйхэн босоод,
хайрцгийг авч гаран, овоолсон түлээнээс дүүргэж, хүнд хайрцаг өргөн, гэрт оруулж ирж
байв. Би гал тогооны өрөөнд болж байсан ярианд автаад ямар ч сөхөөгүй байсан ба
эмээгээрээ түлээ зөөлгөөд өөрөө зүгээр сууж байсан. Би өөрөөсөө үнэхээр ичсэн бөгөөд
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энэхүү хайхрамжгүй байдлын нүглийнхээ төлөө бүх амьдралынхаа турш харамсаж билээ.
Хэзээ нэгэн цагт би түүнээс уучлал гуйна гэж найддаг” (“The Weightier Matters of the Law:
Judgment, Mercy, and Faith,” Ensign, 1997 оны 11-р сар, 59).

• Ерөнхийлөгч Фауст залуудаа ямар сайн үйлийг хийлгүй орхисон бэ? Үр
дүнд нь тэр юу мэдэрч үлдсэн бэ?

• Биднийг Бурханд ойртоход саад болох хайхрамжгүй байдлын ямар ямар
нүглийн жишээ байдаг вэ?

• Есүс Христийн сайн мэдээний заадаг сайн үйлсийг хийхэд бидэнд юу саад
болдог вэ?

• Та хэзээ танд заасан сайн зүйлсийг хийснээрээ Бурханд илүү ойртсон бэ?

Суралцагчдыг Бурханд илүү ойртохын тулд юу хийхээ хичээлийн дэвтэр эсвэл
судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Тэднийг хүлээн авсан сүнсний өдөөлт
бүрийнхээ дагуу үйлдэхэд урамшуулан дэмж.

Иаков 5
Иаков гэгээнтнүүдийг зовлон зүдгүүрээ тэвчээртэй туулж, өвдсөн хүмүүст
ахлагчдыг дуудахыг зааварлав
Иаков баялгаа буруу зүйлд ашиглаж, зөвт хүмүүсийг хавчсан баячуудыг
буруушаасан гэдгийг тайлбарлан, Иаков 5:1–6-г нэгтгэн дүгнэ. Тэднийг
гаслан, шүүлт хүлээж байгааг тэрээр анхааруулсан.

Иаков 5:7–11-ийг ээлжлэн чанга уншихыг цөөн суралцагчаас хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иаков гэгээнтнүүдэд Есүс Христийн Хоёр дахь
ирэлтийг хүлээх үед тулгарах бэрхшээлүүдийг хэрхэн туулах талаар ямар
заавар өгснийг олж мэдэхийг хүс.

• 7–8-р шүлэгт цэдэглэснээр, Иаков гэгээнтнүүдэд Аврагчийн Хоёр дахь
ирэлтийг хүлээхдээ юу хийхийг зөвлөсөн бэ?

• 10-р шүлэгт цэдэглэснээр, гэгээнтнүүд зовлон зүдгүүрийг тэвчээртэй
туулсан ямар ямар хүний жишээг үлгэрлэж болох вэ?

• Зовлон зүдгүүрийг тэвчээртэй туулсан ямар ямар бошиглогчийн жишээ
судар дээр байдаг вэ?

Өвдөж, зовсон хүмүүст өгсөн Иаковын зөвлөгөө Иаков 5:13–16-д байдаг. Нэг
суралцагчаас дараах зохиолын хэсгийг чанга уншихыг хүс.

Нэг найз маань: “Бие маань маш их өвдөж байна. Би долоо хоног өвчтэй байлаа. Би эмчид
очиж, эм ууж байгаа боловч дээрдсэн юм огт алга. Би өөр юу хийхээ мэдэхгүй байна”
гэж хэлэв.

Суралцагчдыг найздаа юу хэлэх байсныг тунгаан бодоход урь. Нэг
суралцагчаас Иаков 5:13–16-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас шүлгүүдийг
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дагаж уншаад, Иаков өвдөж, зовсон хүмүүст юу хий хэмээн зөвлөснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Иаков өвдөж, зовсон хүмүүст юу хийхийг зөвлөсөн бэ?

• Иаков өвдсөн хүмүүст зориулаад юу хий гэж ахлагчдад зааварласан бэ?
(Санваарын эрх мэдлээр өвчтөнүүдийг тосолж, адислах.)

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүкс “Өвчтэй хүнд тос
түрхэж, тос түрхэлтийг лацаддаг ахлагчид Их Эзэний тухайн хүний төлөө
хүссэн адислалаа юүлэхэд зориулан тэнгэрийн цонхыг нээж өгдөг” гэжээ
(“Өвчтөнийг эдгээх нь,” Ensign эсвэл 2010 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 57).

• Санваарын хүчнээс гадна өөр юу өвчтөнийг эдгээнэ гэж Иаков хэлсэн бэ?
(“Итгэлийн залбирал” [Иаков 5:15].)

• Өвчтэй хүмүүс хэрхэн эдгэрдэг талаар Иаковоос ямар үнэнийг мэдэж авч
болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Итгэлийн залбирал,
санваарын хүчээр өвчтөнүүд эдгэрч чадна гэсэн үнэнийг олж
тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ үнэнийг самбарт бич.)

Суралцагчдад энэ үнэнийг ойлгоход нь туслахын тулд ахлагч Даллин
Х.Өүксийн хэлсэн дараах үгийг тарааж өг. Суралцагчдыг хос болгон
хуваарилж, хос бүрийг хэлсэн үгийг чанга уншихад урь. Итгэлийн залбирал,
санваарын эдгээх хүчний талаар ахлагч Өүксийн заасан зүйлсийг олж
мэдэхийг тэднээс хүс.

“Бид Бурханы санваарын эргэлзээгүй хүчийг ашиглах үедээ итгэлийн
залбирлыг сонсож, хариулдаг гэсэн Түүний амлалтыг санан, санваартны
итгэл, эдгээх хүчийг Түүний хүслийн эсрэг хэрэглэж болохгүй гэдгийг
үргэлж санах ёстой. Санваар бол Түүнийх юм. …

“… Эдгэрэх хангалттай итгэл байгаа үед ч гэсэн Их Эзэний Тэнгэрлэг хүчийг
ашиглаж буй Түүний үйлчлэгчид хэрвээ Их Эзэний хүсэлд нийцэхгүй байгаа

бол хүнийг эдгээх санваарын адислалыг өгч чадахгүй.

Бидний үүрд мөнхийн сайн сайхан байдалд юу хамгийн сайн болохыг Тэр мэддэг гэдгийг
мөн Түүний агуу хайрыг мэддэг Бурханы хүүхдүүд бид Түүнд итгэдэг. Сайн мэдээний
анхны зарчим нь Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэл юм. Итгэл гэдэг нь найдвар гэсэн үг. …
Мөн арван хэдэн настайдаа нас барсан сор болсон нэг охины эцгийн хэлсэн үгэнд би тийм
найдварыг мэдэрсэн юм. Тэрээр ‘манай гэр бүлийн итгэл Есүс Христэд төвлөрдөг бөгөөд
энэ нь бидний итгэлийн үр дүнгээс хамаардаггүй. Тэдгээр сургаал миний хувьд үнэн юм.
Бид хайрт нэгнийгээ эдгэрэхийн төлөө чадах бүхнээ хийдэг. Харин үр дүн нь ямар байхыг
бид Их Эзэнд даатгадаг”’ гэж хэлж билээ (“Өвчтөнийг эдгээх нь,” 58).

• Ахлагч Өүксийн сургаал бидэнд санваарын эдгээх хүчийг ойлгоход хэрхэн
тусалж байна вэ?

• Есүс Христэд итгэх бидний итгэл санваарын адислалын үр дүнгээс
хамаарахгүй байх нь яагаад чухал вэ?

Суралцагчдаас өөрсдөө эсвэл таньдаг хүн нь итгэлийн залбирал, санваарын
хүчээр адислагдаж байсан жишээг тунгаан бодохыг хүс. Эдгээр туршлага
тэдний итгэл, гэрчлэлийг хэрхэн хүчирхэгжүүлснийг суралцагчдаас асуу. (Хэт
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ариун нандин эсвэл хувийн шинжтэй зүйлээ хуваалцах хэрэггүйг тэдэнд
сануул.)

15-р шүлэгт өвчтөнийг эдгээх болон нүглийн өршөөл хоёрын хооронд уялдаа
холбоо гарч байгааг онцол. Биеийн өвчнөөс илааршихад шаардагддаг даруу
байдал болон итгэл нь нүглийн өршөөлийг авахад шаардагддаг даруу байдал
болон итгэлтэй адил юм (Брүс Р.Макконки, Mormon Doctrine, 2 дахь хэвлэл
[1966 он], 297–298-ыг үзнэ үү).

Иаков бошиглогч Елиаг чин сэтгэлийн залбирлын хүчийг ашигласан хүний
үлгэр жишээ хэмээн хэлснийг тайлбарлан, Иаков 5:17–20-ийг нэгтгэн дүгнэ.
Иаков түүнчлэн гэгээнтнүүдийг нүгэлтнүүдэд нүглээ наманчлахад туслахыг
зөвлөсөн.

Энэ хичээл дээр заасан үнэний талаар гэрчлэлээ хуваалцаж, хичээлээ дуусга.

143-Р ХИЧЭЭЛ
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Петрийн эхний нийтлэг
захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан Аврагчийн шавь нар зовлон,
хавчлагыг итгэлтэй даван туулж чадна гэсэн нийтлэг сэдэв Петрийн эхний
захидалд байдаг. 1 Петрийн бүлэг бүрд сорилт, зовлонгийн тухай гардаг
бөгөөд зовлонгоо тэвчээртэй туулах нь “алтнаас ч илүү үнэтэй” ба итгэгчдэд
бодгалийн “сэтгэлийн авралыг олж ав[ахад]” тусална хэмээн Петр заасан
(1 Петр 1:7, 9). Петр түүнчлэн гэгээнтнүүдэд тэд бол “сонгогдсон угсаа, хаант
тахилч нар, ариун үндэстэн, Бурханы эзэмшлийн ард түмэн” (1 Петр 2:9)
гэдгийг нь сануулсан. Петрийн энэ захидалд өгсөн зөвлөгөөг дагаснаар
суралцагчид сорилт бэрхшээл тулгарсан үедээ туслах найдвар, урам дэм,
хүчийг авч чадна.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Энэхүү захидлын зохиогч бол “Есүс Христийн элч Петр” (1 Петр 1:1-ийг үзнэ
үү) юм. “Петр эхлэн гарахдаа Капернаумд эхнэртэйгээ амьдардаг байсан ба
Бетсайдын загасчин Симеон буюу Симон (2 Петр 1:1) хэмээгддэг байв. … Петр
өөрийн дүү Андрейн хамт Есүс Христийн шавь байхаар дуудагдсан билээ
(Maтай 4:18–22; Марк 1:16–18; Лук 5:1–11). …

Их Эзэн [Петрийг] дэлхий дээрх хаант улсын түлхүүрүүдийг атгуулахаар
сонгон авчээ (Maт. 16:13–18). …

“Петр өөрийнхөө үед ахлах төлөөлөгч байв” (Судруудын удирдамж, “Петр,”
scriptures.lds.org).

Петрийн бичсэн зүйлс түүнийг энгийн загасчнаас хүчирхэг төлөөлөгч болсон
өсөлтийг харуулдаг.

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Петр эхний захидлаа МЭ 62–64 оны хооронд бичсэн байх магадлалтай. Тэрээр
“Вавилон[оос]” (1 Петр 5:13) хэмээн бичсэн нь Ромыг төлөөлүүлэн хэлсэн
бололтой.

Петрийг Ромын эзэн хаан Нерогийн засаглалын үед буюу МЭ 64 онд Неро
Христийн шашинтнуудыг хавчиж эхлэх үед нас барсан гэж ерөнхийдөө үздэг
(Bible Dictionary, “Peter, Epistles of”-г үзнэ үү).

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Петр энэ захидлаа Ромын эзэнт гүрний Ази дахь таван мужид буюу одоогийн
Туркт амьдарч байсан Сүмийн гишүүдэд хаяглан бичсэн (1 Петр 1:1-ийг үзнэ
үү). Петр уншигчдаа Бурханы “сонгогдсон” хүмүүс гэж үзжээ (1 Петр 1:2).
Тэрээр “итгэлийн шалгуур[ыг]” даван туулж буй гэгээнтнүүдийг дэмжиж,
хүчирхэгжүүлэхийн хамт (1 Петр 1:7) ирээдүйд ирэх “галт сорилтод” (1 Петр
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4:12) тэднийг бэлдэхийн тулд бичжээ. Петрийн захиас тэдэнд хавчлага
дарамтад хэрхэн хариулахыг заасан (1 Петр 2:19–23; 3:14–15; 4:13-ыг үзнэ үү).

Сүмийн гишүүд илүү их хавчлагад өртөхийн өмнөхөн бичсэн Петрийн
зөвлөгөө цагаа олсон зүйл байлаа. Ойролцоогоор МЭ 64 он хүртэл буюу Петр
энэхүү захидлыг бичих хүртэл Ромын засгийн газар Христийн шашныг
ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрдөг байв. Тэр оны 7-р сард гал түймэр Ромын
ихэнх хэсгийг үгүй хийсэн бөгөөд Неро хаан өөрөө гал тавихыг тушаасан гэж
дам ярилцах нь ч бий. Зарим нэр хүнд бүхий ромчууд сүйрлийн бурууг бусдад
тохох гэж оролдсондоо Христэд итгэгчдийг гал тавьсан гэж буруушаав. Үүнээс
үүдэн Ромын эзэнт гүрэн дэх Христийн шашинтнуудыг ихээр хавчиж эхэлжээ.
Гэгээнтнүүд “Христийнх гэдгээсээ болж зовдог бол” (1 Петр 4:16) Есүс
Христийн замналаар явж байгаа гэдгээ мэдэн, баяртай байхыг Петр заасан
(1 Петр 2:19–23; 3:15–18; 4:12–19-ийг үзнэ үү).

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Петр өөрийн цаг үед зовж, хавчигдаж байсан гэгээнтнүүдэд бие биенээ
хайрлан, эелдэг зөөлөн хандахыг ухуулсан (1 Петр 1:22; 3:8–9-ийг үзнэ үү).
Цаашлан бид 1 Петр 5-аас Петр цугларагсдыг хэрхэн хүчирхэгжүүлэх ёстойг
Сүмийн удирдагчдад тайлбарласныг уншдаг.

Энэ захидалд сүнсний дэлхий болон тэнд явагддаг авралын ажлын талаар
Библи дээр байдаг хамгийн тодорхой эшлэлүүдийг дурдсан байдаг. Есүс Христ
сүнсний дэлхийд очиж, Ноагийн үед амьдарч байсан дуулгаваргүй сүнснүүдэд
номлосон талаар Петр товчхон өгүүлдэг (1 Петр 3:18–20-ийг үзнэ үү). Нас
барсан хүмүүс амьд хүмүүстэй адил нөхцөлөөр шүүгдэж болохын тулд нас
барсан хүмүүст сайн мэдээ тунхаглагдсаныг тэр нэмж хэлсэн (1 Петр 4:5–6-г
үзнэ үү). Бидний эрин үед ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смит 1 Петр 3:18–20-ийн
болон 1 Петр 4:6-ийн утгыг тунгаан бодож байхдаа сүнсний дэлхийн талаарх
сургаалыг тодруулсан илчлэлт хүлээн авчээ (С ба Г 138-ыг үзнэ үү).

Тойм
1 Петр 1:1–2:10 Гэгээнтнүүд мөнхийн шагналуудыг хүртэхийн тулд сүнслэгээр
өсөж хөгжих хэрэгтэйг Петр бичив. Авралын амлалт нь Есүс Христийн үнэт
цусаар дамжин боломжтой болсон юм. Гэгээнтнүүд бол Бурханы нигүүлслийг
хүртсэн “сонгогдсон угсаа, хаант тахилч нар, ариун үндэстэн, Бурханы
эзэмшлийн ард түмэн” (1 Петр 2:9) юм.

1 Петр 2:11–3:12 Есүс Христийн дагалдагчид бүх хүнийг хүндэтгэж, төрд болон
хуульдаа захирагдахыг хичээдэг. Петр гэгээнтнүүдийн тодорхой бүлгүүдэд
буюу эрх чөлөөт иргэд, боолууд болон эхнэр, нөхрүүдэд.хандан бичсэн.

1 Петр 3:13–5:14 Гэгээнтнүүд хавчлагаас болж зовсны эцэст өргөмжлөл
хүртсэн Есүс Христийн жишээг санах хэрэгтэй. Есүс Христ сайн мэдээг нас
барагсдад номлосон бөгөөд ингэснээр тэд шударга шүүгдэх боломжтой болсон.
Сүмийн удирдагчид Есүс Христийн үлгэр жишээг даган, Бурханы сүргийг харж
ханддаг. Гэгээнтнүүд өөрсдийгөө даруусгаж, зовлон зүдгүүрээ Бурханд даатгах
хэрэгтэй.

1 ПЕТР
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1 Петр 1–2
Оршил
Петр Ромын эзэнт гүрний хүнд хэцүү хавчлаган доор зовж
байсан гэгээнтнүүдийн итгэлийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд
захидал бичсэн. Тэрээр тэднийг Есүс Христийн цусаар
дамжуулан гэтэлгэгдсэнийг онцолсон бөгөөд Бурханы өв
болох ард түмний хувьд өвлөх тэнгэрлэг өвийг тэдэнд
сануулсан. Петр гэгээнтнүүдэд Бурханыг хүмүүсийн дунд

алдаршуулахыг мөн зовлон бэрхшээл туулахдаа
Аврагчтай адил байхыг зааварлав.

Тэмдэглэл: 149-р хичээлд бэлдэхийн тулд хажуу талд
байх Урьдчилсан бэлтгэл баганыг үзнэ үү.

Урьдчилсан бэлтгэл
149-р хичээл дээр суралцагчдад зориулж захидал бичих заах зөвлөмж бий. Энэ заах
зөвлөмжийг дагахаар бол хэд хоногийн өмнөөс бэлдэх хэрэгтэй болно. Суралцагч бүрийн
эцэг эхтэй эсвэл Сүмийн удирдагчтай холбоо барьж, суралцагчид зориулан тэднийг сайн
мэдээний дагуу амьдрахыг хичээж байгаад нь баярлаж байгаагаа товчхон бичихийг хүс.
Захидлуудыг цуглуулж аваад, 149-р хичээлийг заах үед бүх суралцагчид захиа байгаа
эсэхийг анхаар.

Заах зөвлөмж
1 Петр 1
Петр гэгээнтнүүдэд ирээдүйн өвийнх нь талаар болон бэрхшээлүүд бас
шаардлагатай байдаг талаар заасан.
Хайлуулах тогооны зураг үзүүлээд,
хайлуулах тогоо гэдэг нь металл
болон бусад бодисыг цэвэршүүлэхэд
зориулсан сав бөгөөд үүнийг өндөр
хэмд халааж, доторх бодисыг
хайлуулснаар эцсийн
бүтээгдэхүүнийг бохироос нь салгаж,
бат бөх болгодог гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
М.Рассэлл Баллардын хэлсэн дараах
үгийг чанга уншихад урь.

“Би дэлхий даяарх Сүмээр аялан явахдаа зовлонгийн тогоон дотор
соригдож буй гишүүдийг хардаг” (“Hyrum Smith: ‘Firm As the Pillars of
Heaven,’” Ensign, 1995 оны 11-р сар, 9).
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• Ахлагч Баллард “зовлонгийн тогоо” гэсэн үгээрээ юуг илэрхийлсэн гэж
бодож байна вэ? (Амьдралын хүнд хэцүү сорилт, бэрхшээл.)

Петр эхний захидлаа зовлонгийн тогоон дотор зовж буй гэгээнтнүүдийг
дэмжиж, хүчирхэгжүүлэхийн тулд бичжээ. Ойролцоогоор МЭ 64 он хүртэл
буюу Петр энэхүү захидлыг бичих хүртэл Ромын засгийн газар Христийн
шашныг ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрдөг байсныг тайлбарла. Тэр оны 7-р сард
Ромын ихээхэн хэсэг түймэрт шатжээ. Зарим нэр хүнд бүхий ромчууд Христэд
итгэгчдийг гал тавьсан гэж буруушаав. Үүнээс үүдэн Ромын эзэнт гүрэн даяар
Христийн шашинтнуудыг ихээр хавчиж эхэлсэн юм. Зарим хавчлага Христэд
итгэгчдийн нөхөрлөж байсан найз нөхөд, хөршүүдээс ирж байв.

1 Петр 1–2-ыг судалж байхдаа зовлонгийн тогоонд соригдон зовохдоо
итгэлтэй үлдэхэд тань туслах үнэнийг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.

Петр Ромын эзэнт гүрний Дундад Азид (Одоогийн Турк) байсан
гэгээнтнүүдтэй мэндчилж, тэднийг сонгогдсон болохыг мөн итгэлтэй
амьдарвал онцгой адислал хүртэхээр сонгогдсон гэдгийг сануулсныг
тайлбарлан, 1 Петр 1:1–2-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг 1 Петр 1:3–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Петр Христийн хийсэн ямар зүйлсийн талаар
гэгээнтнүүдэд сануулсныг мөн тэдэнд ирээдүйд ямар адислал амласан талаар
олж мэдэхийг хүс.

• Хэрэв гэгээнтнүүд Есүс Христийн сайн мэдээнд итгэлтэй үлдвэл ирээдүйд
ямар адислал хүлээн авах вэ?

Нэг суралцагчаар 1 Петр 1:6-г чанга уншуулж, ангийнхнаас гэгээнтнүүд
ирээдүйд ирэх амлагдсан адислалын талаар сонсоод, ямар хариу үйлдэл
үзүүлснийг олж мэдэхийг хүс. 6-р шүлэг дээрх зовлон гэдэг нь сорилт
бэрхшээлийг хэлж байгааг тайлбарла (зүүлт тайлбар б-г үзнэ үү).

• Гэгээнтнүүд эдгээр амлагдсан ирээдүйн адислалын талаар сонсоод, ямар
хариу үйлдэл үзүүлсэн бэ? (Тэд маш их баярласан.)

• Бид 3–6-р шүлгээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид Бид
хэдийгээр сорилт бэрхшээлтэй тулгардаг ч Есүс Христийн
Цагаатгалын төлөө мөн Бурханы бидэнд амласан ирээдүйн
адислалын төлөө баяртай байж болно гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж
тодорхойлох ёстой.)

• Зовлон бэрхшээл туулах үедээ Бурханы ирээдүйд бидэнд өгөхөөр амласан
адислалыг санах нь биднийг баяртай байхад хэрхэн туслах вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Петр 1:7–9-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, итгэлийн сорилтын талаар Петр гэгээнтнүүдэд юу
заасныг олж мэдэхийг хүс.

• 1 Петр 1:7-д цэдэглэснээр, Петр гэгээнтнүүдийн сорилтыг давсан итгэлийг
юутай зүйрлэсэн бэ?

• Сорилтыг давсан итгэл юугаараа алттай адил байж болох вэ? (Сорилтыг
давсан итгэл нь алттай адил үнэ цэнтэй юм. Харин алт “мөхдөг” [7-р шүлэг]
байхад Есүс Христэд итгэх итгэл мөнх үргэлжлэх аврал руу [9-р шүлгийг
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үзнэ үү] хөтөлдөг тул итгэл алтнаас ч илүү үнэтэй. Түүнчлэн алтыг галаар
цэвэршүүлдэг. Үүнтэй адилаар Есүс Христэд итгэх бидний итгэл
зовлон бэрхшээлийг итгэлтэй туулснаар соригдож, цэвэршдэг. Энэ
үнэнийг самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл
Л.Андэрсэны итгэл соригдох үед гуйвшгүй бөгөөд хөдөлшгүй байхыг
тайлбарлан хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.

“Итгэл тань соригдох үед та нар хэрхэн ‘хөдөлшгүй мөн гуйвшгүй’ [Aлмa
1:25] байж чадах вэ? Та Христэд итгэх итгэлээ ашиглан, залбирч, судруудыг
тунгаан бодож, наманчлан, зарлигуудыг сахиж, бусдад үйлчилснээр
итгэлийнхээ үндэс суурийг бий болгоход туслах зүйлсийг хийхэд өөрийгөө
дайчлан ажилладаг билээ.

Итгэлийг тань сорьсон ямар ч зүйл танд тохиолдсон бай, та Сүмээс бүү
холд! Итгэлийг тань сорьсон үед Бурханы хаант улсаас өөрийгөө хөндийрүүлэх нь далайн
хар салхи нүдэнд харагдахаар ойртсон үед хоргодох байраа орхин явахтай адил юм”
(“Итгэлийн тань сорилт,” Ensign эсвэл 2012 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 50).

• Ахлагч Андэрсэн итгэлийг сорих үе тулгарахад биднийг юу хийхэд
урамшуулан дэмжсэн бэ?

• Бидний итгэлийг сорих үед эдгээр зүйлийг хийх нь яагаад чухал гэж та нар
бодож байна вэ?

Петрийн захидлыг авсан зарим гэгээнтэн шашны хавчлагаас болж итгэлээ
орхихоор соригдож байсан байж болохыг онцол. Суралцагчдаас 1 Петр
1:13–17-г дотроо уншаад, гэгээнтнүүдэд зовлонгоо тэвчээртэй туулахад
туслахын тулд Петрийн хэлсэн уриалгыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж
мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхэд урих талаар бодож үз.

• Паул гэгээнтнүүдийг юу хийхэд уриалсан бэ?

• Петрийн зөвлөгөө тэдэнд зовлонгоо итгэлтэй туулахад нь хэрхэн тусалсан
байж болох вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Петр 1:18–21-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, гэгээнтнүүдэд итгэлээ алдахын оронд зовлонгуудаа
итгэлтэй даван туулахад туслах бусад ямар ямар үнэнийг Петр заасныг олж
мэдэхийг хүс.

• Петр эдгээр шүлэгт гэгээнтнүүдэд ямар үнэнийг заасан бэ? (Суралцагчид
өөр өөрөөр хэлж болох ч дараах үнэнүүдээс нэгийг эсвэл түүнээс ихийг олж
тодорхойлох ёстой. Үүнд: Биднийг Есүс Христийн урсгасан үнэт
цусаар дамжуулан авардаг. Есүс Христ нүгэлгүй амьдралаар
амьдарсан тул бидний төлөө Өөрийгөө төгс золиослол болгон өргөх
боломжтой болсон. Есүс Христ бидний Аврагч байхаар урьдчилан
томилогдсон.)

• Эдгээр үнэнийг санах нь гэгээнтнүүдэд зовлонгоо итгэлтэй даван туулахад
хэрхэн тусалсан байж болох вэ?
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1 Петр 1-ээс мэдж авсан үнэний ач холбогдлыг мэдрэхэд нь суралцагчдад
туслахын тулд өөрсдөө болон тэдний таньдаг хэн нэгэн хүн зовлон бэрхшээлээ
Есүс Христэд итгэж, туулахаар шийдсэн үеийг бодохыг хүс. Цөөн суралцагчийг
туршлагаасаа ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.

Суралцагчдад хариулах хугацаа өг
Суралцагчид асуултад тэр даруй хариулахгүй байж болох ч дуугүй байдлаас эмээх
хэрэггүй. Заримдаа суралцагчид асуусан зүйлийн тухай болон хэрхэн хариулахаа тунгаан
бодох хэрэгтэй байдаг. Энэ нь Ариун Сүнсээр удирдуулахад дөхөмтэй болгодог.

Суралцагчдыг зовлонгийн тогоонд соригдох үедээ итгэлтэй хэвээр үлдэхийн
тулд юу хийх талаар эргэцүүлэн бодоход урамшуулан дэмж.

Петр гэгээнтнүүдийг бие биенээ хайрлаж, Бурханы мөнхөд орших үгээс зууран
барьснаар дахин төрсөн гэдгээ санахад уриалсан гэдгийг тайлбарлан, 1 Петр
1:22–25-ыг нэгтгэн дүгнэ.

1 Петр 2:1–12
Петр гэгээнтнүүдийн үүрэг хариуцлагыг онцлов
• Сүмийн гишүүд аль талаараа дэлхийнхнээс өөр байдаг вэ?

• Бид бусдаас өөр учраас ямар ямар сорилт бэрхшээл ирж болох вэ?

1 Петр 2-ыг судалж байхдаа Их Эзэний Сүмийн гишүүдийн хувьд дэлхийгээс
өөр байх хүслийг нь хүчирхэгжүүлэх зарчмыг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.

Гэгээнтнүүд бол амьд чулуутай адил бөгөөд Есүс Христ бол суурийн чулуу
буюу итгэлтэй хүмүүсийн суурь болдгийг Петр заасан хэмээн тайлбарлан,
1 Петр 2:1–8-ыг нэгтгэн дүгнэ. Харин дуулгаваргүй хүмүүст Тэрээр “бүдрүүлэх
Чулуу, тээглэх Хад болсон” (8-р шүлэг) гэдэг нь тэдгээр хүн Түүнд бүдэрдэг
гэсэн үг юм.

Нэг суралцагчийг 1 Нифай 2:9–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, итгэлтэй гэгээнтнүүдийг Петр хэрхэн дүрсэлснийг
олж мэдэхийг хүс.

• Петр итгэлтэй гэгээнтнүүдийг хэрхэн дүрсэлсэн бэ?

9-р шүлэг дээрх эзэмшлийн гэдэг үг нь худалдаж эсвэл хадгалж авсан гэсэн
утгатай грек хэлнээс орчуулсан үг бөгөөд Египетээс гарсан нь 19:5 дээрх еврей
үгтэй дүйцдэг ба Бурханы гэрээт хүмүүс Түүнд онцгой, үнэт эрдэнэс лугаа адил
гэдгийг харуулдаг (1 Петр 2:9, зүүлт тайлбар е-г үзнэ үү).

• 9–10-р шүлэгт гэгээнтнүүдийг дүрслэхдээ Петрийн хэрэглэсэн үгс тэднийг
шашнаараа хавчигдах үед зоригтой байхад хэрхэн тусалсан байж болох вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Петр 2:11–12-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Их Эзэний эзэмшлийн ард түмний хувьд
гэгээнтнүүдийг юу хий гэж Петр гуйсныг олж мэдэхийг хүс. Петр
гэгээнтнүүдийг “харь хүмүүс” болон “түр хугацаагаар байгч” гэж нэрлэсэн нь
тэднийг зан заншил, шашны хувьд гэгээнтнүүдээс өөр хүмүүсийн дунд амьдарч
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байсныг эсвэл тэнгэрлэг гэрээсээ хол түр хугацаанд мөнх бус амьдралд
ирснийг илтгэж байгааг тайлбарла.

• 11-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр гэгээнтнүүдийг дэлхийгээс ангид байхын
тулд юу хийх ёстой гэж хэлсэн бэ?

• 12-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр Бурханы сонгогдсон эсвэл эзэмшлийнх нь
ард түмний хувьд гэгээнтнүүд бусдад хэрхэн нөлөөлж чадна гэж хэлсэн бэ?

• Бурхан гэгээнтнүүдээрээ юу хийлгэхээр дууддаг тухай бид Петрээс ямар
үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид Бурхан хүмүүст
гэгээнтнүүдийн үлгэр жишээг харуулж, Өөрийгөө алдаршуулахын
тулд гэгээнтнүүдээ дэлхийгээс ангид бөгөөд өөр байлгахаар дууддаг
гэсэнтэй төстэй үнэнийг олж тодорхойлох ёстой.)

Нэг суралцагчийг Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчөөр үйлчилж
байсан Элэйн С.Далтон эгчийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Та нар дэлхийг өөрчлөхийг хүсэж байвал өөрсдөө дэлхийн хүмүүсээс
ялгарч байх ёстой юм шүү” (“Now Is the Time to Arise and Shine!” Ensign
эсвэл 2012 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 124).

• Таны дэлхийгээс ангид бөгөөд өөр байх шийдвэр бусдад сайнаар нөлөөлөх
юм уу тэднийг Бурхан руу хөтлөхөд хэрхэн тусалсан бэ?

Дэлхийгээс ангид бөгөөд өөр байхын тулд юуг илүү сайн хийх хэрэгтэй
байгааг бодож үзэхэд суралцагчдыг урамшуулан дэмж. Тэднийг хүлээн авах
сүнслэг өдөөлт бүрийнхээ дагуу үйлдэхэд урь.

1 Петр 2:13–25
Петр гэгээнтнүүдийг зовлон бэрхшээлийг туулахдаа Аврагчтай адил
байхыг зөвлөв
Петр гэгээнтнүүдэд хуульд болон иргэний засаглалд захирагдахыг (тэднийг
хавчиж байсан Ромын эзэн хаан ч бас орно; мөн С ба Г 58:21–22-ыг үзнэ үү)
заасан гэдгийг тайлбарлан, 1 Петр 2:13–18-ыг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр хүнд хэцүү
зүйлсийг туулж буй хүмүүсийг Бурханы зарц мэт зовлонгоо тэвчээртэй туулж,
Бурхан тэднийг мэдэж байгаа гэдгийг санахад урамшуулан дэмжсэн юм.

Нэг суралцагчийг 1 Нифай 2:19–20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, гэгээнтнүүд зовлонг хэрхэн туулах хэрэгтэй талаар
Петрийн өгсөн зөвлөгөөг олж мэдэхийг хүс.

• Гэгээнтнүүд зовлонг хэрхэн туулах ёстой гэж Петр зөвлөсөн бэ?

Суралцагчдаас 1 Петр 2:21–25-ыг дотроо уншаад, Есүс Христ хавчлагад хэрхэн
хариулсан тухай Петрийн тайлбарыг олж мэдэхийг хүс.

• Христ хавчлагад хэрхэн хариулсан бэ?
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• 21-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагчийн бидний төлөө зовж шаналсан нэг
шалтгаан юу байсан бэ?

• Бид 21–25-р шүлгээс зовлонг туулах талаар ямар үнэнийг мэдэж авч болох
вэ? (Суралцагчид Бид Аврагчийн үлгэр жишээг дагаж, зовлонг
тэвчээртэй туулж чадна гэсэнтэй төстэй үнэнийг олж
тодорхойлох ёстой.)

Аврагчийн тухай гэрчлэлээ хуваалцаад, зовлонг тэвчээртэй туулж, Түүний
үлгэр жишээг илүү сайн дагахын тулд юу хийж чадах талаараа бодохыг хүс.
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145-Р ХИЧЭЭЛ

1 Петр 3–5
Оршил
Петр гэгээнтнүүдийг Есүс Христийг гэрчлэхэд үргэлж
бэлэн байж, тэдний эсрэг гаргасан хуурамч мэдүүлгийг
эсэргүүцэхийн тулд шударга амьдрахад урамшуулан
дэмжив. Есүс Христ амиа өргөснийхөө дараа сүнсний

дэлхийд сайн мэдээг номлосон хэмээн тэр заасан. Петр
Бурханы сүргийг Ахлах Хоньчин Есүс Христийн адилаар
харж хандахыг Сүмийн ахлагчдад ухуулсан.

Заах зөвлөмж
1 Петр 3:1–17
Петр гэгээнтнүүдэд зөв шударга байдалд нэгдэж, Христийг гэрчлэхэд үргэлж
бэлэн байхыг зөвлөв
Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь.

“Хэдийгээр бид хэзээ үүнийг хийхээр дуудагдахаа мэдэхгүй ч
амьдралынхаа турш итгэлээ хуваалцах боломжтой байх болно. Намайг
хэвлэлийн салбарт ажиллаж байхад зарим хүний ‘сүмүүдийн хот’ гэж
нэрлэдэг Техас мужийн Даллас хот руу явж, ажил эрхлэгчдийн чуулганд үг
хэлэхийг хүссэн ийм боломж 1957 онд надад ирсэн юм. Чуулганы төгсгөлд
бид хотын захаар орчин тойрныг үзэх автобустай аялал хийлээ. Олон

сүмийг өнгөрөн явахдаа манай автобусны жолооч ‘зүүн талд та нар Методист сүмийг харж
байна, баруун талд Католик шашны байр байна’ гэж хэлж явав.

Толгодын орой дээр байрлах улаан тоосгон үзэсгэлэнтэй байшинг өнгөрөхөд жолооч маань
‘Энэ байшинд мормончууд цугладаг юм’ гэж уулга алдлаа. Автобусны арын суудалд сууж
явсан нэгэн эмэгтэй ‘Жолооч оо, та бидэнд мормончуудын тухай ямар нэгэн зүйл ярьж
өгөөч?’ гэж хашхирлаа.

Жолооч замын хажууд автобусаа зогсоож, суудал дээрээ эргэн хараад, ‘эмэгтэй минь,
мормончуудын тухай мэддэг зүйл маань ердөө л энэ улаан байшин. Энэ автобусанд
мормончуудын тухай мэддэг хүн байна уу?’ гэлээ. “Ганцаар зогсох зоригтой бай,” Ensign
эсвэл 2011 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 77).

• Хэрэв та тэр автобусанд сууж явсан бол яах байсан бэ?

• Бусдад өөрсдийн итгэлийн талаар ярихад яагаад заримдаа хэцүү байдаг вэ?

1 Петр 3:1–17-г судалж байхдаа бусдад сайн мэдээг хуваалцах боломж гарсан
үед тэднийг хөтлөх зарчмыг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.

Петр үл итгэгч нөхрүүддээ зөв шударга үлгэр жишээ үзүүлэн, Христэд ирэхэд
нь туслахыг эмэгтэйчүүдэд уриалсан гэдгийг тайлбарлан, 1 Петр 3:1–11-ийг
нэгтгэн дүгнэ. Тэр нөхрүүдэд эхнэрээ хүндэтгэхийг зөвлөсөн. Тэр мөн
гишүүдийг сайн мэдээний жишгүүдийг мөрдөж амьдрахыг зөвлөсөн.
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Нэг суралцагчаас 1 Петр 3:14–16-г чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, зөв шударга амьдарснаас болж хавчигдах үед Петр
гэгээнтнүүдийг юу хий гэж зөвлөснийг олж мэдэхийг хүс.

• Зөв шударга амьдарснаас болж хавчигдах үед Петр гэгээнтнүүдийг юу хий
гэж зөвлөсөн бэ?

• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Христийн дагалдагчид юуг хийхэд үргэлж
бэлэн байх хэрэгтэй гэж Петр хэлсэн бэ?

• Таны бодлоор сайн мэдээний аль тал нь хүмүүст найдвар төрүүлдэг вэ?

15-р шүлэг дэх хариу өгөх гэдэг үгийг мөн “хамгаалах” гэдэг утгаар орчуулж
болохыг тайлбарла (15-р шүлэг, зүүлт тайлбар б-г үзнэ үү). Петр
гэгээнтнүүдийг итгэлээ хуваалцаж, хамгаалахад уриалсан.

• 15-р шүлэг дэх ямар үг Есүс Христийн сайн мэдээг хуваалцаж, хамгаалах
хэрэгтэйг тайлбарлаж байна вэ? (Та айх гэдэг үг нь хүндэтгэх, сүсэглэх
гэсэн утгаар орсон болохыг тайлбарлахыг хүсэж болно.)

• Есүс Христийн шавь нар юу хийхэд үргэлж бэлэн байх хэрэгтэй талаар
ямар үнэнийг 1 Петр 3:15-аас бид мэдэж авдаг вэ? (Суралцагчид Бид Есүс
Христийн дагалдагчийн хувьд даруу, хүндэтгэлтэй байснаар
өөрсдийн итгэл үнэмшлийг хуваалцаж, хамгаалахад үргэлж бэлэн
байх хэрэгтэй гэсэнтэй төстэй үнэнийг олж тодорхойлох ёстой. Энэ
үнэнийг самбарт бич.)

• Яагаад даруу байдал, хүндэтгэлээр итгэл үнэмшлээ хуваалцах нь чухал гэж
та нар бодож байна вэ?

Самбар дээрх уг үнэнийг тайлбарлахын тулд ерөнхийлөгч Монсонд автобусан
дотор тохиолдсон үйл явдлыг үргэлжлүүлэн уншихыг нэг суралцагчаас хүс.

“Би хэн нэгнийг хариулах болов уу гэж хүлээлээ. Ямар нэг тайлбар хэлэхийг
хүссэн хэн нэгэн байх болов уу гэж хүн бүрийг харлаа. Хэн ч байсангүй.
Төлөөлөгч Петрийн ‘харин та нарын доторх найдварын талаар асуух хүн
бүрд хариу өгөхөд бэлэн бай’ гэж хэлсэнчлэн миний ээлж болсныг ойлгосон
юм. Би мөн ‘Шийдвэр гаргах мөч ирэхэд бэлтгэх цаг ард хоцордог’ гэсэн
зүйр үгний үнэнийг мэдсэн.

Дараагийн 15 орчим минутад би Сүмтэй болон бидний итгэлтэй холбоотой өөрийн
гэрчлэлийг автобусанд байсан хүмүүстэй хуваалцах боломжтой байлаа. Би гэрчлэлээ
хуваалцахаар бэлтгэгдсэн байсандаа талархаж байв” (“Ганцаар зогсох зоригтой
бай,” 77–78).

• Бид итгэлээ хуваалцахад үргэлж бэлэн байхын тулд юу хийж болох вэ?

Суралцагчдаас итгэл, гэрчлэлээ хуваалцах үедээ бэлтгэлтэй байсандаа
талархсан үеэ бодохыг хүс. Туршлагаа ангийнхантай хуваалцахыг цөөн
суралцагчаас хүс.

Суралцагчдыг итгэлээ хуваалцаж, хамгаалахад үргэлж бэлэн байхын тулд юу
хийх хэрэгтэй талаар эргэцүүлэн бодоход урь. Тэднийг хүлээн авах сүнсний
өдөөлт бүрийнхээ дагуу үйлдэхэд урамшуулан дэмж.
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1 Петр 3:18–4:19
Есүс Христ амиа өргөснийхөө дараа сүнсний дэлхийд сайн мэдээг номлосон
Суралцагчдыг өөрсдийгөө бүрэн цагийн номлогчоор үйлчилж байгаа бөгөөд
заалгаж буй хүн нь дараах зүйлийг хэлж байна гэж төсөөлөхөд урь.

“Би таны зааж байгаа зүйлсийг үнэн гэж итгэж байна, гэхдээ үнэнийг
сонсоогүй нас барсан хүмүүс яах бол гэж бодлоо. Түүний авралын төлөвлөгөөг
хэзээ ч сонсох боломжгүй байсан хүмүүсийг Бурхан шийтгэх юм уу Өөртэйгөө
хамт амьдрахыг зөвшөөрөхгүй байх нь шударга бус санагдаж байна.”

Суралцагчдаас юу гэж хариулахаа бодохыг хүс.

Ангийн хэсэг суралцагчийг 1 Петр 3:18–20-ийг болон Судруудын удирдамж
дахь 1 Петр 3:20-ийн Иосеф Смитийн Орчуулгыг, нөгөө хэсгийг 1 Петр 4:5–6
болон Судруудын удирдамж дахь 1 Петр 4:6-ийн Иосеф Смитийн Орчуулгыг
дотроо уншихад урь. Суралцагчдаас дээрх нөхцөлд байгаа хүнтэй хуваалцаж
болох Петрийн заасан үнэнийг олж мэдэхийг хүс. 1 Петр 3:19 дээрх “шоронд
байгаа сүнснүүд” гэдэг нь амьд байхдаа сайн мэдээг хүлээн зөвшөөрөөгүй
эсвэл сонсож чадаагүй хүмүүсийг хэлдэг гэдгийг тайлбарла.

1 Петр 4:6 нь төгс эзэмших судрын хэсэг юм. Төгс эзэмших судруудыг судлах
нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж, тэдгээрийг

бусдад заахад бэлтгэлтэй байхад тусалдаг. Та суралцагчдад төгс эзэмших судруудыг өөр
тэмдэглэгээгээр тэмдэглэх нь тэдгээрийг хялбархан олох боломжтой болгодог гэж зөвлөж
болно. Суралцагчдад энэ судрын хэсгийг төгс бүрэн судалж хэрэгжүүлэхэд нь туслахын
тулд хичээлийн төгсгөл дэх заах санаануудыг эргэн хар.

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа дараах асуултыг тавь.

• Сүнсний дэлхийд байгаа сайн мэдээг хүлээн зөвшөөрөөгүй эсвэл сонсох
боломжгүй байсан хүмүүсийн талаар эдгээр шүлгээс бид юуг мэдэж авч
болох вэ?
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Ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смитийн
зургийг үзүүл (Сайн мэдээний уран
зургийн цуглуулга [2009], д. 127; мөн
LDS.org-оос үзнэ үү). Ерөнхийлөгч
Жозеф Ф.Смит 1 Петр 3:18–20 болон
1 Петр 4:6-ийн утгыг тунгаан бодож
байхдаа сүнсний дэлхийд хийсэн
Аврагчийн айлчлалын талаар
илчлэлт болон үзэгдэл хүлээн авсан.
Энэ үзэгдэлд ерөнхийлөгч Смит Есүс
Христийг үхээд, амилах хоорондох
цаг хугацаанд зөв шударга сүнснүүдэд
сайн мэдээг зааж, тохинуулж байхыг
харжээ. Есүс Христ тэгээд зөв
шударга үйлчлэгчдийг зохион
байгуулж, тэдэнд сүнсний шоронд
буй сүнснүүдэд сайн мэдээг заах эрх
мэдэл өгсөн байна (С ба Г 138:1–11,
29–30-ийг үзнэ үү).

• 1 Петр 4:6-д цэдэглэснээр, нас барсан хүмүүст яагаад сайн мэдээг номлосон
бэ? (Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдэд Бурханы хуулийг сонсон, дагах
боломжийг өгснөөр тэдэнд шударга шүүлгэх боломжийг олгох.)

• Петрийн сайн мэдээг нас барагсдад номлосон тухай сургаалаас бид ямар
үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Сайн
мэдээг нас барагсдад номлодог ба ингэснээр тэд сайн мэдээг мөнх
бус амьдралдаа сонссон хүмүүстэй адил боломжийг эдэлж чадна
гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Энэ судрын хэсгийн эхэнд гарсан нөхцөл байдлыг товчхон эргэж хараад,
дараах асуултыг тавь. Үүнд:

• Нас барагсдын авралын төлөөх сургаал нь Бурханы хүүхдүүддээ үзүүлдэг
нигүүлсэл, өршөөлийг хэрхэн харуулж байна вэ?

Хайр нь тоо томшгүй нүглийг далдалж эсвэл сэргийлдэг учраас Петр
гэгээнтнүүдийг бие биенээ хайрлахыг ухуулсан гэдгийг тайлбарлан, 1 Петр
4:7–19-ийг нэгтгэн дүгнэ (Иосеф Смитийн Орчуулга, 1 Петр 4:8-ыг үзнэ үү).
Петр түүнчлэн гэгээнтнүүдэд Есүс Христэд итгэх итгэлээсээ болж зовж,
зүхүүлж байгаадаа баярлах хэрэгтэйг заасан.

1 Петр 5
Петр ахлагчдыг Бурханы сүргийг харж хандахыг мөн гэгээнтнүүдийг итгэлдээ
гуйвшгүй бат байхыг зөвлөсөн
Петр гэгээнтнүүдийг тулгарч буй сорилт бэрхшээлд нь бэлдэхийн тулд
Сүмийн ахлагчдад Сүмийн удирдагчийн үүрэг хариуцлагынх нь талаар заасан.
Нэг суралцагчийг 1 Петр 5:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Петрийн Сүмийн ахлагчдад өгсөн заавруудыг олж мэдэхийг хүс.

• Петр Сүмийн ахлагчдад ямар зөвлөгөө өгсөн бэ?
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“Бурханы хонин сүргийг хариул” (2-р шүлэг) гэдэг нь Сүмийн гишүүдийг
халамжлан, хамгаалахыг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла. Сүмийн удирдагчид
албадлагаар мөн ашгийн төлөө бус харин сайн дураараа, хайраар үйлчлэх
ёстой. Тэд гишүүдийг “ноёлох” бус, харин үлгэр дуурайл үзүүлэх хэрэгтэй (3-р
шүлэг).

• Петрийн Сүмийн ахлагчдад өгсөн зөвлөгөөнөөс бид Сүмийн удирдагчдын
үүрэг хариуцлагын талаар ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ?
(Суралцагчдад Сүмийн удирдагчид Бурханы сүргийг хайраар болон
үлгэр жишээгээр харж хандах үүрэгтэй гэсэнтэй төстэй үнэнийг олж
тодорхойлоход тусал. Энэ үнэнийг самбарт бич.)

Суралцагчдаас 1 Петр 5:4-ийг дотроо уншаад, Петр Аврагчийг хэрхэн
дүрсэлснийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

Есүс алдагдсан хургыг тэврэн яваа нь
(Сайн мэдээний уран зургийн
цуглуулга [2009], д. 64; мөн
LDS.org-ийг үзнэ үү) зургийг
үзүүлээд, дараах асуултыг тавь.

• Яагаад Аврагчийг ихэвчлэн
хоньчноор дүрсэлдэг гэж та нар
бодож байна вэ?

• Христийн ямар зан чанар Сүмийн
удирдагчдад Сүмийн гишүүдийг
харж, хандахад туслах вэ?

• Та Сүмийн удирдагчийн
Христийнхтэй адил хайр эсвэл
үлгэр жишээгээр хэрхэн
адислагдсан бэ?

Петр гэгээнтнүүдэд зовнилоо (санаа
зовоодог зүйлс) Аврагч Есүс Христэд
үүрүүлж, зовлон бэрхшээлийн дунд итгэлдээ гуйвшгүй байхыг заасан гэдгийг
тайлбарлан, 1 Петр 5:7–14-ийг нэгтгэн дүгнэ. Хэрвээ тэд үүнийг хийвэл Бурхан
тэднийг төгс болгож, хүчирхэгжүүлнэ гэдгийг Петр баталж хэлсэн.

Суралцагчдыг өөрсдийг нь сүнслэгээр харж, хандахаар Их Эзэний дуудсан
удирдагчдад итгэж найдан, дагахыг уриалан, хичээлээ дуусга.

Төгс эзэмших судар—1 Петр 4:6
Суралцагчдыг өвөг дээдсийнхээ авралын ажилд оролцоход урамшуулан
дэмжихийн тулд тэдэнтэй 1 Петр 4:6-г хамт уншаад, дараах асуултыг тавь.

• Бид сүнсний дэлхийд сайн мэдээг хүлээн аваад, сүнсний шоронгоос гарахыг
хүсэж байгаа өвөг дээдэстээ туслахын тулд юу хийж чадах вэ?

• Та өвөг дээдсийнхээ төлөө гэр бүлийн түүх, ариун сүмийн ажлыг
хийснээрээ хэрхэн адислагдсан гэж боддог вэ?
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Суралцагчдыг өвөг дээдсийнхээ тухай гэр бүлийн түүхээ судалж, тэдний
өмнөөс ариун сүмийн ёслолуудад оролцох боломжийг эрж хайхад урь.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Иаков 2–1 Петр 5 (29-р
бүлэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Иаков 2–1 Петр 5-ыг (29-р бүлэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмын дараах
тоймыг энэ хичээлийн нэг хэсэг болж заахад зориулаагүй болно. Таны заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын цөөн
хэд дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (Иаков 2–3)
Эдгээр бүлэг дэх Иаковын сургаалаас суралцагчид Есүс Христийн итгэлтэй шавь нар бүх хүнийг нөхцөл байдлаас
үл хамааран хайрладаг ба хэрэв бид нэг л нүгэл үйлдвэл Бурханы өмнө гэм буруутай болно гэдгийг мэдсэн. Тэд
мөн Есүс Христэд итгэх үнэн итгэл нь бидний зөв шударга үйлсээр илэрдэг гэдгийг ойлгож авсан. Үг хэлээ
захирах талаар Иаковын сургаалыг судалж байхдаа суралцагчид хэлэх үгээ захирч сурах нь бидний амьдралд маш
их нөлөөлдөг бөгөөд Бурханы дагалдагчид үг яриагаараа дамжуулан хилэнцийг түгээх бус, харин зөв шударга
зорилгыг биелүүлэхийг хичээдэг гэдгийг олж мэдсэн.

2 дахь өдөр (Иаков 4–5)
Суралцагчид Иаков номын эдгээр бүлгийг судалж байхдаа дараах үнэнийг мэдэж авсан. Үүнд: Бид Бурханд
ойртвол Тэр бидэнд ойртоно. Бид сайн үйл хийх ёстойгоо мэдсээр байж, хийхгүй бол нүгэл үйлдэж буй хэрэг.
Итгэлийн залбирал, санваарын хүчээр өвдсөнийг эдгээж болно.

3 дахь өдөр (1 Петр 1–2)
Суралцагчид Петрийн сургаалыг судлах явцдаа дараах үнэнийг мэдэж авсан. Тухайлбал: Хэдийгээр бид сорилт
бэрхшээлтэй тулгардаг ч Есүс Христийн Цагаатгалд болон Бурханы бидэнд амласан ирээдүйн адислалын төлөө
баясаж болно. Бид бэрхшээл сорилтыг итгэлтэй даван туулснаар Есүс Христэд итгэх итгэлээ харуулж,
хүчирхэгжүүлдэг. Бид Есүс Христийн цэвэр ариун цусаар гэтэлгэгддэг. Есүс Христ нүгэлгүй амьдралаар амьдарсан
тул Өөрийгөө бидний төлөө төгс золиослол болгон өргөх боломжтой болсон. Есүс Христ бидний Гэтэлгэгч
байхаар урьдчилан томилогдсон. Гэгээнтнүүдийн үлгэр жишээг хараад, Өөрийг нь алдаршуулж болохын тулд
Бурхан тэднийг дэлхийгээс ангид, өөр байхад уриалан дуудсан юм. Бид Аврагчийн жишээг даган, бэрхшээл
сорилтыг тэвчээртэй даван туулж чадна.

4 дэх өдөр (1 Петр 3–5)
Суралцагчид тухайн цаг үед гэгээнтнүүдэд өгсөн Петрийн зөвлөгөөнөөс бид Есүс Христийн дагалдагчийн хувьд
итгэлээ даруу бөгөөд хүндэтгэлтэй байдлаар үргэлж хуваалцаж, хамгаалахад бэлэн байх хэрэгтэй гэдгийг мэдэж
авсан. Түүнчлэн суралцагчид сайн мэдээ үхэгсдэд номлогддог ба ингэснээр тэд сайн мэдээг мөнх бус
амьдралдаа сонссон хүмүүстэй адил боломжийг эдэлж чадна гэдгийг мэдсэн. Петр Сүмийн удирдагчид Бурханы
сүргийг хайр, үлгэр жишээгээр харж хандах үүрэгтэй хэмээн заасан.

Оршил
Төлөөлөгч Иаков үнэн итгэл гэж юу болох талаар гэгээнтнүүдийн буруу
ойлголтыг залруулсан. Тэрээр мөн итгэл, үйлс хоёрын уялдаа холбоог заасан.
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Заах зөвлөмж
Иаков 2:14–26
Иаков бидний авралд итгэл, үйлс хоёр ямар үүрэгтэйг заасан.
Суралцагчдаас нэгэн залуу эрэгтэй нүгэл үйлдсэнээ ухаарсан гэж төсөөлөн
бодохыг хүс. Тэр Есүс Христийн Цагаатгалд болон Аврагч түүнийг аварч чадна
гэдэгт итгэдэг. Тэрээр өөр юу ч хийхгүйгээр зөвхөн Их Эзэнд итгэснээр
өршөөгдөх болно гэж хэлж байна.

Энэ залуу эрэгтэйн итгэл нүглээсээ өршөөгдөхөд дангаараа хангалттай
эсэхийг бодож үзэхийг суралцагчдаас хүс.

Нэг суралцагчийг Иаков 2:14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Иаков гэгээнтнүүдээс итгэлийн талаар юу асуусныг олж
мэдэхийг хүс.

• Иаков гэгээнтнүүдээс итгэлийн талаар юу асуусан бэ?

• Та нар Иаковыг ямар үйлсийн тухай ярьж байсан гэж бодож байна вэ?

Суралцагчид Иаков 2-ын хичээлийг үзэж байхдаа төлөөлөгч Иаков итгэлийн
тухай буруу санааг зүгшрүүлсэн талаар сурсан гэдгийг тэдэнд сануул. Зарим
хүн итгэлийг зүгээр л амаараа тунхаглах зүйл гэж буруу ойлгодог. Иаков 2:14
дээр Иаков үйлс гэдэг үгийг төлөөлөгч Паулаас арай өөр утга агуулгаар
ашигласан. Паул үйлс хэмээх үгээр Мосегийн хуулийн ёслолуудыг
илэрхийлсэн. Харин Иаков үйлс гэдэг үгийг итгэл бишрэлийн үйлдэл эсвэл зөв
шударга үйлс гэсэн утгаар ашигласан.

Иаков 14-р шүлэг дээрх асуултандаа хариулахдаа нэгэн зүйрлэл ашигласан
гэдгийг тайлбарла.

Хоёр суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхэд урь. Нэг суралцагчаас амь
зогоох хоол, хувцас, оромж гуйж байгаа гуйлгачны дүрд тоглохыг хүс. Өөр нэг
суралцагчаас гуйлгачинд тусалж чадах нэгэн болохыг хүс. Гурав дахь
суралцагчийг Иаков 2:15–16-г чанга уншихад харин нөгөө хоёр суралцагчийг
судар дээр гарч буй үйл явдлыг жүжигчлэн тоглоход урь.

• Гуйлга гуйж буй суралцагчид өгсөн хариултад ямар асуудал байна вэ?

• Нөгөө суралцагчийн хариулт нь гуйлгачинд хангалттай тус болж чадах уу?

Суралцагчдыг Иаков 2:17–18-ыг хамтдаа чанга эсвэл чээжээр уншаад, Иаков
итгэлийн талаар юу заасныг олж мэдэхэд урь. Иаков 2:17–18 бол төгс эзэмших
судар гэдгийг тэдэнд сануул.

• “Итгэл нь хэрэв үйлсгүй бол өөрөө үхмэл юм” (17-р шүлэг) гэдэг нь юу
гэсэн үг гэж та нар бодож байна вэ?

• Иаковын гуйлгачны тухай зүйрлэл нь энэ эшлэлийг ойлгоход бидэнд
хэрхэн тусалж байна вэ?

• 17-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Христэд итгэх жинхэнэ итгэлийн талаар
Иаков ямар үнэнийг заасан бэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч
Есүс Христэд итгэх жинхэнэ итгэл нь бидний зөв шударга үйлсээр
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илэрдэг гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ үнэнийг
самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчаас Иаков 2:19–20-ийг чанга уншихыг хүс. Иаков 2:19-ийн
Иосеф Смитийн Орчуулгыг уг суралцагчаар чанга уншуул (Иаков 2:19, зүүлт
тайлбар а-д бий). Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Бурханд итгэхэд
заавал Бурханд итгэлтэй байх шаардлагагүйг харуулсан ямар жишээг Иаков эш
татсаныг олж мэдэхийг хүс.

• Бурханд итгэхэд заавал Бурханд итгэлтэй байх шаардлагагүйг харуулсан
ямар жишээг Иаков эш татсан бэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Дэвид А.Бэднарийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“Жинхэнэ итгэл Есүс Христэд төвлөрч, үргэлж зөв шударга үйлс рүү
хөтөлдөг. … Үйлс нь дан ганцаараа Аврагчид итгэх итгэл болохгүй, харин
зөв зарчмуудын дагуу үйлдэх нь итгэлийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Тиймээс ‘үйлсгүй итгэл нь ашиггүй’ (Иаков 2:20)” (“Ask in Faith,” Ensign
эсвэл Liahona, 2008 оны 5-р сар, 95).

• Ахлагч Бэднарийн хэлснээр “итгэлийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг” юу вэ?

• Есүс Христэд итгэх итгэл нь Түүнд итгэх мөн зөв зарчмуудын дагуу үйлдэх
хоёроос тогтдог гэдгийг ойлгох нь яагаад чухал вэ?

Суралцагчдад энэ хичээлийн эхэн дэх залуу эрэгтэйн түүхийг сануул.

• Итгэлд итгэх, үйлдэх хоёр нь хоёулаа ордгийг ойлгох нь нүглийнхээ
өршөөлийг эрж буй хүнд хэрхэн туслах вэ?

Иаков Есүс Христэд итгэх итгэлээ үйлсээрээ үзүүлсэн Абрахам, Рахаб хоёрын
жишээг эш татсан гэдгийг тайлбарлан, Иаков 2:21–26-г нэгтгэн дүгнэ. (Зоригт
эмэгтэй Рахабын түүх Иошуа 2:1–22 дээр байдаг.)

Суралцагчдыг Есүс Христэд итгэх итгэлээ үйлсээрээ харуулсан үеийнхээ
талаар болон ингэснээр хэрхэн адислагдаж байснаа дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Суралцагчдыг мөн Аврагчийн талаарх
гэрчлэлээ болон энэ итгэлээ үйлсээрээ хэрхэн харуулахаа бичихэд урамшуулан
дэмж. Цөөн суралцагчаас бичсэн зүйлээ ангийнхантай хуваалцахыг хүс.

Есүс Христэд дуулгавартай байснаар Түүнд итгэх итгэлээ хэрхэн хөгжүүлэхийг
залбирч бодохыг хүс. Тэднийг хүлээн авсан өдөөлт бүрийнхээ дагуу үйлдэхэд
урамшуулан дэмж.

Дараагийн бүлэг (2 Петр–Иуда)
Хүмүүс буруу гэдгийг нь мэдсээр байж, яагаад нүгэл үйлдэхийг сонгодгийг
суралцагчдаас асуу. Тэднийг ирэх долоо хоногт 2 Петр-ээс Иуда хүртэл судалж
байхдаа дараах асуултуудад хариулахад нь туслах үнэнийг олж мэдэхийг хүс.
Үүнд: Бид хэрхэн хуурамч сургаалд хууртахаас зайлсхийж чадах вэ? Иохан
айдсыг юу арилгадаг гэж хэлсэн бэ? Бид Бурханыг хайрладгаа хэрхэн харуулж
чадах вэ? Бид мөнх амьдралыг өвлөн авахын тулд ямар бурханлаг чанаруудыг
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хөгжүүлэх хэрэгтэй вэ? Бидний нөхөрлөхөөр сонгодог хүмүүсийн талаар ямар
анхааруулга өгсөн бэ?
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Петрийн хоёр дахь
нийтлэг захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Бошиглогч Иосеф Смит “Петр төлөөлөгчдийн алинаас нь ч илүү яруу сайхан
хэлээр бичдэг байлаа” гэж хэлжээ (History of the Church, 5:392-ыг үзнэ үү). Яруу
сайхан гэдэг нь бодол санаагаараа өргөгдсөн, асар үнэ цэн бүхий, бусдын
бахархлыг төрүүлэхүйц гэсэн утгатай.

Есүс Христийн хувиралтыг өөрийн биеэр харсан гэрчийн хувьд (2 Петр
1:16–18-ыг үзнэ үү) Петр уншигчдаа “бурханлаг мөн чанарын” хуваалцагч
болохын тулд Есүс Христийн мэдлэгт өсөж, Бурханы мөн чанаруудыг олж
авахыг эрэлхийлэхийг ухуулсан (2 Петр 1:4–8). Тэр энэхүү сүнслэг өсөлт нь
тэднийг “дуудан, сонгосныг бататгахад” (2 Петр 1:10) туслах болно гэж
уншигчдадаа батлан хэлсэн байдаг. “Их Эзэн тэнгэрээс агуу алдар суу болон
шүүлтээр дэлхийд ирэхийг Петр дахин баталсан” (Bible Dictionary, “Peter,
Epistles of”). Суралцагчид Петрийн хоёр дахь захидлыг судалснаар Есүс
Христэд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлж, Түүнтэй илүү адил болоход туслах
зааварчилгаа, сүнслэг удирдамжийг хүлээн авч чадна.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Петрийн хоёр дахь захидлын зохиогч бол Есүс Христийн тэргүүн төлөөлөгч
Симон Петр юм (2 Петр 1:1-ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Бид энэ захидлыг хэзээ, хаана бичсэнийг тодорхой мэдэхгүй. Петр энэ
захидлыг барагцаалбал МЭ 64 онд бичигдсэн 1 Петрийн дараа, Ромд байхдаа
бичсэн гэж үздэг (Bible Dictionary, “Peter, Epistles of”-ийг үзнэ үү).

Үүнийг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Петр “биднийхтэй ижил үнэтэй итгэлийг хүлээн авсан хүмүүст” бичиж байгаа
гэж хэлсэн (2 Петр 1:1). Энэ нь Петрийн захиаг хүлээн авагчид бол Петрийн
эхний захидлыг хүлээн авсан Христэд итгэгч харийнхан байж магадгүйг
илтгэж байна (2 Петр 3:1-ийг үзнэ үү). 2 Петр 1:12–15-ын агуулгаас харахад
Петр энэ захиагаараа уншигчидтайгаа салах ёс гүйцэтгэдэг.

Гэгээнтнүүдэд хавчлага дарамтад байхад нь тусалсан Петрийн эхний захидлаас
ялгаатай нь хоёр дахь захидлыг Сүмийн ирээдүйд заналхийлж байсан Сүм
доторх урвалтад зориулан бичжээ. Хуурамч эш үзүүлэгчид, багш нар
“өөрсдийг нь худалдан авсан Эзэнийг хүртэл үгүйсгэж, … хөнөөлт тэрс үзлийг
[буруу сургаал]” тарааж байв (2 Петр 2:1). Петр энэ захидлыг Их Эзэний
мэдлэгт өсөж, өөрсдийг нь “дуудан, сонгосныг бататгахад” гэгээнтнүүдийг
дэмжих зорилгоор бичжээ (2 Петр 1:10).
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Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
“Хоёр дахь захидлыг эхний захидлыг хүлээн авсан сүмүүдэд зориулж бичсэн нь
тодорхой байдаг ([2 Петр] 3:1). Үүнийг удахгүй үхэж ч болох тийм нөхцөл
байдалд бичжээ ([2 Петр] 1:14 (Bible Dictionary, “Peter, Epistles of”). Энэ нь
түүнчлэн Петрийн хамгийн шаардангуй, хүчтэй үгсийг болон сүүлчийн
гэрчлэлийг агуулдаг.

2 Петрт гардаг гол санаа бол Есүс Христийн тухай мэдлэгт өсөхийн ач
холбогдол юм. Хэрэв бурханлаг шинж чанарыг эрэлхийлж, бурханлаг мөн
чанарыг өөртөө бий болгохыг хичээвэл “Эзэн Есүс Христийг мэдэхэд та нарыг
үр ашиггүй, үр жимсгүй байлгахгүй” (2 Петр 1:8) бөгөөд өөрсдийн “дуудан,
сонгосныг бататгах” болно хэмээн Петр уншигчдадаа амласан (2 Петр 1:10).

Петр Есүс Христийн үнэн мэдлэгийг урвагчдын тарааж байсан хуурамч
мэдлэг, тэрс үзэлтэй сөргүүлэн тавьжээ (2 Петр 2-ыг үзнэ үү). Захидлынхаа
төгсгөлд Петр гэгээнтнүүдийг “бидний Эзэн бөгөөд Аврагч Есүс Христийн
нигүүлсэл болон мэдлэг дотор өсө[хөд]” сүүлийн удаа урьсан байна (2 Петр
3:18).

Тойм
2 Петр 1 Есүс Христийн амлалтууд нь гэгээнтнүүдийг “бурханлаг мөн
чанарын хуваалцагч” болоход тусалдаг гэдгийг Петр тайлбарлав (2 Петр 1:4).
Тэрээр тэднийг өөрсдийнхөө “дуудан, сонгосныг бататгахыг” (2 Петр 1:10)
урамшуулан дэмжив. Петр алдар сууг хүлээн авсан Христийг харж, Эцэгийн
дууг хоолойг сонссон Хувиралтын уулан дээрх туршлагаа хуваалцав. Петрт
“илүү баттай болгогдсон эш үзүүлэгийн үгтэй” гэдгээ хэлэв (2 Петр 1:19).

2 Петр 2 Петр Сүмийн гишүүдэд өөрсдийнх нь дунд ирж, уруу татах хуурамч
бошиглогчид, багш нараас болгоомжлохыг анхааруулжээ. Энэ ёс бус багш нар
Их Эзэнийг үгүйсгэж, “үнэний замыг” муугаар хэлэх болно (2 Петр 2:2). Петр
гэрээнд орчихоод сахихгүй байснаас сайн мэдээг хүлээн аваагүй байсан нь
дээр хэмээн заав.

2 Петр 3 Христ Өөрийн цагт ирж, дэлхийг галаар цэвэршүүлэн, ёс бусчуудыг
устгаж, итгэлтэй мөн хичээнгүй хүмүүсийг аврахаар ирнэ гэж Петр баталсан
юм. Петр гэгээнтнүүдийг “Есүс Христийн нигүүлсэл болон мэдлэг дотор
өсө[хөд]” уриалжээ (2 Петр 3:18).

2 ПЕТР
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2 Петр 1
Оршил
Петр гэгээнтнүүдийг Есүс Христтэй адил болоход
урамшуулсан. Петр тэдэнд энэхүү сүнслэг өсөлт нь
тэднийг “дуудан, сонгосныг бататгахад” (2 Петр 1:10)
туслах болно гэж баталж хэлсэн байдаг. Түүнчлэн Петр

Хувиралтын ууланд болсон туршлагынхаа талаар ярьсан
ба судрууд нь Бурханы сүнслэг нөлөөгөөр бичигдсэн
гэдгийг онцолсон.

Заах зөвлөмж

Суралцагчдад хөрвөгдөхөд нь туслахыг хичээ
Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг заахдаа “Есүс Христийн цэвэр сайн мэдээ
нь Ариун Сүнсний хүчээр суралцагчдын зүрх сэтгэлд нэвтрэн орох ёстой. … Суралцагчдыг
бидэнтэй хамт байхад нь Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд бүрэн хөрвүүлэх нь
бидний зорилго байх ёстой” гэжээ (“We Must Raise Our Sights” Мормоны Номын талаарх
СБС-ийн чуулган, 2001 оны 8-р сарын 14, 2).

2 Петр 1:1–11
Петр хэрхэн Есүс Христийн бурханлаг чанарын хуваалцагч болох талаар заав
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бич (“The Will Within,”
Ensign, 1987 оны 5-р сар, 68):

“Бидний үүрэг бол өөрсдийнхөө байж болох хамгийн сайн түвшинд байх
явдал юм” (Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон).

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Суралцагчдыг самбар дээрх өгүүлбэрийг
уншаад, хамтрагчтайгаа дараах асуултын талаар ярилцахад урь.

• Ерөнхийлөгч Монсон “өөрсдийнхөө байж болох хамгийн сайн түвшинд
байх” гэж хэлсэн нь ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ?

• Хамгийн сайн түвшинд байх нь яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ?

• Хамгийн сайн түвшинд байхад бидэнд юу саад болдог вэ?

2 Петр 1-ийг судалж байхдаа тэднийг хамгийн сайн түвшинд хүрэхэд нь туслах
үнэнийг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.

Петр Есүс Христэд итгэх итгэлийг олсон Сүмийн гишүүдэд хандан бичсэн
гэдгийг тайлбарлан, 2 Петр 1:1–2-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг 2 Петр 1:3–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Петр гэгээнтнүүдэд Аврагчийн гэрчлэлдээ үнэнч
байхад нь юу тусална гэж заасныг олж мэдэхийг хүс.

934



• Эдгээр шүлэгт цэдэглэснээр, Петр гэгээнтнүүдэд юу заасан бэ?

• “Бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч болох” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?
(4-р шүлэг).

Суралцагчдыг 2 Петр 1:5–7-г дотроо уншаад, Петр гэгээнтнүүдийг Есүс
Христийн ямар мөн чанарыг өөрсдөдөө хөгжүүлэхэд урьсныг олж мэдэхэд урь.
Суралцагчдаас олж мэдсэн мөн чанараа самбар дээр жагсаан бичихийг хүс.
Эдгээр чанараас илүү сайн ойлгохыг хүссэн заримыг нь толь бичгээс харахад
суралцагчдыг урих талаар бод.

Аврагч эдгээр бурханлаг мөн чанарыг хэзээ үлгэрлэн харуулж байсныг
бодохыг суралцагчдаас хүс. Цөөн суралцагчаас ангийнхантай бодлоо
хуваалцахыг хүс.

Хэрэв бид бурханлаг мөн чанарыг өөрсдөдөө хөгжүүлбэл … чадна гэсэн гүйцэд бус
зарчмыг самбар дээр бич.

Нэг суралцагчаас 2 Петр 1:8–9-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Аврагчийн бурханлаг мөн чанаруудыг өөрсдөдөө
хөгжүүлснээр ямар адислал ирэх тухай олж мэдэхийг хүс.

• Бид бурханлаг мөн чанарыг өөрсдөдөө хөгжүүлснээр ямар ямар адислалыг
хүлээн авч чадах вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээрх гүйцэд
бус зарчмыг Хэрэв бид бурханлаг мөн чанарыг өөрсдөдөө хөгжүүлбэл
Есүс Христийг таньж мэдэж чадна гэсэн байдлаар гүйцээж бич.)

• Яагаад бид бурханлаг мөн чанарыг өөрсдөдөө хөгжүүлбэл Есүс Христийг
таньж мэдэж чадна гэж та бодож байна вэ?

Нэг суралцагчаас 2 Петр 1:10–11-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, бурханлаг мөн чанарыг тууштай хөгжүүлдэг
хүмүүст ирдэг өөр нэг адислалыг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Христийн бурханлаг мөн чанарыг тууштай хөгжүүлдэг хүмүүст ямар
адислал ирдэг вэ? (“Дуудан, сонгосныг бататгах” [10-р шүлэг] гэдэг нь мөнх
амьдрал хүлээн авна гэсэн Бурханы баталгааг энэ амьдралд хүлээн авна
гэсэн үг юм. Петр үүнийг мөн “илүү баттай болгогдсон эш үзүүлгийн үг”
гэж хэлсэн [2 Петр 1:19. Мөн С ба Г 131:5-ыг үзнэ үү].)

• Эдгээр шүлгээс бид бурханлаг зан чанараа хөгжүүлэхдээ тууштай байх
талаар ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид Хэрэв бид
бурханлаг зан чанараа энэ амьдралд тууштай хөгжүүлбэл мөнх
амьдрал олж авна гэсэн Бурханы баталгааг хүлээн авч чадна гэсэн
зарчмыг олж тогтоох ёстой. Энэ зарчмыг самбарт бич.)

Бурханлаг мөн чанарыг өөрсдөдөө хөгжүүлэх нь Есүс Христийг таньж мэдэн,
мөнх амьдралд өөрсдийгөө бэлтгэхэд бидэнд тусалдаг гэсэн гэрчлэлээ
хуваалцах тухай бодож үз.

Суралцагчдыг өөрсдөдөө хөгжүүлэхийг хамгийн их хүсэж буй нэг бурханлаг
мөн чанарыг дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Тэднээс энэ
мөн чанараа хөгжүүлэхийн тулд хийх тодорхой зүйлсийг бичихийг хүс.
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2 Петр 1:12–21
Петр Есүс Христийн талаар гэрчлэлээ хуваалцаж мөн судрын талаар заав
Одоо амьдарч буй хамгийн ахмад төлөөлөгчдийн насыг самбар дээр бичих
тухай бодож үз. Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч М.Рассэлл
Баллардын хэлсэн дараах үгийг чанга унш.

“Зарим хүн биднийг дэндүү хөгшин гэж хэлдэг. Бидний ес нь 80 гаруй
настай нь үнэн! Би 85 настай” (“Тэмцэлдэхээ больж, Намайг Бурхан гэдгийг
мэд” [Сүмийн Боловсролын Системийн онцгой цугларалт, 2014 оны 5-р
сарын 4], broadcasts.lds.org).

• Яагаад зарим хүн бошиглогч, төлөөлөгчдийн насанд шүүмжлэлтэй ханддаг
гэж та нар бодож байна вэ?

• Өнөө үеийн бошиглогч, төлөөлөгчид үр дүнтэй ажиллахад хэт хөгшиднө
гэсэн шүүмжлэлд та нар хэрхэн хариулах вэ?

2 Петр 1-ийг үргэлжлүүлэн судалж байхдаа бошиглогч, төлөөлөгчдийн талаар
тэдний наснаас илүү чухал үнэнийг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.

2 Петр 1:12–19 дээр Петр Есүс Христийг өөрийн нүдээр харсан гэрчлэлээ
хуваалцсан байдаг.

Нэг суралцагчийг 2 Петр 1:20–21-ийг чанга уншихад уриад, суралцагчийг
уншиж дууссаны дараа 2 Петр 1:20-ийн Иосеф Смитийн орчуулга нь “Судрын
нэг ч эш үзүүлэл хүний өөрийн хүсэлтээр ирээгүйг би мэдэж байсан” гэж
байдгийг онцол. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, “Ариун Сүнсээр
хөдөлгөгдсөн хүмүүс” буюу бошиглогчдын үүргийн талаар Петр юу заасныг
олж мэдэхийг хүс.

• Петр бошиглогчдын үүргийн талаар юу заасан бэ? (Суралцагчид
Бошиглогчид судрыг Ариун Сүнсээр дамжуулан хүлээн авдаг гэсэн
үнэнийг олж тогтоох ёстой. Энэ үнэнийг самбарт бич.)

Судар гэж юу болох талаар ангийнханд илүү сайн ойлгуулахын тулд нэг
суралцагчаас дараах хэлсэн үгийг чанга уншихыг хүс.

“[Судрууд бол] Ариун Сүнсээр хөтлөгдсөн үедээ Бурханы ариун хүмүүсийн бичсэн буюу
ярьсан үгс” (Судруудын удирдамж, “Судрууд,” scriptures.lds.org; мөн С ба Г 68:2–4-ийг үзнэ
үү). Зарим судрыг ариун нандин номнуудын цуглуулгад оруулсан байдаг. Канон гэдэг нь
“хүлээн зөвшөөрөгдсөн, эрх олгогдсон ариун нандин номнуудын цуглуулга. Есүс Христийн
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд каноны номнуудыг жишиг бүтээлүүд хэмээн нэрлэдэг
бөгөөд Хуучин ба Шинэ Гэрээ, Мормоны Ном, Сургаал ба Гэрээ мөн Агуу Үнэт Сувдыг
багтаадаг” (Судруудын удирдамж, “Канон,” scriptures.lds.org).

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Тэрээр
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бошиглогчид өнөөдөр судрыг хүлээн авсаар байгаа гэдгийг гэрчилсэн тухай
олж сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“[Бошиглогчид] бол Бурхан өмнө нь Өөрийн хүүхдүүдтэй судруудаар
дамжуулан харилцдаг байсан суваг юм. Мөн эдүгээ энэхүү шугамаар
дамжуулан Тэрээр амьд бошиглогч, төлөөлөгч, бусад сүнслэг удирдагчдад
сургаал, зөвлөгөө өгдөг” (“Харилцааны сувгууд,” Ensign эсвэл 2010 оны 10-р
сарын Ерөнхий чуулган, 92).

• Бурхан хүүхдүүддээ судар өгөхдөө энэ загварыг ашигладгийг мэдэх нь
яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ?

• Энэ загварыг ойлгох нь эртний болон орчин үеийн бошиглогчдын бичсэн,
хэлсэн үгсэд илүү их итгэж найдахад хэрхэн туслах вэ?

Дараах асуултуудыг уншиж өгөөд, хариултаа хичээлийн дэвтэр эсвэл судар
судлах тэмдэглэл дээрээ бичихийг суралцагчдаас хүс.

• Эртний эсвэл орчин үеийн бошиглогчдын ямар судар таны амьдралд
нөлөөлсөн бэ? Та эдгээр судраар дамжуулан хэрхэн адислагдаж байсан бэ?

Цөөн суралцагчаас хариултаа ангийнхантай хуваалцахыг хүс. Та мөн судраар
дамжуулан хэрхэн адислагдсан тухайгаа хуваалцаж болно.

Ахлагч Өүксийн хэлсэн үгийг эргэж хараад, суралцагчдыг Ариун Сүнсээр
хөтлүүлэн, бошиглогчдын болон судрын бодит байдлын талаар гэрчлэхэд урь.
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147-Р ХИЧЭЭЛ

2 Петр 2–3
Оршил
Хуурамч бошиглогч, багш нар хүмүүсийг буруу замд
оруулдгийг Петр анхааруулав Эцсийн өдрүүдэд Есүс
Христийг эргэж ирнэ гэдэгт итгэснийх нь төлөө зөв
шударга хүмүүсээр ёс бусчууд тохуурхах болно гэдгийг

тэр бошиглосон. Петр Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтэд
хичээнгүйлэн бэлтгэхэд гэгээнтнүүдийг
урамшуулан дэмжив.

Заах зөвлөмж
2 Петр 2
Петр хуурамч багш нарт хууртахаас сэрэмжлүүлэв
Хүмүүс өөрсдийнх нь хийж буй зүйлс буруу гэдгийг мэдсээр байж, яагаад нүгэл
үйлдэхийг сонгодог вэ? гэсэн асуултыг самбарт бич.

Суралцагчдыг энэ асуултыг тунгаан бодоход уриад, цөөн суралцагчаас
хариултаа хуваалцахыг хүс.

2 Петр 2-оос бид гэгээнтнүүдийг мэхлэхийг эрэлхийлж буй хүмүүсийн талаар
төлөөлөгч Петр сэрэмжлүүлж байгааг уншдаг. 2 Петр 2-ыг судалж байхдаа
нүгэлд хүргэх хууран мэхлэлтийг ялган таньж, улмаар сэргийлэхэд туслах
үнэнүүдийг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.

Нэг суралцагчийг 2 Нифай 2:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, гэгээнтнүүдийг хэн хууран мэхлэхийг оролддог
талаар Петрийн хэлсэн сэрэмжлүүлгийг олж мэдэхийг хүс.

• Гэгээнтнүүдийг хэнээс болгоомжлохыг Петр сэрэмжлүүлсэн бэ?

• Эдгээр хуурамч бошиглогч, багш нар юу заадаг вэ? (“Хөнөөлт тэрс үз[эл]”
[1-р шүлэг] гэдэг нь хуурмаг, хөнөөлт зааврууд гэдгийг тайлбарла.)

• Хуурамч багш нар бидэнд юу хийхийг эрэлхийлдэг талаар Петрээс ямар
үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчдад Хуурамч багш нар биднийг
хууран мэхлэхийг эрэлхийлдэг гэсэнтэй төстэй үнэнийг олж тогтооход
тусал. Энэ үнэнийг самбарт бич.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч М.Рассэлл
Баллардын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Өнөөдөр хуурамч багш нар
биднийг хууран мэхлэхийн тулд юу заадаг болохыг олж сонсохыг
ангийнхнаас хүс.

“Хуурамч бошиглогчид болон багш нар бошиглогч Иосеф Смитийг хоёр
нүүртэй хууран мэхлэгч гэж тунхаглан, Анхны үзэгдлийг үнэн бодит үйл
явдал гэдгийг үгүйсгэдэг хүмүүс юм. Тэд Мормоны Номыг болон Сүмээс
хүлээн зөвшөөрсөн бусад бүтээлийг эртний судрын цэдэг биш гэж тунхаглан
зарладаг. Тэд мөн Бурхан Тэргүүтэний мөн чанарыг дахин шинээр
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тодорхойлох гэж оролдон, Бурхан Өөрийн томилон, дэмжин баталсан бошиглогчдодоо
илчлэлт өгч байсан мөн өгсөөр байгаа гэдгийг үгүйсгэдэг. …

Хуурамч бошиглогч, багш нар гэдэг нь гэрлэлтийн ариун нандин байдал, гэр бүлийн
бурханлаг мөн чанар, хувийн ёс суртахууны нэн чухал сургаалыг хамгаалсан, Бурханаас
өгөгдөж, судар дээр үндэслэгдсэн сургаалуудыг өөрчлөхийг оролддог хүмүүс юм. Тэд садар
самуун явдал, хууль бусаар эр эм болох, ижил хүйстний харилцааг зөвтгөхийн тулд ёс
суртахууны тодорхойлолтыг дахин шинэчлэхийг дэмждэг билээ” (“Beware of False Prophets
and False Teachers,” Ensign, 1999 оны 11-р сар, 63, 64).

Суралцагчдыг хуурамч багш нарын сургаал, заавруудтай таарч байсан
үеийнхээ талаар бодож үзэхэд урь.

• Хуурамч багш нарын сургаал, заавруудын талаар сэрэмжтэй байх нь яагаад
чухал вэ?

Өнгөрсөн цаг үед хуурамч багш нарыг дагасан хүмүүст юу тохиолдсон талаар
Петр хэд хэдэн жишээ дурдсаныг тайлбарлан, 2 Петр 2:4–17-г нэгтгэн дүгнэ.
Түүнчлэн Петр хуурамч багш нарын нөлөөнд ороогүй хүмүүсийн жишээг
дурдсан. Үүний дараа Петр хуурамч багш нарын ёс суртахуунгүй зан чанарыг
тайлбарласан.

Үзүүлэнт хичээлүүд
Сургаалын зарчмуудыг суралцагчдад ойлгуулахын тулд биет зүйлс ашиглах арга замуудыг
эрж хай. Биет зүйлс ашиглах үр өгөөжтэй хичээл дээр та суралцагчдад судруудыг төсөөлөн
харах, дүгнэх, ойлгоход тусалдаг. Та мөн ярилцлагыг өдөөх зорилгоор биет зүйл ашиглах
хичээлийг ашиглаж болно.
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Суралцагчдад загасны уурга, өгөөш,
дэгээг үзүүл эсвэл самбар дээр
зургийг нь зур. (Хэрэв суралцагчдад
загас барих үүнээс өөр арга хэрэгсэл
илүү танил байдаг бол тэр хэрэгслийг
эсвэл зургийг нь үзүүл.)

Загасчны загас барих нэг арга нь
өгөөшөөр загасыг хуурч урхинд эсвэл
дэгээнд оруулах явдал байдгийг
тайлбарла. Загасчны энэ арга барил
нь хуурамч багшийнхтай хэрхэн адил
байгааг тунгаан бодохыг
суралцагчдаас хүс.

Нэг суралцагчийг 2 Петр 2:18–19-ийг
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, хуурамч
багш нар хэрхэн гэгээнтнүүдийг
хуурч, өөрсдийн сургаалыг дагахад
уруу татдагийг олж мэдэхийг хүс.

• Хуурамч багш нар Сүмийн
гишүүдийг хэрхэн урхидаж,
хууран мэхэлдэг вэ? (Зарим
хуурамч багш чин сэтгэлээсээ
байж болох боловч өөрсдөө
хууртсан байдаг гэдгийг онцол.)

• Хуурамч бошиглогч эсвэл багш
нарын сургаал нь юугаараа
загасны өгөөш эсвэл дэгээтэй адил
байдаг вэ?

• 19-р шүлэгт цэдэглэснээр, эдгээр
хуурамч багш юу амладаг вэ? (“Эрх чөлөө.” Өөр үгээр хэлбэл, тэд
зарлигуудыг дуулгавартай дагахын оронд нүгэл үйлдэх нь илүү их эрх
чөлөөнд хүргэдэг гэж заадаг.)

Самбар дээрх үнэнийг Хуурамч багш нар биднийг хуурч, нүгэл нь илүү
их эрх чөлөөнд хүргэдэг гэж итгүүлэхийг оролддог гэж уншигдахаар
болгож нэмж бич.

Суралцагчдыг 19-р шүлгийг дотроо дахин уншаад, хуурамч сургаалд болон
нүгэлд автсан хүмүүст юу тохиолддог болохыг олж мэдэхэд урь.

• Хуурамч сургаал, нүгэлд автсан хүмүүст юу тохиолддог вэ? (Тэд үүнийхээ
боол нь болдог.)

• Эрх чөлөөтэй болгодог мэт харагддаг боловч боолчлолд хүргэдэг хуурамч
сургаалын ямар жишээ байдаг вэ?
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Нэг суралцагчийг 2 Петр 2:20–22-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, нүглээс зугтаасан боловч эргэн орсон хүмүүсийн
талаар Петрийн заасан зүйлийг олж мэдэхийг хүс.

• “Ертөнцийн бузар бусармагаас … Есүс Христ[ээр] ангижирс[ан]” (20-р
шүлэг) хүмүүс яагаад нүгэлт замдаа эргэн ороход уруу татагддаг вэ?

• Есүс Христэд болон Түүний сайн мэдээнд итгэлтэй хэвээр үлдэж, өмнөх
нүгэл рүүгээ эргэхгүй байхад нь хэн нэгэнд туслах ямар зөвлөгөөг та
өгөх вэ?

2 Петр 3
Петр Хоёр дахь ирэлтийн талаар гэрчлэв
Петр захидлынхаа төгсгөлд Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийн талаар
гэгээнтнүүдэд сануулсан бөгөөд үүнд хэрхэн бэлтгэхийг заасан. Петр эцсийн
өдрүүдэд Хоёр дахь ирэлтэд итгэдэг хүмүүсийг зарим хүн тохуурхаж,
доромжлох болно гэж заасныг тайлбарлан, 2 Петр 3:1–9-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Олон хүн Хоёр дахь ирэлтэд итгэхгүй байхад тэд яагаад итгэдгийг цөөн
суралцагчаас асуу.

Нэг суралцагчийг 2 Петр 3:10–14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Хоёр дахь ирэлтийн талаар Петр юу заасныг олж
мэдэхийг хүс. 11-р шүлэг дэх байдал гэдэг үг нь биеэ авч явах () гэсэн үг ба 12-р
шүлэг дэх “түргэлүүл” гэдэг үг нь аливаа зүйлийг тэсэн ядан хүлээх гэсэн
утгатай юм.

• 10-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр Хоёр дахь ирэлтийн талаар юу гэж
заасан бэ?

• 11–14-р шүлэгт цэдэглэснээр, Петр гэгээнтнүүдэд Хоёр дахь ирэлтэд
бэлтгэх талаар ямар зөвлөгөө өгсөн бэ? (Ариун бөгөөд бурханлаг
амьдралаар амьдарч, Хоёр дахь ирэлтийг тэсэн ядан хүлээж, “толбогүй
бөгөөд гэм зэмгүйгээр” олдохыг хичээх тухай зөвлөсөн [14-р шүлэг].)

“Толбогүй бөгөөд гэм зэмгүй” (14-р шүлэг) гэдэг нь нүглээс ангид байхыг
хэлнэ. Нүгэлгүй цэвэр хүмүүс нь Бурхантай эвлэрүүлэгдсэн хүмүүс бөгөөд
Аврагчийг ирэхэд Түүнтэй хамт амар амгалан байх болно.

• Бид Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтэд хэрхэн бэлтгэх тухай Петрийн заасан
зарчмыг хэрхэн нэгтгэн дүгнэх вэ? (Суралцагчдыг Бид бурханлаг
амьдралаар амьдарч, Түүний ирэхийг тэсэн ядан хүлээснээр
Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэж чадна гэсэнтэй төстэй зарчмыг
олж тогтооход тусал. “Харуулдах” гэдэг нь Их Эзэний ирэхийг тэсэн ядан
хүлээхийг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.)

• Бид бурханлаг амьдралаар амьдарч, Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтийг
харуулдан хүлээхийн тулд ямар ямар зүйл хийж болох вэ?

Петр ёс бус явдалд унахаас сэрэмжлүүлсэн гэдгийг тайлбарлан, 2 Петр
3:15–18-ыг нэгтгэн дүгнэ. Петр гэгээнтнүүдийг “Есүс Христийн нигүүлсэл
болон мэдлэг дотор өсө[хөд]” уриалав (18-р шүлэг).
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2 Петр 2–3 дээр заасан үнэний талаар гэрчлэн, хичээлээ дуусга. Суралцагчдыг
хуурамч сургаалуудыг ялган танихыг хичээж, Хоёр дахь ирэлтэд тууштай
бэлтгэхэд урь.
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Иоханы эхний нийтлэг
захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судалдаг вэ?
Иохан энэ захидалдаа Сүм доторх урвалтын нөлөө тархах аюулын талаар
хандаж бичсэн. Тэрээр гэгээнтнүүдэд харанхуйтай нөхөрлөхгүй байхыг мөн
сайн мэдээний гэрлийн аюулгүй байдалд байхыг анхааруулсан. 1 Иоханыг
судлах нь Есүс Христийн талаарх хуурамч сургаалыг илүү сайн ялгадаг болоход
нь суралцагчдад тусалж чадна. Мөн Иоханы зөвлөмжийг дагах нь тэдэнд үнэн
дотор байснаар Их Эзэнтэй ойр дотно нөхөрлөж чадахад тусалдаг. Үүнээс
гадна, энэ номыг судлах нь бүх хүн төрөлхтний төлөө золиос болгон Өөрийн
Хүү Есүс Христийг өгснөөр хүүхэд нэг бүрээ хайрлах аугаа хайр Тэнгэрлэг
Эцэгт байдгийг ойлгоход нь суралцагчдад тусалж чадна.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
“Эдгээр гурван захидлыг бичигч нэрээ хэлээгүй ч гэсэн, тэдгээрийг бүгдийг нь
анхны Арванхоёрын нэг, төлөөлөгч Иохан бичсэн гэдгийг үг хэллэг нь яах
аргагүй нотолдог” (Библийн толь бичиг, “Иоханы захидлууд”).

Иоханы захидлуудыг бичигч нь амилсан Аврагчийг нүдээрээ харсан хүн
байсан болохоор төлөөлөгч Иохан байсан нь гарцаагүй юм (1 Иохан
1:1–4;4:14-ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
1 Иохан нь яг хэзээ, хаана бичигдсэн нь тодорхойгүй. Энэ нь МЭ нэгдүгээр
зууны сүүлчээр бичигдсэн байх магадлалтай.

Иохан амьдралынхаа эхэн хэсгийн ихэнхийг Палестинд өнгөрүүлсэн ч энэ
газар нутгийнхан МЭ 70 оны үед Иерусалим ба түүний ариун сүм устгагдсаны
дараа Христэд итгэгчид болон иудейчүүд рүү дайсагнадаг байжээ. Иохан
амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд Ефест амьдрахаар Палестинаас явсан гэдэг
хууч яриа байдаг. Хэрэв тийм бол Иохан энэ захидлыг МЭ 70-аас 100 оны
хооронд Ефесээс бичсэн байж болох юм.

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
1 Иоханыг хэнд зориулсан бичсэнийг тодорхой дурдаагүй ч түүний бичсэнээр
бол Иохан итгэгчдэд хандан бичсэн нь харагддаг (1 Иохан 1:3–4; 2:12–14-ийг
үзнэ үү). Зарим түүхэн эх сурвалжид МЭ нэгдүгээр зууны сүүлчээр Иоханы
амьдарч, үйлчилж байсан гэж үздэг Бага Азийн хүмүүст зориулсан байж
болох юм.

Энэ үед хуурамч багш нар бүс нутаг дахь гэгээнтнүүдийн дунд хагарал бутрал
үүсгэж, тэднийг хуваан бүлэглэснээр урвалт Сүмд тархжээ (1 Иохан 2:18–19, 22,
26; 4:1-ийг үзнэ үү). Түгээмэл болж эхэлсэн нэгэн гүн ухаан нь докетизм байв.
Докетизм нь гностицизм гэгддэг томоохон хөдөлгөөний нэг хэсэг байсан.
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Гностицизмын олон урсгал доторх гол сургаал нь сүнсийг бүхэлдээ сайн,
матери буюу бие махбодыг муу гэж үздэг байсан.

Гностицизмыг дагагчид нь нүглээс ангижирснаар биш, харин сүнс материас
буюу бие махбодоос чөлөөлөгдсөнөөр авралд хүрдэг гэж итгэдэг байжээ. Тэд
бас Есүс Христэд итгэх итгэлээр биш, харин (гнозис) гэгч онцгой мэдлэгээр
дамжуулан авралд хүрнэ гэдэгт итгэдэг байв.

Докетизмыг дагагчид нь Есүсийн сүнслэг мөн чанарыг хэтрүүлэн онцолсноор
Түүнийг жинхэнэ бодит биеэр дэлхий дээр ирсэн гэдэг үзлийг үгүйсгэсэн
байна. Тэд Бурхан бол үл үзэгдэгч, үхэшгүй, бүхнийг мэдэгч, бодит бус гэж
итгэдэг байсан бөгөөд бодит дэлхийг болон бие махбодыг бузар, хорон муу
зүйл гэж үздэг байв. Тиймийн тул тэд Есүс нь Бурханы тэнгэрлэг Хүү байсан
учраас хүн байхын хязгаарлалтуудыг мэдэрч чадахгүй гэж итгэдэг байсан.
Тэдний бодлоор, Есүс Христ жинхэнэ махан биетэй төрөөгүй бөгөөд бодит
бие, цус, зовлон шаналал, үхлийг амсаагүй мөн амилсан биеэр босоогүй,
зөвхөн эдгээр зүйлийг хийсэн мэт сэтгэгдэл төрүүлсэн байна. Докетизм нь
“санагдуулах” эсвэл “харагдах” гэсэн утгатай dokeō гэдэг грек үгнээс үүсэлтэй.

Хэдийгээр 1 Иохан эдгээр хуурамч сургаалыг няцаадаг ч тэд Сүмийн
гишүүнчлэл рүү үргэлжлүүлэн гэтсээр байдаг. Эдгээр болон бусад хуурамч
сургаал нь Их урвалт руу хөтөлсөн хэсэг болсон.

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Иохан Есүс Христийн анхны төлөөлөгчийн нэгний хувьд амилсан Аврагчийн
онцгой гэрч байсан. Иохан энэ захидлыг Есүс Христийг биеэрээ харж, сонсож,
Түүнд хүрч байсан гэдгээ тунхагласнаар эхлүүлсэн юм. Иохан энэхүү хувийн
гэрчлэлээ өргөтгөн, уншигчдыг “Эцэг ба Түүний Хүү Есүс Христтэй
нөхөрлөх[өд]” урьсан (1 Иохан 1:3). Хайр бол Иоханы эхний захидлын гол сэдэв
юм. Бурханд хайртай гэж хэлчихээд, эргэн тойрны хүмүүсээ хайрладаггүй
хүмүүс бол худал хэлэгчид гэж Иохан онцолсон (1 Иохан 4:20–21-ийг үзнэ үү).

Тойм
1 Иохан 1–3 Бид дуулгавартай байдлаараа дамжуулан Бурханыг мэдэж,
Түүнтэй нөхөрлөж мөн адилхан болно гэж Иохан заасан. Эцсийн өдрүүдэд
Христийг эсэргүүцэгчид гарч ирнэ. Бидний төлөөх Аврагчийн хайр Түүний
цагаатгагч золиослолоор илэрдэг.

1 Иохан 4–5 Иохан гэгээнтнүүдийг багш нь Бурханаас илгээгдсэн эсэхийг
тодорхойлоход урамшуулсан. Бурхан бол хайр бөгөөд биднийг агуу ихээр
хайрладаг учраас бидний төлөө зовж шаналуулахаар Өөрийн Хүүг илгээсэн.
Бурханыг хайрладаг хүмүүс зарлигуудыг нь сахих болно. Есүс Христэд итгэдэг,
Бурханаар төрсөн хүмүүс дэлхийг ялах болно.

1 ИОХАН
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1 Иохан
Оршил
Иохан Сүмийн гишүүдийг Эцэг, Хүү хоёртой нөхөрлөхийг
эрэлхийлэхэд урьсан. Бид Бурханыг хайрладгаа
харуулахын тулд Түүний зарлигуудыг дагах хэрэгтэйг тэр

онцлон дурдсан. Иохан Сүмийн гишүүдэд бие биенээ
хайрлахыг бас сануулсан.

Заах зөвлөмж

Аврагчийн заасантай адил заах
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр Аврагчийн заасантай адил
заахад сайн мэдээний багш нарыг урьж, “Өөрсдөдөө дүгнэлт хийж, багшлах ур чадвараа
сайжруулахыг эрэлхийлэх үед бидэнд хэн хамгийн сайн үлгэр жишээ болж чадах вэ?
Өөрсдийн санаа, зорилго, арга барилыг Есүс Христийнхтэй харьцуулан дүгнэхээс илүү сайн
судлах арга байдаг гэж үү?” хэмээн заасан (Teach Ye Dilligently, rev. ed. [1991 он], 22).

1 Иохан 1–5
Иохан зарлигуудыг дагаж, бие биенээ хайрлахын ач холбогдлыг тайлбарлав
Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Урвалт гэдэг үгийг самбар дээр бич.
Суралцагчдыг урвалт гэдэг үгийн утгыг хамтрагчдаа товчхон тайлбарлахад
урь. Тэгээд нэг суралцагчийг самбарын өмнө гараад, урвалт-ын
тодорхойлолтыг бичихэд урь. Урвалт нь үнэнээс нүүр буруулах гэсэн утгатай
гэдгийг тодорхойлолтод онцлох ёстой (Судруудын удирдамж, “Урвалт,”
scriptures.lds.org-ийг үзнэ үү).

Урвалт Сүмийг заналхийлж байх үед төлөөлөгч Иохан 1 Иоханыг бичсэн
гэдгийг тайлбарла. Энэ захидалдаа Иохан Христийг эсэргүүцэгчдийн талаар
гэгээнтнүүдэд анхааруулсан (1 Иохан 2:18–26; 4:3-ыг үзнэ үү). Христийг
эсэргүүцэгч нь “үнэн сайн мэдээний авралын төлөвлөгөөг хуурамчаар
дуурайдаг, түүнчлэн Христтэй” болон Түүний сонгосон үйлчлэгчдийн эрх
мэдэл, сургаалтай “ил эсвэл далд сөргөлддөг ямар нэг юм буюу хүн” юм
(Судруудын удирдамж, “Христийг эсэргүүцэгч,” scriptures.lds.org). Иоханы
үеийн зарим Христийг эсэргүүцэгч Есүс Христийг дэлхий дээр байхдаа бие
махбодгүй байсан бөгөөд зөвхөн махбодтой юм шиг харагддаг байсан гэж
заадаг байв.

Нэг суралцагчийг Иохан 1:1–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан энэ хуурамч сургаалыг үгүйсгэж юу гэж
гэрчилснийг олж мэдэхийг хүс. “Амийн үг” (1-р шүлэг) гэдэг хэллэг нь Есүс
Христийг хэлж байгааг тайлбарла.

• Есүс Христэд бие махбод байгаагүй гэдэг хуурамч санааг үгүйсгэхдээ Иохан
ямар ямар үг хэрэглэсэн бэ?

• 3–4-р шүлэгт цэдэглэснээр, Иохан яагаад Есүс Христийн талаарх ариун
гэрчлэлээ Сүмийн гишүүдтэй хуваалцсан бэ? (Иохан тэднийг Тэнгэрлэг
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Эцэг мөн Есүс Христтэй нөхөрлөдөг Сүмийн удирдагчидтай нөхөрлөөсэй
гэж хүссэн. Тэр тэднийг бүрэн дүүрэн баяр баясгаланг мэдрээсэй гэж бас
хүссэн.)

Нөхөрлөх гэдэг нь итгэлцэл, нэгдэл, нийтлэг зорилгын харилцааг эдлэх гэсэн
утгатайг тайлбарла. Бид Сүмийн удирдагчдын сургаал, зөвлөмжийг хүлээн авч,
дагаснаар тэдэнтэй нөхөрлөдөг.

Хэрэв бид бошиглогч, төлөөлөгчдийн сургаалыг хүлээн авч, дагавал … чадна гэсэн
гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

• Та Иохан 1:3-р шүлэгт буй Иоханы сургаалд үндэслэн зарчим гаргахын
тулд энэ өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээж бичих вэ? (Суралцагчдын хэлсэн
үгсийг ашиглан Хэрэв бид бошиглогч, төлөөлөгчдийн сургаалыг
хүлээн авч, дагавал Эцэг, Хүү хоёртой нөхөрлөдөг болж чадна гэсэн
зарчмыг тусгасан байж болохоор самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээж бич.)

Сүмийн одоогийн ерөнхийлөгч болон бусад бошиглогч, төлөөлөгчийн
зургийг үзүүл.

• Бошиглогч, төлөөлөгчдийн сургаалыг дагах нь бидэнд Тэнгэрлэг Эцэг,
Түүний Хүү Есүс Христтэй нөхөрлөхөд хэрхэн тусалдаг вэ?

Нэг суралцагчийг 1 Иохан 1:5–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ нөхөрлөхөд бидэнд юу саад
болдгийг олж мэдэхийг хүс.

• Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ нөхөрлөхөд бидэнд юу саад болдог вэ?

Иоханы хэрэглэсэн харанхуй гэдэг үг сүнслэг харанхуйг хэлж байгааг
онцолж хэл.

• Сүнслэг харанхуйд алхах гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож
байна вэ?

Суралцагчдыг 1 Иохан 1:7–10; 2:1–6-г судлаад, сайн мэдээний гэрэлд хэрхэн
алхахыг мэдэхэд бидэнд туслах Иоханы заасан үнэнээс олж мэдэхийг хүс.
1 Иохан 2:2 дээрх эвлэрүүлэл гэдэг үг нь Бурханы шударга ёсыг хангах
цагаатгагч золиослол гэсэн утгатайг тайлбарла. Суралцагчдыг судрын эдгээр
хэсгийг өөрсдөө болон хамтарч эсвэл жижиг бүлгүүдэд хуваагдан судлахад урь.

• Та эдгээр шүлгээс ямар ямар үнэнийг олж тогтоосон бэ? (Суралцагчдын
хариултыг самбар дээр бичих талаар бодож үз. Дараахтай адил үнэн багтаж
болох юм. Тухайлбал: Есүс Христ бидний нүглийг цагаатгасан.
Биднийг Бурханы зарлигуудыг сахих үед Бурханыг хайрлах хайр
маань төгөлдөрждөг.)

• Бидний Бурханыг хайрлах хайр яагаад Бурханы зарлигуудыг сахих үед илүү
төгөлдөрждөг эсвэл бүрэн дүүрэн болдог гэж та нар бодож байна вэ?

• Та нар Бурханы зарлигуудыг сахихаар хичээх үедээ хэзээ Түүнийг хайрлах
илүү агуу хайрыг мэдэрсэн бэ?

Хожмын үеийн гэгээнтэн хоёр өсвөр үеийнхний дараах тодорхойлолтыг чанга
унш. Энэ хоёр хүний хувьд дуулгавартай дагахад бэрхшээлтэй байсан тодорхой
зарлигийн талаар сонсоход суралцагчдыг урь.
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1. Нэгэн залуу эрэгтэй өдөр бүр судраас уншиж, санваарын олон үүргээ
итгэлтэй гүйцэтгэдэг байсан ч эрэгтэй дүүтэйгээ ихэвчлэн эелдэг бус
харьцдаг байжээ.

2. Нэгэн залуу эмэгтэй Сүмийн цуглаануудад тогтмол оролцож, Залуу
эмэгтэйчүүдийн батламжаа хүлээн авсан байв. Гэсэн хэдий ч тэрээр
ангийнхаа зарим хүүхэд, багш нарын талаар олон нийтийн цахим хэрэгсэл
дээр байнга бүдүүлэг зүйлс бичдэг байлаа.

• Энэ хоёр залуу хүнд ямар зарлигийг дуулгавартай дагахад бэрхшээлтэй
байна вэ?

Суралцагчдыг бусдад хайраа харуулах нь бэрхшээлтэй байж болох нөхцөл
байдлыг тусгаж бодоход урь.

Цөөн суралцагчаас 1 Иохан 2:9–11; 4:7–11, 19–21-ийг ээлжлэн чанга уншихыг
хүс. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан хайрын тухай юу заасныг
олж мэдэхийг хүс. Та суралцагчдыг эдгээр шүлгээс чухал гэж үзсэн сургаалыг
тэмдэглэхэд урьж болно.

• Хайрын тухай Иоханы сургаалын аль нь танд илүү утга учиртай байна
вэ? Яагаад?

• Бид Бурханыг хайрлах үедээ юу хийж болох тухай эдгээр шүлгээс ямар
зарчмыг олж мэдэж болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид
Бурханыг хайрлах үедээ бусдыг хайрладаг болно гэсэнтэй төстэй
зарчмыг олж тогтоох ёстой.

• Яагаад та нар Бурханыг үнэхээр хайрладаг байвал бусдад хайраа харуулдаг
болно гэж боддог вэ?

Иохан 1 Иохан 4:20 дээр үзэн ядах гэдэг үгийг хэрэглэсэн ч, бусдыг үзэн
ядахаас гадна тэднээс хайр энэрлээ харамладаг олон тал байдаг гэснийг
онцолж хэл. Суралцагчдыг тэдгээрийн зарим нь юу байж болно гэж бодож
байгаагаа тайлбарлахад урь.

Нэг суралцагчийг 1 Иохан 3:17–18-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас
бусдыг хайрладгаа хэрхэн харуулах ёстойг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас
олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Суралцагчид хайрын ач холбогдлыг зөвхөн
“үгээр” биш, “үйлсээр” бас мэдэж авах ёстой.

• Бид хайраа дан ганц үгээрээ биш, үйлдлээрээ харуулах нь яагаад чухал гэж
та нар бодож байна вэ?

• Та бусдад хайраа үзүүлэх талаар сайн үлгэр жишээ болдог хэнийг мэддэг вэ?
Тэр хүн бусдыг хайрладаг хайраа илчилж юу хийдэг вэ?

Суралцагчдаас өөрсдийн амьдрал дахь хайраа илүү их үзүүлж болох хэн нэгний
тухай бодохыг хүс. Тэр хүнийхээ нэрийг мөн түүнд хайр, энэрлээ харуулахаар
хийж болох ямар нэгэн тодорхой зүйлийг цаасан дээр бичихийг тэднээс хүс.
Тэд хайраа хэрээс хэтэрсэн арга замаар харуулах хэрэггүй бөгөөд халамж,
энэрлийн энгийн, жижиг үйлдлүүд нь ихэвчлэн хамгийн их утга учиртай
байдаг гэдгийг тайлбарла. Тэднийг цаасаа гэр рүүгээ авч яваад, бичсэнийхээ
дагуу үйлдэхэд урь.
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Бид хайраа үйлдлээрээ харуулснаар Есүс Христийн үлгэр жишээг дагадаг
гэдгийг онцолж хэл (1 Иохан 2:6; 3:1–3-ыг үзнэ үү). Та суралцагчдын 1
Иоханаас суралцахдаа олж тодорхойлсон үнэнүүдийн талаар гэрчлэлээ
хуваалцан, хичээлээ дуусгаж болно. Эдгээр үнэнийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд
суралцагчдыг урамшуулан дэмж.
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Иоханы хоёр дахь
захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Иохан хоёр дахь захидалдаа Сүм доторх урвагч нөлөөллийн талаар санаа зовж
байгаагаа илэрхийлсэн. Үүний зэрэгцээ тэрээр сайн мэдээнд хүчтэй, үнэнч
үлдсэн Сүмийн гишүүдийн төлөө баясаж буйгаа бас илэрхийлсэн (2 Иохан 1:4).
Тэр үгс Их Эзэнд итгэлтэй үлдсэн хүмүүсийн төлөө Сүмийн удирдагчдын
мэдэрсэн баяр баясал, талархлыг харуулдаг. Суралцагчид 2 Иоханыг судалж
байхдаа нэг нэгнээ хайрлах, Бурханы зарлигуудад дуулгавартай байх, Христийн
сургаалд итгэлтэй үлдэх зэрэг Иоханы сануулгаар хүчирхэгжиж болно.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Зохиолч нь өөрийгөө “ахлагч” (2 Иохан 1:1) гэж тодорхойлсон бөгөөд домог
яриагаар бол анхны Арванхоёр төлөөлөгчийн нэг Иохан энэ захидлыг бичсэн
гэж үздэг (Библийн тайлбар толь, “Иоханы захидлууд”-ыг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
2 Иоханыг яг хэзээ, хаана бичсэн нь тодорхойгүй.

Иохан Ефест удаан хугацаагаар амьдарч байсан тухай домог яриа үнэн бол тэр
энэ захидлыг тэндээс МЭ 70—100 оны хооронд бичсэн байж болох юм.

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Иоханы хоёр дахь захидал нь “сонгогдсон эзэгтэй болон түүний хүүхдүүдэд”
хандан бичигдсэн (2 Иохан 1:1). Иохан өөрийн гэр бүлд эсвэл өөр тодорхой
бүлэг хүнд хандан хэлсэн эсвэл зүйрлэсэн утгаар Сүмд бүхэлд нь хандан ярьсан
эсэх нь тодорхойгүй.

2 ба 3 Иохан нь Иоханы ойрын гэр бүлийнхээ гишүүдэд бичсэн хувийн захидал
байж магадгүй гэж Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брус Р.Макконки
бичсэн байдаг (Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть [1965–1973],
3:409–410, 412–414-ийг үзнэ үү).

Өөр нэгэн таамаглалаар, “сонгогдсон эзэгтэй” гэдэг нь Христийн цуглааныг
хэлж байж мэднэ (2 Иохан 1:13-ыг үзнэ үү). Сүм гэдэг грек үг нь эм үг бөгөөд
иймд Сүмийг эмэгтэй хүнээр төлөөлөн ярих нь элбэг байсан (Ефес 5:25–27, 32;
Иосеф Смитийн Орчуулга, Илчлэлт 12:1–3, 7 [Библийн хавсралтад]; Илчлэлт
19:7–8-ыг үзнэ үү).

1 Иоханы адилаар Есүс Христ дэлхий дээр махан биеэр жинхэнээсээ ирээгүй
гэдэг хуурамч сургаалын хариу болгон Иохан энэ захидлыг бичсэн. Тэрээр
Христэд бие махбод байдаггүй гэж заадаг гишүүдийг гэртээ эсвэл цуглаандаа
хүлээн авах ёсгүй гэж тайлбарлажээ (2 Иохан 1:7–10-ыг үзнэ үү).
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Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Иохан энэ захидалдаа Сүмд орж ирсэн хуурамч багш нарын талаар
сэрэмжлүүлдэг. Тэрээр Сүмийн гишүүдийг энэ хүмүүст анхаарал тавихгүй,
нөхөрлөхгүй байхыг зөвлөсөн.

Тойм
2 Иохан 1 дээр Иохан бие биенээ хайрлах тухай зарлигийг Сүмд сануулдаг.
Тэрээр Сүм доторх хуурамч багш нар, хууран мэхлэгчдийн талаар
сэрэмжлүүлж, Сүмийн гишүүдэд тэр хүмүүсийг цуглаандаа үлдээж болохгүй
гэж зөвлөжээ.

2 ИОХАН
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Иоханы гурав дахь
захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Энэ богинохон захидалдаа Иохан Сүмийн удирдагчдын эсрэг бослого гарах
үед үнэнч үлдсэн Сүмийн гишүүн Гайосыг магтжээ. Иоханы сургаал нь Шинэ
Гэрээний Сүмд урвалт гарсан гэдгийг суралцагчдад илүү сайн ойлгоход тусалж
мөн сөрөг үйлдлүүдээс үл хамааран Сүмийн удирдагчдад итгэлтэй үлдэхэд нь
тэднийг сүнслэгээр өдөөж чадна.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Зохиолч нь өөрийгөө “ахлагч” (3 Иохан 1:1) гэж тодорхойлсон бөгөөд энэ нь
хууч яриагаар төлөөлөгч Иохан гэж ойлгогдож ирсэн.

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
3 Иоханыг яг хэзээ, хаана бичсэн нь тодорхойгүй.

Иохан Ефест удаан хугацаагаар амьдарч байсан тухай хууч яриа үнэн бол тэр
энэ захидлыг тэндээс МЭ 70–100 оны хооронд бичсэн байж магадгүй.

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Иоханы гурав дахь захидал Бурханы аялж буй үйлчлэгчдийг орон байр, хоол
хүнсээр хангаж, Христийн төлөө амин хувиа үл хичээсэн, үнэнч байдлаа
харуулсан гэж Иоханы магтсан итгэлтэй Сүмийн гишүүн Гайост зориулан
бичигдсэн юм (3 Иохан 1:5–8-ыг үзнэ үү).

Иохан Сүмд орон нутгийн удирдагчийн байр суурийг эзэлж байдаг Диотреф
гэдэг хүний талаар Гайост сэрэмжлүүлжээ. Диотреф нь Иоханыг болон
Сүмийн бусад албан тушаалтнуудыг илт эсэргүүцэж, бүр тэднийг хүлээж
авахыг хүссэн орон нутгийн Сүмийн гишүүдийг Сүмийн цуглаанд оролцоход
нь саад хийжээ (3 Иохан 1:9–10-ыг үзнэ үү). Иохан Гайосыг сайныг
үргэлжлүүлэн үйлдэхэд урамшуулаад, өөрөө түүн дээр удахгүй айлчлан очихоо
хэлжээ (3 Иохан 1:11–14-ийг үзнэ үү).

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Бид 3 Иоханаас Иохан Сүм доторх урвагч нөлөөллийн талаар санаа зовж
байгааг олж хардаг. Бид бусдыг хайрлах Иоханы хайрыг болон дуулгавартай
байх амьдралыг сонгосон хүмүүсийн төлөөх түүний баяр баясгаланг хардаг
(3 Иохан 1:4-ийг үзнэ үү).

Тойм
3 Иохан 1 дээр Иохан Гайосын итгэлтэй байдлыг магтаад, Иоханыг болон
Сүмийн бусад удирдагчийг эсэргүүцэх нэгэн удирдагчийн талаар
сэрэмжлүүлдэг.
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2 Иохан–3 Иохан
Оршил
Иохан Есүс Христийг бие махбодтой ирээгүй хэмээн
мэхлэн номлодог хүмүүсийн тухай гэгээнтнүүдэд
сэрэмжлүүлсэн. Тэр бас Гайосыг итгэлтэй байсных нь
төлөө магтсан.

Тэмдэглэл: Энэ хичээлд 3 Иоханыг заах зөвлөмжийг
оруулсан бөгөөд үүнд суралцагчид эцэг эх эсвэл Сүмийн
удирдагчдаасаа захидал хүлээж авах талаар бас байгаа.
Хэрэв та энэ заах зөвлөмжийг ашиглахаар сонгож байгаа

бол нэлээн хэдэн өдрийн өмнөөс бэлтгэх хэрэгтэй.
Суралцагч бүрийн эцэг эхийг, шаардлагатай бол орон
нутгийн Сүмийн удирдагчдыг сайн мэдээний дагуу
амьдрахаар хичээж байгааг нь харснаар мэдэрсэн баяр
баясгалангаа илэрхийлсэн бяцхан захидлыг бичихэд урь.
Та энэ хичээлийг заах өдрөө суралцагч бүрд зориулж
бичсэн захидлыг эцэг эх эсвэл Сүмийн удирдагчаас авсан
байх ёстой.

Заах зөвлөмж
2 Иохан
Иохан хуурамч сургаал заадаг хүмүүсээс сэрэмжлүүлдэг
Ихэнх суралцагчийн мэддэг нэгэн алдартай тамирчинг нэрлэ.

• Уг тамирчин амжилт гаргах хамгийн сайн эрүүл биетэй байхын тулд юу
хийдэг байж болох вэ?

• Хэрэв энэ тамирчин дасгал сургуулилт хийж, шаргуу хөдөлмөрлөснийхөө
дараа биеийн тамирын заал руу явахаа больж, чанар муутай хоол хүнс
идэж, телевиз их үзэж, видео тоглоом тоглож, биед хортой бодис хэрэглэж
эхэлбэл юу болох вэ?

Амжилттай яваа тамирчдын ид оргил үеийнхээ бие бялдраа гамнахын тулд
хийх ёстой хөдөлмөрийг Сүмийн гишүүдийн сайн мэдээгээр дамжуулан олж
авсан адислалаа хадгалахын тулд хийх ёстой хөдөлмөртэй хэрхэн харьцуулж
болохыг авч үзэхэд суралцагчдыг урь. Тэднийг 2 Иоханыг судлах үедээ Сүмийн
гишүүдийн хувьд олж авах адислалаа хадгалахад тусалж болох нэгэн зарчмыг
олж мэдэхэд урь.

Төлөөлөгч Иохан захидлаа “сонгогдсон эзэгтэй болоод түүний хүүхдүүдэд” гэж
эхэлсэн нь Сүмийн гишүүн нэгэн эмэгтэй ба түүний хүүхдүүдэд шууд хандсан
эсвэл Сүмийн чуулганыг бүхэлд нь тодорхойлсон бэлгэдлийн үг хэллэгийн аль
нь ч байж болохыг тайлбарлан, 2 Иохан 1:1–4-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг 2 Иохан 1:5–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иоханы гэгээнтнүүдэд сануулж байсан нэгэн
тушаалыг олж мэдэхийг хүс.

• Иохан гэгээнтнүүдэд ямар тушаалыг сануулсан бэ?

Нэг суралцагчийг 2 Иохан 1:7-г чанга уншихад урь. Иохан Сүмийн гишүүдэд
яагаад тушаалуудын “дагуу явахыг” (2 Иохан 1:6) эсвэл дуулгавартай байхыг
зөвлөсөн болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Иохан Сүмийн гишүүдэд яагаад тушаалуудад дуулгавартай байхыг
зөвлөсөн бэ?
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• “Мэхлэгч[дийн]” (7-р шүлэг) сургаал юу байсан бэ?

Төлөөлөгч Иоханыг энэ захидлыг бичиж байх үед докетизм гэгч гүн ухаан
түгээмэл болж байсан гэдгийг тайлбарла. Докетист хүмүүс Бурхан дээдэд
өргөмжлөгдсөн болохоор зовлон шаналал, үхэл, өөр бусад мөнх бус туршлагаас
хол байдаг гэж итгэдэг байсан. Тиймээс тэд Бурханы Хүү болох Есүс Христ нь
үнэндээ махан биеэр ирээгүй, харин Түүний сүнс зөвхөн мөнх бус хүмүүсийн
хийдэг эсвэл үйлддэг зүйлсийг хийж байгаа юм шиг сэтгэгдэл төрүүлсэн гэж
дүгнэсэн.

• Сайн мэдээний үнэнтэй зөрчилддөг өнөө үеийн хуурамч сургаалуудын
зарим нэг жишээ юү вэ?

• Эдгээр сургаал яагаад сүнслэг байдалд аюултай вэ?

Нэг суралцагчийг 2 Иохан 1:8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Иохан Сүмийн гишүүдийг эдгээр хуурамч сургаалтай
холбогдуулан юу хий гэж зөвлөснийг олж мэдэхийг хүс. “Өөрсдийгөө хяна”
гэдэг нь хуурамч сургаалуудыг хүлээж авахгүй байхад анхааралтай, хянамгай
ханд гэсэн утгатай мөн гүйцэлдүүлсэн гэдэг нь гүйцэтгэсэн эсвэл олж авсан
гэсэн утгатай байж болно гэдгийг тайлбарла.

• Бид 6–8-р шүлэг дэх Иоханы сургаалаас хүлээж авсан сайн мэдээний
адислалаа хэрхэн үргэлжлүүлэн эдэлж болох талаар ямар зарчим мэдэж авч
болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бид зарлигуудыг
сахиж, анхааралтай байснаар хүлээж авсан сайн мэдээний адислалаа
үргэлжлүүлэн эдлэх болно гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоосон
эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ аль хэдийн
хүлээн авсан эсвэл хүлээж авахаар найдаж буй сайн мэдээний адислалаа
жагсаан бичихэд урь. Бичсэн зүйлээ ангийнхантайгаа хуваалцахыг тэднээс хүс.
Тэдний хариултыг самбар дээр бич.

• Хуурамч сургаал хүлээн авах нь хэрхэн биднийг эдгээр сайн мэдээний
адислалыг олж авах эсвэл үргэлжлүүлэн эдлэхэд саад болж болох вэ?

Нэг суралцагчийг 2 Иохан 1:9-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Иохан Христийн сургаал дотор байж, сайн мэдээнд ойр байн,
эцсээ хүртэл тэвчдэг хүмүүст юу тохионо гэж заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Христийн сургаал дотор байдаг хүмүүст юу байдаг вэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа Хэрэв бид Христийн сургаал дотор байвал Эцэг, Хүү
хоёртой хамт байх болно гэсэн зарчмыг самбар дээр бич.)

Эцэг, Хүү хоёртой хамт байх нэг арга зам нь Ариун Сүнсний нөхөрлөл гэдгийг
онцолж хэл.

Суралцагчдыг тушаалуудыг сахин, анхааралтай байж, сайн мэдээн доторх
хичээл зүтгэлээ тунгаан бодоход урь. Тэднийг яагаад сайн мэдээгээр
дамжуулан хүлээн авсан адислалаа хадгалж үлдэхийг хүсэж байгаагаа мөн
тушаалуудыг сахихдаа илүү итгэлтэй, тууштай байхын тулд өнөөдөр хийх нэг
зүйлийг бичихэд урь.
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Иохан гэгээнтнүүдийг хуурамч сургаал түгээгч хүмүүсээс зайлсхийхэд
зоригжуулсныг тайлбарлан, 2 Иохан 1:10–13-ыг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр захидал
бичиж буй гэгээнтнүүд дээр өөрийн биеэр айлчлан очих хүслээ бас
илэрхийлсэн.

3 Иохан
Иохан Гайосыг итгэлтэй байдлынх нь төлөө магтав
Жижиг хайрга болон дүүрэн устай том шилэн сав ангид авчир. Нэг
суралцагчаас ямар ч долгион үүсгэлгүйгээр хайргыг усанд хийхийг хүс.

• Яагаад хайрганаас болж усанд долгион үүсэхгүй байх боломжгүй вэ?

• Сайн мэдээгээр амьдрах таны сонголт танаас өөр хэнд эергээр нөлөөлж
болох вэ?

3 Иоханд цэдэглэснээр, Иохан Гайос гэдэг Сүмийн итгэлтэй гишүүнд хандаж
хэлсэн гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг 3 Иохан 1:1–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, сайн мэдээгээр амьдрах Гайосын итгэлтэй байдал
Иоханд хэрхэн нөлөөлснийг олж мэдэхийг хүс. 4-р шүлэгт буй хүүхдүүд гэдэг
нь Иоханы сайн мэдээнд хөрвөгдөхөд нь тусалсан Сүмийн гишүүдийг хэлсэн
байж болохыг тайлбарла.

• Сайн мэдээгээр амьдрах Гайосын итгэлтэй байдал Иоханд хэрхэн
нөлөөлсөн бэ?

• Та эдгээр шүлгээс сайн мэдээгээр амьдрах нь бидэнд болон бусдад нөлөөлж
болох тухай үнэнийг хэрхэн нэгтгэн дүгнэж болох вэ? (Суралцагчид янз
бүрийн үнэнийг олж тодорхойлж болох ч Сайн мэдээний дагуу амьдрах
нь зөвхөн бидэнд төдийгүй бас бусдад баяр баясгалан авчирдаг
гэсэнтэй төстэй үнэнийг олж тодорхойлох ёстой.)

• Та хэзээ хэн нэгнийг сайн мэдээнд итгэлтэй амьдарсанд нь баярлан, баяр
баяслыг мэдэрч байсан бэ?

Та энэ үнэнийг цааш тайлбарлахын тулд эцэг эх эсвэл Сүмийн удирдагчдыг
суралцагчдад хандаж захидал бичихэд урихаар шийдсэн бол захидлуудыг
тарааж өг. Суралцагч бүр эцэг эх эсвэл Сүмийн удирдагчаасаа захидал авсан
байх ёстой бөгөөд тэдэнд захидлаа унших цаг гаргаж өг.

Бүх суралцагчийг оролцоход урь
Бүх суралцагчийг хичээлд оролцоход урих тохиромжтой арга замыг хайж ол. Суралцагч
бүрийн эцэг эх эсвэл удирдагчдыг захидал бичихэд урьснаар бүх суралцагчийг, бүр
идэвхтэй оролцохоос ихэвчлэн цааргалдаг эсвэл хүсдэггүй суралцагчийг хүртэл оролцуулж
болно.

Иохан аялж буй Сүмийн удирдагч, номлогчдыг хүлээн авах Гайосын хүслийг
магтаж, Иохан болон түүний хамтрагчдыг хүлээн аваагүй Диотреф гэдэг орон
нутгийн удирдагчийг шүүмжилсэн болохыг тайлбарлан, 3 Иохан 1:5–14-ийг
нэгтгэн дүгнэ.

149-Р ХИЧЭЭЛ
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Энэ хичээлд тодорхойлсон үнэнийг тоймлон хар. Эдгээр үнэний тухай
гэрчлээд, суралцагчдыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд урь.
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Иудагийн нийтлэг
захидлын оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
Иудагийн нийтлэг захидал нь эртний Сүм доторх урвалтын хүчийг
тодорхойлдог. Суралцагчид энэ захидлыг судлах үедээ Есүс Христийн шавь
нарыг итгэлээс нь холдуулахыг эрэлхийлэгчдийг хэрхэн ялган таних талаар
мэдэж авах болно. Суралцагчид түүнчлэн итгэлийнхээ төлөө чин сэтгэлээсээ
тэмцэж, үүндээ үнэнч үлдэхийн ач холбогдлыг мэдэрнэ.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Энэ захидлын зохиогч нь өөрийгөө “Есүс Христийн боол, Иаковын дүү Иуда”
(Иуда 1:1) гэж тодорхойлдог. Хуучны яриагаар бол зохиогч нь Есүс Христийн
эх нэгтэй дүү Иуда хэмээн ойлгогдсон (Матай 13:55; Марк 6:3; Библийн толь
бичиг, “Иуда”-г үзнэ үү). Иуда нь Иерусалимд өндөр үнэлэгддэг Сүмийн
гишүүн байсан бололтой. Мөн тэр номлохоор аялсан байж болох юм (Үйлс
1:13–14; 1 Коринт 9:5-ыг үзнэ үү). Иуда санваарын ямар албан тушаалтай
байсан нь мэдэгддэггүй ч захидал нь түүнийг зөвлөсөн захидал бичих эрх мэдэл
бүхий албан тушаалтай байсныг харуулдаг.

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Бид Иудагийн захидлыг хаана бичсэнийг мэдэхгүй. Хэрэв энэ захидлыг үнэхээр
Есүсийн дүү Иуда бичсэн бол энэ нь МЭ 40-өөс 80 оны хооронд бичигдсэн байх
магадлалтай.

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Иудагийн захидлыг “Эцэг Бурханд хайрлагдсан, Есүс Христийн төлөө
хамгаалагдсан” (Иуда 1:1) итгэлтэй Христэд итгэгчдэд зориулж бичсэн.
Иудагийн зорилго нь Сүмд ороод, Их Эзэн Есүс Христийг үгүйсгэсэн, ёс
суртахуунгүй зан авиртай, хуурамч сургаалыг дэмждэг бурханлаг бус багш
нарын эсрэг “хичээл зүтгэл гарган … итгэлийн төлөө тэмцэхэд” уншигчдаа
урамшуулах явдал байсан (Иуда 1:3).

Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
Энэ нь хэдийгээр Шинэ Гэрээн дэх хамгийн богинохон номнуудын нэг ч
Библид өөр хаана ч байдаггүй мэдээллийг агуулдаг. Иуда “эрх мэдэл бүхий
байр сууриа сахи[агүй тэнгэр элч нарын” тухай (6-р шүлэг мөн Абрахам 3:26-г
үзнэ үү) болон Мосегийн биений төлөө Михаел, Люсифер хоёр тэмцэлдсэн
тухай (9-р шүлэг) мөн Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтийн талаарх Енохын
бошиглолын тухай бичсэн (14–15-р шүлэг мөн Мосе 7:65–66-г үзнэ үү) .

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконки Иудагийн
захидлын хэд хэдэн өвөрмөц шинж чанарыг дараах байдлаар тэмдэглэжээ.
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“Библид бүхэлд нь Иуда ганцаараа дэлхийн өмнөх оршихуй бидний анхны
байдал байсан ба зарим тэнгэр элч үүний шалгуурыг давж чадаагүй гэдэг
ойлголтыг хадгалж үлдээсэн.

Мосегийн биеийн талаарх Михаел, Люсифер хоёрын хоорондох маргааны
тухай ховор мэдлэгийг бид түүнээс авдаг.

Тэр ганцаараа Хүний Хүүгийн Хоёр дахь ирэлтийн талаарх Енохын алдар суут
бошиглолыг цэдэглэсэн юм” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть
[1965–1973], 3:415).

Иудагийн үгс нь Бурханыг болон Түүний үйлчлэгчдийг эсэргүүцэх хүмүүс, ёс
суртахуунгүй шашингүй үзлийг шүтэж, ариун явдлын хууль зэрэг Бурханы
зарлигуудыг дуулгавартай дагах шаардлагаас чөлөөлөгдсөн байхаа мэдэгдсэн
хүмүүсийн эсрэг хатуу хэлсэн байдаг. Иуда энэ тэрслэгч хүмүүсийн зарим
шинж чанарыг тодорхойлсон.

Тойм
Иуда 1 Иуда Сүмийн гишүүдийг “хичээл зүтгэл гарган … итгэлийнхээ төлөө
тэмцэхэд” ятгажээ (Иуда 1:3). Тэрээр хүмүүс гэгээнтнүүдийн дунд
болгоомжтой гэтэж орж ирээд, хуурамч сургаал тарааж, хорон муу үйлдлийг
дэмждэг гэж тайлбарласан. Иуда Бурханаас эргэсэн хүмүүсийн дээр ирэх
шүүлтийн талаар сэрэмжлүүлсэн бөгөөд Сүмийн гишүүдэд итгэлээ босгоод,
“Бурханы хайран дотор өөрсдийгөө сахь” хэмээн зөвлөжээ (Иуда 1:21).

ИУДА
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150-Р ХИЧЭЭЛ

Иуда
Оршил
Иуда Сүмийн гишүүдийг хуурамч багш нарын эсрэг,
итгэлийнхээ төлөө хичээл зүтгэл гарган тэмцэхэд ятгасан.
Тэрээр хуурамч багш нарыг дүрслэн хэлээд,
гэгээнтнүүдэд Есүс Христийн сайн мэдээн дээр

амьдралаа барьж босгохыг зөвлөсөн. Иудаг Есүс
Христийн эх нэгтэй дүү хэмээн үе дамжин ойлгодог
(Матай 13:55-ыг үзнэ үү). Иуда нь Иерусалимд өндрөөр
үнэлэгддэг Сүмийн идэвхтэй гишүүн байсан.

Заах зөвлөмж

Их Эзэнд болон Сүнсэнд итгэлтэй бай
Өсвөр үеийнхэнд сайн мэдээний зарчмуудыг заах үүрэг хариуцлага нь хэцүү бас дааж
давшгүй мэт санагдаж болох юм. Энэ бол Их Эзэний ажил бөгөөд Түүнд итгэлтэй байх
хүмүүст Тэрээр туслах болно гэдгийг сана (Моронай 7:33-ыг үзнэ үү). Ариун Сүнс
суралцагчдын зүрх сэтгэлийг зөөлрүүлж, тэдэнд сайн мэдээний үнэнийг хэрэгцээ
шаардлага, нөхцөл байдлынхаа дагуу хэрэглэхийг сануулдаг гэдэгт бас итгэ (Алма 24:8; С
ба Г 50:14-ийг үзнэ үү).

Иуда 1:1–19
Иуда Сүмийн гишүүдийг хуурамч багш нарын эсрэг, итгэлийнхээ төлөө хичээл
зүтгэл гарган тэмцэхийг ятгасан.
Дараах зохиолуудыг чанга уншаад, суралцагчдыг юу гэж хариулахаа тунгаан
бодоход урь.

1. Нэгэн найз чинь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн сайт дээр ижил
хүйстний гэрлэлтийн талаарх Сүмийн байр суурийг шүүмжилсэн мэдэгдэл
бичсэн байв.

2. Таныг Сүмийн гишүүн гэдгийг нэг хөрш чинь мэджээ. Тэр Мормоны
Номыг уншсан бөгөөд уг ном нь урам өгсөн уран зохиол байсан ч Бурханы
үг биш гэж мэдэрсэн гэдгээ танд хэлэв.

3. Сургуулийн хичээл дээр болсон ярилцлагын үеэр нэг хүүхэд порнограф нь
аюулгүй бөгөөд хориглох шаардлагагүй гэж мэтгэлцэв.

• Хүн иймэрхүү нөхцөл байдалд ямар ямар арга замаар хариулж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Иуда 1:3–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иуда Сүмийн гишүүдэд юуны тухай
сэрэмжлүүлснийг олж мэдэхийг хүс.

• 4-р шүлэгт цэдэглэснээр, Иуда Сүмийн гишүүдэд юуны тухай
сэрэмжлүүлсэн бэ?

Суралцагчдад хорон санаатай “бурхангүй тэд” Сүмийн эгнээнд аажмаар орж
ирсэн гэдгийг ойлгоход нь тусал. Тэдгээр Сүмийн гишүүн Бурхан
нигүүлсэнгүйгээр уучилдаг учир ач ивээлийн сургаалаар нүгэл үйлдэх бүрэн
зөвшөөрлийг олгосон гэж заан, ялзрал, ёс суртахуунгүй үйл ажиллагаануудыг
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дэмждэг байсан. Тэд Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрын талаарх зарим
үнэнийг бас үгүйсгэсэн. “Урьдаас ял шийтгэлийнх нь тухай бичигдсэн” (4-р
шүлэг) гэдэг хэллэг нь ийм хүмүүсийн ял шийтгэлийн талаар эрт дээр үед
бичсэн байсан гэсэн утгатай юм.

• Иуда тэр хүмүүсийн дэлгэрүүлж байсан хуурамч сургаал, ялзарсан
үйлдлүүдийг хараад, итгэлтэй Сүмийн гишүүдийг юу хийхэд ятгасан бэ?
(“Итгэлийн төлөө тэмцэх” [3-р шүлэг].)

“Ариун хүмүүст нэгэнт бүрмөсөн тушаагдсан итгэл” (3-р шүлэг) гэдэг нь
Аврагчийн болон Түүний төлөөлөгчдийн заасан үнэн, хууль, ёслолууд болох
Есүс Христийн сайн мэдээг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

• Бид хуурамч сургаал, ялзарсан үйлдлүүдийг даван гарах Есүс Христийн
дагалдагчдын үүрэг хариуцлагын талаар ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ?
(Суралцагчид өөр өөрсдийн үгээр Есүс Христийн дагалдагчид нь
хуурамч сургаал, ялзарсан үйлдлүүдийн эсрэг, Есүс Христийн сайн
мэдээний төлөө хичээл зүтгэл гарган тэмцэх ёстой гэсэн үнэнийг олж
тогтоож болно.)

• Та нар сайн мэдээний төлөө хичээл зүтгэл гарган тэмцэх гэдэг нь юу гэсэн
утгатай гэж бодож байна вэ? (Бид сайн мэдээг зоригтой зааж, гэрчлэх
хэрэгтэй. Гэхдээ бид ийнхүү үйлдэхдээ эелдэг бус, дээрэлхүү эсвэл
зөрчилдөх хүсэлтэй байх ёсгүй [Алма 38:12; 3 Нифай 11:29-ийг үзнэ үү].)

• Бид зөрчилдөхгүйгээр сайн мэдээний төлөө хэрхэн тэмцэх вэ?

Суралцагчдад энэ хичээлийн эхэнд танилцуулсан нөхцөл байдлуудын
талаар сануул.

• Бидэнд эдгээр болон үүнтэй адил нөхцөл байдалд хуурамч сургаал, ялзарсан
үйлдлүүдийн эсрэг тэмцэх ямар ямар арга байдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл
Л.Андэрсэны хэлсэн дараах үгийг уншихад урь. Суралцагчдаас нэг залуу
эмэгтэй сайн мэдээний төлөө хэрхэн тэмцсэнийг сонсохыг хүс.

“Би Нэгдсэн Улсад амьдардаг, Лоорэлын насны нэг охинтой саяхан
ярилцсан юм. Би түүний э-мэйлээс эш татан уншъя.

“‘Өнгөрсөн жил манай зарим найз фэйсбүк дээр гэрлэлтийн талаар үзэл
бодлоо илэрхийлсэн юм. Олон нь ижил хүйстний гэрлэлтийг дэмжиж, хэд
хэдэн ХҮГ өсвөр үеийнхэн үүн дээр “Like” дарсан байв. Би ямар нэгэн
сэтгэгдэл үлдээсэнгүй.

Би сайтар бодсоны эцэст уламжлалт гэрлэлтийн талаарх өөрийн итгэл үнэмшлийг
хуваалцахаар шийдлээ.

‘Би эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрлэлтэд итгэдэг’ гэж өөрийн зурган дээр
гарчиг нэмэв. Тэгтэл тэр даруй би мессежүүд хүлээн авч эхэлсэн юм. “Чи бол хувиа
бодогч.” “Чи бол шүүмжлэгч.” Нэг нь намайг боолчлогчтой адилтгаж байв. Сүмийн сайн
гишүүн, дотны найз маань хүртэл “Чи цаг үетэйгээ хөл нийлүүлэх хэрэгтэй. Юм
өөрчлөгдөж байна. Чи ч гэсэн өөрчлөгдөх хэрэгтэй” гэж бичсэн байв.

Би тэдэнтэй дахин тэмцэлдээгүй ч бичсэн үгсээ арилгаагүй’ гэж тэр хэлсэн.

150-Р ХИЧЭЭЛ
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Тэрээр ерөнхийлөгч Монсоны хэлснээр заримдаа “та нар ганцаар зогсох ёстой” хэмээн
төгсгөсөн байв. Өсвөр үеийнхний хувьд бид Бурханы болон Түүний амьд бошиглогчдын
сургаалуудад үнэнч байж, хамтдаа зогсоно гэдэгт найдаж байна’” (“Сүнслэг шуурганууд,”
Ensign эсвэл 2014 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 33–34).

• Энэ залуу эмэгтэй сайн мэдээний төлөө хэрхэн тэмцсэн бэ?

• Та болон таны мэддэг хэн нэгэн хүн хэзээ Есүс Христийн сайн мэдээний
төлөө тэмцэх хэрэгтэй болсон бэ? Та тэр явдлаас ямар сургамж авсан бэ?

Тэднээс Есүс Христийн сайн мэдээний төлөө тэмцэхийн тулд юу хийж болох
тухай тунгаан бодохыг хүс. Тэднийг хүлээн авдаг өдөөлт бүрийнхээ дагуу
үйлдэхэд урамшуулан дэмж.

Иуда тэдгээр тэрслэгч Сүмийн гишүүнийг Бурханы эсрэг тэрсэлж, шүүлтэд нь
зовж шаналсан Хуучин Гэрээний үеийн хүмүүстэй харьцуулсан гэдгийг
тайлбарлан, Иуда 1:5–7-г нэгтгэн дүгнэ. Тэр хүмүүс дотор цөлд устгагдсан
Израилийн хүүхдүүдийн олон нь мөн галд устгагдсан Содом, Гоморрагийн
хүмүүс багтсан. Иуда тэрслэгч Сүмийн гишүүдийг “байр сууриа сахилгүй”
эсвэл мөнх бус байдлын өмнөх оршихуйд Бурханы эсрэг тэрслээд, Түүний
дэргэдээс хөөгдсөн хүмүүстэй бас харьцуулсан (Иуда 1:6; мөн Абрахам
3:22–26-г үзнэ үү).

Хуурамч багш нарын шинж чанарууд гэсэн гарчгийг самбар дээр бич.

Бид Иуда 1:8–16-аас Сүм дотор ялзарсан гүн ухаан, үйлдэл зэргийг тараагч
хүмүүсийг танихад Сүмийн гишүүдэд туслах олон шинж чанарыг дүрсэлсэн
байдгийг уншдаг гэдгийг тайлбарла. Энэ санааг тайлбарлахын тулд Иуда 1:12
дээрх “салхинд туугдах хургүй үүл” мөн “үр жимсгүй намрын мод” зэрэг
хэллэгүүдийг онцолж хэл.

• Хуурамч багш нар хэрхэн хургүй үүл, жимсгүй мод шиг байж болох вэ?

Суралцагчдыг гурав эсвэл дөрвөөр нь бүлэг болгон хуваарил. Суралцагчдад
бүлгийн гишүүдтэйгээ хамт Иуда 1:8, 10, 14–19-ийг уншаад, хуурамч багш
нарын өөр бусад шинж чанарыг олж мэдэхийг зааварла. Суралцагчдаас олж
мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхийг хүс. Та “эцсийн үед” (18-р шүлэг) гэдэг нь
Иудагийн амьдарч байсан цаг үеэс гадна бидний амьдрах сүүлчийн өдрүүдийг
хэлсэн гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй болж мэднэ.

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа суралцагчдыг самбарын өмнө гараад, олж
мэдсэн хуурамч багш нарын нэг шинж чанарыг бичихэд урь. Суралцагчид
дараах шинж чанаруудыг багтаан бичиж болно (та суралцагчдад уншсанаа
ойлгоход нь туслахын тулд эдгээр тодорхойлолтын заримыг ашиглах хэрэгтэй
болж мэднэ.)

Хуурамч багш нарын шинж чанарууд

Ёс суртахуунгүй байдлаараа биеэ бузарлах (8-р шүлэг)

Эрх мэдлийг эсэргүүцэн, тэнгэрлэг сүр жавхланг доромжлох (8-р шүлэг)
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Ойлгодоггүй зүйлсээ доромжлон гутаах (10-р шүлэг)

Төрөлх зөнгөөр мэдэж авдаг юмсаар өөрсдийгөө ялзруулах (10-р шүлэг)

Бурханлаг бус замаар үйлдэх (15-р шүлэг)

Бурханы эсрэг хатуу үгсээр ярих (15-р шүлэг)

Дургүйцэн бувтналдах, өө сэв хайх (16-р шүлэг)

Өөрсдийн хүсэл тачаалыг дагаж, үүний дагуу үйлдэх (16-р шүлэг)

Бардамнан сайрхах (16-р шүлэг)

Ашиг харан бусдыг зусардах (16-р шүлэг)

Их Эзэний Сүмийг болон Сүмийн жишгийг элэглэн дооглох (18-р шүлэг)

Өөрсдийгөө итгэгчдээс тусгаарлах (19-р шүлэг)

Зөнгөөрөө бодох ба үйлдэх (19-р шүлэг)

Сүнсгүй байх (19-р шүлэг)

• Сүнсгүй байх нь самбарт жагсаасан шинж чанарууд руу хэрхэн
хөтөлдөг вэ?

• Яагаад хуурамч багш нарын шинж чанаруудыг таньж мэдэх нь чухал вэ?

Эдгээрээс нэг юм уу түүнээс олон шинж чанарыг агуулсан мөн ямар нэг
зүйлийг буруу заадаг хүн бүр Иудагийн дүрсэлсэн хуурамч багш биш гэдгийг
ойлгоход нь суралцагчдад тусал. Ийм хүн гэмгүй мөн тэр сэдвийн талаар буруу
ойлгосон байж болно. Гэсэн хэдий ч, эдгээр шинж чанар нь хууран мэхэлж,
хилэнцийг дэмжих замаар бусдын итгэл, дуулгавартай байдлыг сулруулахыг
хичээдэг хуурамч багш нарыг танихад бидэнд тусалж чадна.

Суралцагчдыг Иуда 1:17–18-ыг чимээгүй давтахад урь.

• Хэн Сүмийн гишүүдэд хуурамч багш нарын тухай өмнө нь
сэрэмжлүүлсэн бэ?

• Бид эдгээр шүлгээс хуурамч багш нарын эсрэг тэмцэх бидний хичээл
зүтгэлд төлөөлөгч, бошиглогчид хэрхэн тусалж чадах талаар ямар үнэнийг
мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Төлөөлөгч,
бошиглогчид нь бидний итгэл, дуулгавартай байдлыг сулруулахыг
эрэлхийлдэг хүмүүсийг таньж мэдэхэд бидэнд тусалдаг бөгөөд
биднийг сэрэмжлүүлдэг гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой.
Энэ үнэнийг самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч М.Рассэлл
Баллардын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас түүний хэлсэн
үг хэрхэн энэ үнэнийг тусгаж байгааг олж сонсохыг хүс.
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“Өнөөдөр бид та нарт хуурамч бошиглогч, багш нар ихсэж байгааг
анхааруулж байна. Хэдийгээр бид Есүс Христийн Хожмын Үеийн
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн итгэлтэй гишүүдийн дунд байдаг ч гэсэн
болгоомжтой байхгүй бол тэдэнд мэхлэгдэж, хохирогч болох болно гэдгийг
сэрэмжлүүлж байна” (“Beware of False Prophets and False Teachers,” Ensign,
1999 оны 11-р сар, 62).

• Энэ үнэнээс үзэхэд бошиглогч, төлөөлөгчдийн үгсийг судлах нь яагаад
чухал вэ?

• Орчин үеийн бошиглогч, төлөөлөгчид ямар хуурамч сургаалын талаар
сэрэмжлүүлсэн бэ?

Иуда 1:20–25
Иуда гэгээнтнүүдэд Есүс Христийн сайн мэдээн дээр амьдралаа байгуулахыг
мөн бусдыг аврахад туслахыг зөвлөдөг
Бид … итгэлдээ үнэнч үлдэж чадна гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр
бич.

Нэг суралцагчаас Иуда 1:20–21-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иуда гэгээнтнүүдэд итгэлдээ үнэнч үлдэхийн тулд
юу хийхийг зааварласныг олж мэдэхийг хүс. Та “Ариун Сүнсээр залбирах”
гэдэг нь Ариун Сүнсний удирдамжийн тусламжтай залбирах гэсэн утгатай
гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй байж болно.

• Та 20–21-р шүлэгт цэдэглэсэн зүйл дээр үндэслээд самбар дээрх
өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээж бичих вэ? (Суралцагчид Бид Есүс Христийн
сайн мэдээн дээр амьдралаа босгосноор итгэлдээ үнэнч үлдэж чадна
гэсэн байдлаар өгүүлбэрийг гүйцээж болно.)

• 20–21-р шүлэг дээрх Иудагийн нэмэлт зааварчилгааг дагах нь бидэнд
итгэлдээ үнэнч үлдэхэд хэрхэн туслах вэ?

• Итгэлдээ үнэнч байх нь яагаад хичээл зүтгэл гаргах ач холбогдолтой
зүйл вэ?

• Иудагийн зөвлөснөөр амьдрах нь хэрхэн танд болон таны мэддэг бусад хүнд
итгэлдээ үнэнч үлдэхэд тусалсан бэ?

Судрын тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэртээ Иудагийн зөвлөгөөг илүү сайн
дагаж болох нэг арга замыг бичихийг суралцагчдаас хүс. Тэднийг бичсэн
зүйлээ хэрэгжүүлэхэд урамшуулан дэмж.

Иуда хуурамч багш нарын нөлөөллөөс болж сүнслэг байдлаараа тэмцэлддэг
байж магадгүй хүмүүст туслахыг Сүмийн итгэлтэй гишүүдэд зөвлөөд, Бурханд
магтаал өргөсөн гэдгийг тайлбарлан, Иуда 1:22–25-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Хичээл дээр ярилцсан үнэний тухай гэрчлэлээ хуваалцан, хичээлээ дуусга.

Төгс эзэмших судрын дүгнэлт
Суралцагч бүрд өөр өөр төгс эзэмших судар оноож өг. Суралцагчдад оноосон
төгс эзэмших судрын сургаал, зарчмыг хэрэгжүүлж болох бодит амьдралаас
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сэдэвлэсэн хувилбарыг нэг цаасан дээр бичихийг зааварла. Суралцагчдыг
бичиж дууссаны дараа тэдний хувилбарыг цуглуулж ав. Цөөн хувилбарыг
уншаад, суралцагчдыг төгс эзэмших судар дахь сургаал, зарчмыг хувилбар бүрд
хэрхэн хэрэглэж болохыг хуваалцахад урь. Та зарим хувилбарыг ирэх долоо
хоногийн хичээлийн эхэнд эсвэл төгсгөлд танилцуулж болно.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

2 Петр–Иуда (30-р хэсэг)
Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын 2 Петр–Иудаг (30-р хэсэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь энэ хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын
зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (2 Петр)
Төлөөлөгч Петр энэхүү захидлыг хавчлага, хүнд сорилт, Сүм доторх урвалт зэрэгт нь туслахаар гэгээнтнүүдэд
хандан бичсэн. Суралцагчид Петрийн үгсийг судалж байхдаа бошиглогчид Ариун Сүнсээр дамжуулан судрыг
хүлээн авдаг, хуурамч багш нар гэм нүгэл илүү ихтэй эрх чөлөө рүү удирддаг гэж итгэхэд биднийг мэхлэхээр
эрэлхийлдэг болохыг сурч мэдсэн. Суралцагчид бурханлаг амьдралаар амьдарч, Түүний ирэхийг харуулдан
хүлээснээр Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэж чадна гэдгийг бас мэдсэн.

2 дахь өдөр (1 Иохан)
1 Иоханаас суралцагчид хэрэв бошиглогч, төлөөлөгчдийн сургаалыг хүлээн авч, дагавал Эцэг, Хүү хоёртой
нөхөрлөж чадна гэдгийг ойлгож авсан. Үүнээс гадна, Бурханыг хайрлах үедээ бусдыг хайрлах болно гэдгийг
тэд мэдсэн.

3 дахь өдөр (2 Иохан–3 Иохан)
Төлөөлөгч Иоханы гэгээнтнүүдэд зориулсан өөр хоёр захидалд тэрээр Сүм доторх урвалтын нөлөөллийн талаар
санаа зовж байгаагаа үргэлжлүүлэн илэрхийлжээ. Суралцагчид эдгээр захидлаас зарлигуудыг сахиж, сэрэмжтэй
байснаар хүлээж авсан сайн мэдээний адислал бүрээ үргэлжлүүлэн эдэлж болно мөн хэрэв Христийн сургаал
дотор байвал Эцэг, Хүүтэй хамт байна гэдгийг ойлгосон. Суралцагчид сайн мэдээгээр амьдрах нь өөрсдөд нь
болон бусдад баяр баясал авчирдаг болохыг мөн Сүмийн гишүүд Их Эзэний бүх үйлчлэгчийг хүлээн авч, дэмжих
ёстой гэдгийг мэдэж авсан.

4 дэх өдөр (Иуда)
Суралцагчид ширүүн эсэргүүцэлтэй тулгараад байсан гэгээнтнүүдэд бичсэн Иудагийн захидлыг судалснаар Есүс
Христийн дагалдагчид нь хуурамч сургаал, ялзарсан уламжлалуудын эсрэг Есүс Христийн сайн мэдээний төлөө
хичээл зүтгэл гарган тэмцэх ёстой гэдгийг мэдсэн. Суралцагчид бас төлөөлөгч, бошиглогчид бидний итгэл,
дуулгавартай байдлыг сулруулахаар эрэлхийлэгчдээс сэрэмжлүүлж, тэднийг таньж мэдэхэд бидэнд тусалдаг
гэдгийг мөн бид Есүс Христийн сайн мэдээн дээр амьдралаа байгуулснаар итгэлдээ үнэнч үлдэж чадна гэдгийг
ойлгож авсан.

Оршил
Төлөөлөгч Петр Есүс Христтэй адил болохыг эрэлхийлэх замаар Түүний тухай
мэдлэгээ өсгөхөд гэгээнтнүүдийг урамшуулан дэмжсэн. Тэр энэ сүнслэг өсөлт
нь тэдэнд өөрсдийг нь “дуудан, сонгосныг бататгахад” (2 Петр 1:10) туслах
болно гэдэгт итгүүлсэн байна.
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Заах зөвлөмж
2 Петр 1:1–11
Петр Есүс Христийн бурханлаг мөн чанараас хэрхэн хүртэхийг заав
Тэмдэглэл: Дараах зарчим, судрын хэсгийг ярилцахдаа ариун сүмийн ёслол,
сургаалуудтай холбоотой сэдвийн талаар ярилцахгүй байхыг анхаар.

Хичээл эхлэхээс өмнө дараах үгсийг самбар дээр бич (“The Will Within,” Ensign,
1987 оны 5-р сар, 68-аас авав).

“Бидний үүрэг бол өөрсдийнхөө байж болох хамгийн сайн түвшинд хүрэх
явдал юм” (Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон)

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Тэднийг самбар дээрх үгийг уншаад,
дараах асуултуудын талаар хамтрагчтайгаа ярилцахад урь.

• Ерөнхийлөгч Монсон “Өөрсдийнхөө байж болох хамгийн сайн түвшинд
хүрэх” гэдгийг ямар утгаар хэлсэн гэж та нар бодож байна вэ?

• Яагаад өөрсдийнхөө байж болох хамгийн сайн түвшинд хүрэх нь чухал гэж
та нар бодож байна вэ?

• Биднийг өөрсдийнхөө байж болох хамгийн сайн түвшинд хүрэхэд юу саад
болдог вэ?

Суралцагчдыг 2 Петр 1-ийг судалж байхдаа тэднийг хэрхэн өөрсдийнхөө байж
болох хамгийн сайн түвшинд хүрэхийг мэдэхэд нь туслах нэгэн үнэнийг олж
мэдэхэд урь.

Петр Есүс Христэд итгэлтэй болсон боловч дэлхийн нүгэлт зам руу эргэн
орохоор уруу татагдсан байж мэдэх Сүмийн гишүүдэд хандан бичсэнийг
тайлбарлан, 2 Петр 1:1–2-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг 2 Петр 1:3–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Петр гэгээнтнүүдэд Аврагчийн талаарх гэрчлэлдээ
үнэнч үлдэхэд нь туслахын тулд юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Эдгээр шүлэгт цэдэглэснээр Петр гэгээнтнүүдэд юу заасан бэ?

• “Бурханлаг мөн чанарыг хуваалцагч болох” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?
(2 Петр 1:4).

Суралцагчдыг 2 Петр 1:5–7-г дотроо уншаад, Петрийн гэгээнтнүүдийг
хөгжүүлэхэд урьсан Есүс Христийн зан чанарыг олж мэдэхэд урь. Дараа нь
суралцагчдаас олж мэдсэн зан чанаруудаа самбар дээр жагсаан бичихийг хүс.
Суралцагчдыг тэдгээр зан чанарын аль нэгийг нь илүү сайн ойлгохыг хүсвэл
толь бичгээс тодорхойлолтыг нь олоход урьж болно.

Аврагчийн эдгээр бурханлаг зан чанараас нэгийг нь харуулсан жишээнүүдийн
тухай бодоход суралцагчдыг урь. Цөөн суралцагчаас бодол санаагаа
ангийнхантайгаа хуваалцахыг хүс.
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Бид бурханлаг зан чанарыг өөрсдөдөө хөгжүүлснээрээ … чадна гэсэн гүйцэд бус
зарчмыг самбар дээр бич.

Нэг суралцагчийг 2 Петр 1:8–9-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Аврагчийн бурханлаг зан чанарыг хөгжүүлэх үед
хүлээн авч болох адислалыг олж мэдэхийг хүс.

• Бид бурханлаг зан чанарыг хөгжүүлснээр ямар адислал хүлээн авч чадах вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээрх өгүүлбэрийг Бид бурханлаг
зан чанарыг өөрсдөдөө хөгжүүлснээр Есүс Христийг таньж мэдэж
чадна гэсэн байдлаар уншихаар гүйцээж бич.)

• Яагаад бурханлаг зан чанарыг хөгжүүлэх нь Есүс Христийг мэдэхэд тусалдаг
гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг 2 Петр 1:10–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, бурханлаг зан чанарыг хөгжүүлэхдээ хичээнгүй
байдаг хүмүүст ирэх өөр нэг адислалыг олж мэдэхийг хүс.

• Есүс Христийн бурханлаг зан чанарыг хөгжүүлэхэд хичээнгүй ханддаг
хүмүүст ямар адислал ирэх вэ? (“Та нарыг дуудан, сонгосныг бататгахын
тулд” [10-р шүлэг] гэдэг хэллэг нь мөнх амьдралыг өвлөх болно гэдэг
баталгааг энэ амьдралдаа Бурханаас хүлээн авах гэсэн утгатай болохыг
тайлбарла. Петр үүнийг бас “илүү баттай болгогдсон эш үзүүллэгийн үг”
[2 Петр 1:19] гэж нэрлэсэн. Мөн C ба Г 131:5-ыг үзнэ үү.)

• Бид эдгээр шүлгээс яагаад бурханлаг чадавхаа хөгжүүлэхэд хичээнгүй байх
ёстой талаар ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр
хэлж болох ч Хэрэв бид энэ амьдралдаа бурханлаг чадавхаа
хөгжүүлэхэд хичээнгүй байвал мөнх амьдралын баталгааг Бурханаас
хүлээн авах болно гэсэн үнэнийг олж тогтоох ёстой. Энэ зарчмыг самбар
дээр бич.)

Суралцагчдыг өөрсдийнхөө мэддэг Христийнхтэй адил зан чанаруудыг
хөгжүүлэхээр хичээнгүйлэн эрмэлздэг хүмүүсийн тухай бодоход урь.

• Та нарын бодсон хүмүүс Христтэй адил ямар зан чанарыг хөгжүүлсэн
байна вэ?

• Тэдний хичээл зүтгэл, зан чанар ямар арга замаар тэдэнд болон тэдний
эргэн тойрны хүмүүст тус болдог вэ?

Бурханлаг зан чанарыг хөгжүүлэх нь бидэнд Есүс Христийг мэддэг болоход
тусалж, биднийг мөнх амьдрал хүлээн авахад бэлтгэдэг гэсэн гэрчлэлээ
хуваалцаж болно.

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ хөгжүүлэхийг
хамгийн их хүсэж буй нэг бурханлаг зан чанарынхаа талаар бичихэд урь. Тэр
зан чанарыг хөгжүүлэхийн тулд хийж болох тодорхой нэг үйлдлээ бичихийг
тэднээс хүс.

Дараагийн хэсэг (Илчлэлт 1–11)
Суралцагчдаас хэзээ нэгэн цагт Апокалипсийн талаар сонсож байсан эсэхийг
нь асуу. Илчлэлтийн ном нь “илрүүлэх” гэдэг грек үгээр буюу Апокалипс гэж
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ихэвчлэн нэрлэгддэг болохыг тайлбарла. Илчлэлтийн номонд төлөөлөгч Иохан
өнөө үе, Есүс Христийн Хоёр дахь Ирэлт, дэлхийн төгсгөл зэргийг багтаасан
ирээдүйн үйл явдлуудын тухай олон бошиглол бүхий нэгэн үзэгдлийг
тайлбарласан. Иоханы үзэгдлийн ихэнх нь бэлгэ тэмдгийг агуулдаг.
Суралцагчдыг Илчлэлт номыг судлах үедээ сайн нь мууг дийлэх эцсийн
ялалтыг харуулдаг бэлгэ тэмдгүүдийг олж харахад урь.

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  30-Р ХЭСЭГ

967



Бурханлаг Гэгээн Иоханы
илчлэлтийн оршил
Яагаад энэ номыг судлах хэрэгтэй вэ?
“Есүс Христийн Илчлэлт”-ийн хувьд (Илчлэлт 1:1) энэ ном нь нуусан зүйлийг
илчлэх, илрүүлэх эсвэл ил болгох гэсэн грек гаралтай Апокалипс гэсэн нэрээр
заримдаа нэрлэгддэг (Судруудын удирдамж, “Иоханы илчлэлт”-ийг үзнэ үү).
Энэ ном нь Их Эзэн Есүс Христийг илчлэх тухай мөн Эцэгийн авралын
төлөвлөгөөн дэх Түүний эрх мэдэл, хүч чадал, давуу эрхт үүргийн тухай юм.
Энэ ном нь Хоёр дахь ирэлт болон Мянганыг угтах үйл явдлуудын тухай нэн
чухал мэдээллийг бас илчилдэг.

Илчлэлт номыг судлах нь суралцагчдад амилж, алдаршсан Бурханы Хүүгийн
тухай болон дэлхийн түүхэн дэх үе үеийн туршид, ялангуяа эцсийн өдрүүдэд
Бурханы хүүхдүүдтэй харилцах Түүний харьцааны тухай илүү гүн ойлголттой
болоход туслах болно. Энэ ном найдварын захиасыг зөв шударга хүмүүст
түгээж, суралцагчдыг хавчлага, хүнд сорилт дунд Аврагчийн талаарх
гэрчлэлдээ итгэлтэй үлдэхэд урамшуулан дэмжинэ.

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Есүс Христийн хайрт шавь төлөөлөгч Иохан энэ номын зохиогч юм. Иохан
Илчлэлт номон дахь зүйлсийг цэдэглэхээр урьдчилан томилогдсон гэдгийг
Мормоны Ном баталдаг (1 Нифай 14:18–27; Ифер 4:16-г үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана бичсэн бэ?
Илчлэлт ном нь Христэд итгэгчид хуурамч сургаал, үл тоомсорлох явдал, хүнд
хавчлагатай тулгарч байсан цаг үед бичигдсэн (Илчлэлт 1:9; 2:4, 10, 14–15; 3:16;
6:9-ийг үзнэ үү). Энэ хавчлага нь МЭ нэгдүгээр зууны сүүлийн хорин жилд
Ромын албан тушаалтнуудын гарт орсон байх магадлалтай. Иохан Ефесээс
баруун өмнө зүгт бараг 100 километрт байдаг Эгийн тэнгис дэх Патм арлаас
бичжээ (Илчлэлт 1:9-ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэнд зориулан, юуны учир бичсэн бэ?
Иохан өөрийн үеийн (Илчлэлт 1:4, 11-ийг үзнэ үү) болон хожмын үеийн
гэгээнтнүүдэд найдвар, урамшууллын захиас бичсэн. Илчлэлтийн эхний
гурван бүлгийг Бага Ази дахь Сүмийн долоон салбарт онцгойлон бичжээ
(Илчлэлт 1:4, 11; 2–3-ыг үзнэ үү). Хүчтэй хавчлагын улмаас гэгээнтнүүдэд
Илчлэлт дээрх дэмжлэгийн захиас их хэрэгтэй байсан. Үүнээс гадна бошиглогч
Нифай дэлхийн төгсгөлийн тухай бичихээр Иохан гэх “төлөөлөгчийг …
Бурхан томилсон” (1 Нифай 14:25), түүний үгс хожмын өдрүүдэд харийнхан
болон Израилийн үлдэгдлийн аль алинд ирэх болно гэдгийг гэрчилжээ
(1 Нифай 13:20–24, 38; 14:19–27-г үзнэ үү).

968



Энэ ном ямар ямар онцлог талтай вэ?
“Илчлэлт ном бол Бурханаас нэгэн цагт бичүүлсэн хамгийн тодорхой
номнуудын нэг мөн” хэмээн бошиглогч Иосеф Смит заасан (History of the
Church, 5:342). Хэдийгээр энэ нь орчин цагийн уншигчдад ойлгоход амаргүй
дүрслэл, бэлгэдлүүдээр арвин хэдий ч уг номын сэдвүүд энгийн бөгөөд сүнслэг
нөлөө бүхий билээ.

Иохан өөрийн цаг үеийн Сүмийн нөхцөл байдлыг тодорхойлоод,
(Илчлэлт 2–3-ыг үзнэ үү) өнгөрсөн болон ирээдүйн үйл явдлын тухай бичсэн
байна (Илчлэлт 4–22-ыг үзнэ үү). Илчлэлт ном нь судар дээр мөнх бус байдлын
өмнөх Тэнгэр дэх дайныг (Илчлэлт 12:7–11-ийг үзнэ үү) дүрсэлсэн цөөн
хэсгийн нэгийг агуулдаг бөгөөд хожмын өдрүүдэд болон Мянган жил дээр
онцгойлон төвлөрч, дэлхийн түүхийн нэгэн сүнслэг нөлөө бүхий тоймыг
танилцуулдаг. Гол сэдвүүдэд Бурханы төлөвлөгөөг биелүүлэхэд гүйцэтгэх Есүс
Христийн үүрэг, дэлхийн түүхэн дэх Бурханы мутар, хорон муугийн сүйрэл,
Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлт, дэлхий яваандаа селестиел болох амлалт зэрэг
нь орно. Уг ном “мууг ялсан сайны төгс ялалт … [болон] хүмүүний болон
Сатаны хаант улсыг ялсан Бурханы хаант улсын … ялалт” ирэх болно гэдгийг
бас тайлбарладаг (Судруудын удирдамж, “Иоханы илчлэлт”).

Тойм
Илчлэлт 1–3 Иохан Есүс Христийн талаар үзэгдэл хардаг. Тэрээр Азийн
долоон чуулган тус бүрд зориулан захиас бичсэн. Эдгээр захиаст салбар бүр
дэх итгэлтэй гишүүдэд зориулсан магтаал, сануулга, амлалтууд орсон.

Илчлэлт 4–11 Иохан селестиел хаант улсад хаан ширээнд залрах Бурхан,
Бурханы Хурга, долоон тамгатай лацадсан номын тухай үзэгдэл хардаг. Иохан
долоон лац бүрийг нээхтэй холбоотой үзэгдэл харсан. Духан дээрээ Бурханы
тамгатай хүмүүс эцсийн өдрүүдэд Бурханы хамгаалалтыг хүлээн авах болно.
Иохан дайн, тахал болон Их Эзэний Хоёр дахь ирэлтийн өмнө үзэгдэх хожмын
үеийн бусад олон үйл явдлыг хардаг.

Илчлэлт 12–16 Иохан мөнх бус байдлын өмнөх Тэнгэр дэх дайныг болон энэ
нь дэлхий дээр цааш үргэлжлэх тухай үзэгдлийг харсан. Тэрээр хорон муу хүч
нь дэлхий дээрх Бурханы хаант улсыг устгахыг эрэлхийлдэг болохыг заадаг.
Эцсийн өдрүүдэд сайн мэдээ нь тэнгэр элчийн тохинууллаар дэлхий дээр бүрэн
байдлаараа сэргээгдэнэ. Мөн Армагеддоны тулаанд зориулсан бэлтгэл
хийгдсэн байх болно.

Илчлэлт 17–22 Сүнслэг Вавилон нь дэлхий даяар тархсан байх бөгөөд зөв
шударга гэгээнтнүүд цугласны дараа Вавилон унаж, түүнийг дэмжигчид
гашуудах болно. Мөн зөв шударга хүмүүс Бурханы Хурганы хуримын зоогонд
уригдах болно. Сатан хүлэгдэж, Мянган жил эхлэх бөгөөд Христ өөрийн биеэр
дэлхий дээр хаанчилна. Нас барагсад шүүгдэх бөгөөд дэлхий селестиел алдар
суугаа хүлээн авна.
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151-Р ХИЧЭЭЛ

Илчлэлт 1
Оршил
Иохан Патм арал дээр байхдаа Сүмийн долоон чуулганд
өөрийн хүлээн авсан илчлэлтийг дүрсэлсэн урмын
захидал бичжээ. Иохан тэнгэр элч болон Есүс Христээс

түүнд хүргэгдсэн зүйлсийн цэдгийг гэрчилсэн. Иохан мөн
Их Эзэн Есүс Христийн талаарх үзэгдлийнхээ тухай
дэлгэрэнгүй цэдгийг цэдэглэсэн.

Заах зөвлөмж
Илчлэлт 1:1–11
Иохан өөрийн үзэгдлийн цэдгийг гэрчлэв
Хичээл эхлэхээс өмнө ангийн урд талд нэг ширээ эсвэл сандал дээр ямар нэгэн
зүйл байрлуул. Суралцагчдад юу гэдгийг мэдэгдүүлэхгүйн тулд уг зүйлээ
бүтээлгээр бүтээ. Хичээл эхлэх үед суралцагчдыг уг зүйл юу болохыг таахад
урь. Хэд хэдэн удаа таах гэж оролдсоны дараа нэг суралцагчийг самбарын
өмнө гарч ирэхэд уриад, уг зүйлийг юу болохыг мэдэхийн тулд бүтээлгийн нэг
хэсгийг сөхөж харахыг хүс. Тухайн суралцагчаас уг зүйлийг ангийнхандаа
дүрсэлж өгөхийг хүс.

• Уг зүйлийг дүрслэх суралцагч хэрхэн бошиглогч, төлөөлөгчдийн ямар
нэгэн үүргийг харуулж байна вэ?

Суралцагчаас суудалдаа суухыг хүс. Суралцагчдыг Илчлэлт номыг нээхэд урь.
Энэ номыг грекээр нуусан зүйлийг илчлэх, илрүүлэх эсвэл ил болгох гэсэн
утгатай Апокалипс гэдэг нэрээр нэрлэдэг гэдгийг тайлбарла. Төлөөлөгч Иохан
уг номонд Их Эзэн Есүс Христийн тухай, Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын
төлөвлөгөөн дэх Түүний үүрэг мөн Хоёр дахь ирэлтийг нь угтах үйл явдлууд,
Түүний Мянган жилийн хаанчлал зэргийн талаар өөрт нь илчлэгдэж, ил
болсон үнэнийг цэдэглэсэн.

Суралцагчдыг Илчлэлт номыг судлахдаа Иоханд илчилсэн үнэнийг олоход урь.

Нэг суралцагчийг Судруудын удирдамжийн дараах Библийн Иосеф Смитийн
Орчуулгаас авсан түүврүүд дэх Илчлэлт 1:1–3-ыг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан хүлээн авсан илчлэлтийнхээ
тухай юу заасныг олж мэдэхийг хүс.

• Яагаад Иоханд энэ илчлэлтийг өгсөн бэ?

• Иохан энэ илчлэлтээр юу хийхийг гэгээнтнүүдээс хүссэн бэ?

Иохан яагаад түүний үгийг сонсож мөн унших хүмүүсийг хоёуланг нь
дурдсаныг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд Иоханы үед олон гэгээнтэн
уншиж мэддэггүй байсан тул бусдад чанга уншиж өгөх үед сонсож, Илчлэлт
номтой танилцсан болохыг тайлбарла.

• Иохан Илчлэлт номонд цэдэглэсэн сургаалуудыг уншиж, ойлгохыг
эрэлхийлэн, дагадаг (дуулгавартай байдаг) хүмүүсийн тухай юу гэж
хэлсэн бэ?
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• Та Илчлэлт 1:3-т Иоханы заасан зүйлсийг хэрхэн нэгтгэн дүгнэх вэ?
(Суралцагчид Бид Их Эзэний үгсийг уншин, ойлгохыг эрэлхийлж,
дуулгавартай дагаснаар адислагдана гэсэн зарчмыг олж
тодорхойлох ёстой.)

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 1:4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Иохан захидалдаа хэнд хандаж байгааг олж мэдэхийг хүс.

• Иохан захидалдаа хэнд хандсан бэ? (“Ази дахь долоон чуулган” гэдэг нь
орчин үеийн Туркийн баруун бүсэд байрлаж байсан өнөөдрийн тойрог,
салбартай адил Сүмийн долоон цуглааныг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.
“Долоон сүнс” гэж тэдгээр цуглааны ахлагчдыг хэлдэг.)

Цөөн суралцагчийг Илчлэлт 1:5–8-ыг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан Есүс Христийн талаар юу
мэдэхийг долоон цуглаанаас хүссэнийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж
мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхийг хүсэж болно.

• Иохан Есүс Христийн талаар юу мэдэхийг долоон чуулганаас хүссэн бэ?

• Эдгээр шүлгээс Аврагчийн талаарх ямар хэллэг нь та нарт онцгой утга
учиртай санагдаж байна вэ? Яагаад? (Та альфа ба омега нь грек цагаан
толгойн эхний ба эцсийн үсгүүд гэдгийг онцолж болно. Энэ нэр нь
Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын төлөвлөгөөн дэх Есүс Христийн үүрэг нь
эхнээсээ эцсийг хүртэлх бүх зүйлийг хамруулдаг гэдгийг харуулж байна.
[Мөн Илчлэлт 22:13-ыг үзнэ үү.])

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 1:9–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан энэ илчлэлтийг хүлээж авахдаа хаана
байсныг мөн долоон чуулган хаана байрлаж байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ илчлэлтийг хүлээж авахдаа Иохан хаана байсан бэ? Долоон чуулган
хаана байрладаг байсан бэ?

Суралцагчдаас Судруудын удирдамж, 13-р зураг “Төлөөлөгч Паулын номлолын
аяллууд”-ыг нээгээд, Патм болон Илчлэлт 1:11 дээр жагсаасан долоон хотын
заримыг олохыг хүсэж болно.

Суралцагчдад Патм ямар харагддаг байсныг ойлгоход туслахын тулд хэрэв
боломжтой бол Патм арлын зургийг үзүүлэхийг бодож үз.

• Илчлэлт 1:9-д цэдэглэснээр, Иохан яагаад Патм арал дээр байсан бэ?

Иохан Сүмийн гишүүдийн хувьд маш хэцүү цаг үед энэ илчлэлтийг хүлээн
авсан гэдгийг тайлбарла. Энэ цаг үед гэгээнтнүүдийг хүчтэй хавчин дарлаж,
Сүмийн гишүүдийн дунд урвах, хагаралдах явдал гарч байсан. Үүнээс гадна
Иоханаас бусад бүх төлөөлөгч алагдсан байсан. Илчлэлт ном нь Ромын эзэнт
гүрэн даяарх эзэн хааны шашин шүтлэгийг дахин тогтоож, Ромын засгийн
газраас зөвшөөрөөгүй бурхдыг шүтдэг хүмүүсийг цөлж эсвэл цаазалж байсан
Ромын эзэн хаан Домицианы цаг үед бичигдсэн байж мэднэ. Олон хүн
Иоханыг тэр шалтгаанаар Патм арал руу цөлөгдсөн гэж үздэг.

• Илчлэлт 1:10-т цэдэглэснээр, Иохан энэ илчлэлтийг хүлээн авсан үеийн
нөхцөл байдлыг хэрхэн дүрсэлсэн бэ?
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• “Би Сүнс дотор байсан” гэдэг хэллэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож
байна вэ?

• 11-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Христ Иоханд юу хийхийг зарлигласан бэ?

Нифай Иоханы үзсэнтэй адил үзэгдэл үзсэн гэдгийг бид Мормоны Номоос олж
мэддэг болохыг тайлбарла. Нифай (Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлт, Мянган
жил, дэлхий дээрх Бурханы ажил гүйцэлдэх гэх мэт) эцсийн өдрүүдийн үйл
явдлыг үзсэн боловч Иохан эдгээрийг бичихээр урьдчилан томилогдсон
байсан учраас бичихгүй байхаар зарлигдуулсан (1 Нифай 14:24–29-ийг
үзнэ үү).

• Илчлэлт дээрх Иоханы үгсээс суралцах нь яагаад бидэнд чухал вэ?

Илчлэлт номыг үргэлжлүүлэн судалж байхдаа Хоёр дахь ирэлт, Мянган жил,
дэлхий дээрх Бурханы ажлын гүйцэтгэл зэрэг эцсийн өдрүүдийн тухай үнэнийг
олж мэдэхэд суралцагчдыг урь.

Илчлэлт 1:12–20
Иохан Их Эзэн Есүс Христийг үзэгдэлд харав
Бэлгэдэл гэдэг санааг танилцуулахын тулд танай ёс заншилд байдаг үггүйгээр
амархан ойлгогдож болдог хэдэн нийтлэг шинж тэмдгийн зургийг үзүүл (эсвэл
самбар дээр зур). Жишээлбэл, та замын хөдөлгөөний тэмдэг эсвэл анхааруулах
тэмдгийг үзүүлж болно. Суралцагчдаас эдгээр тэмдгийн зорилгыг
тайлбарлахыг хүс.

Иохан Илчлэлтийн номонд сайн мэдээний талаарх чухал мэдээг заахдаа
бэлгэдэл болон зураг хэрэглэсэн гэдгийг тайлбарла. Бэлгэдэл нь үе үеийн, өөр
өөр зан заншилтай хүмүүстэй харилцаж чаддаг тул хүчирхэг заах хэрэгсэл
болдог. Тэд бас хэд хэдэн өөр мэдээг дамжуулж чаддаг.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Бүх хосыг хамтдаа Илчлэлт 1:12–18-ыг
чанга уншаад, Иоханы илчлэлтээ дүрслэхдээ ашигласан бэлгэдлүүдийг олж
мэдэхэд урь. Та суралцагчдад уншсан бэлгэдлүүдээ тэмдэглэхийг зөвлөж болно.

• Иохан илчлэлтээ дүрслэхдээ ямар ямар бэлгэдэл ашигласан бэ?

Суралцагчдад дараах хүснэгтийн тараах материалыг өг (эсвэл уг
хүснэгтийг самбар дээр зурж үзүүл). Хос бүрийг хүснэгтийн баруун

гар талын баганан дахь судрын хэсгүүдийг уншаад, уг баганандаа Иоханы
ашигласан бэлгэдэл бүрийн боломжит утгыг бичихэд урь.

Илчлэлт 1 дэх бэлгэдлүүд

Бэлгэдэл Боломжит утга

Илчлэлт 1:12—Долоон алтан дэнлүүний суурь Илчлэлт 1:20; 3 Нифай 18:24—

Илчлэлт 1:16–17—Баруун мутар Марк 16:19—

Илчлэлт 1:16—Долоон од Иосеф Смитийн Орчуулга, Илчлэлт 1:20—

151-Р ХИЧЭЭЛ

972



Бэлгэдэл Боломжит утга

Илчлэлт 1:16—Хоёр талдаа хурц иртэй илд Еврей 4:12—

Илчлэлт 1:18—Үхэл ба үхэгсдийн орны түлхүүр 2 Нифай 9:10–13—

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа цөөн суралцагчаас Иоханы ашигласан
бэлгэдэл бүрийн боломжит утгыг хуваалцахыг хүс. Шаардлагатай бол долоон
дэнлүүний суурь нь сайн мэдээний гэрлийг тогтоох долоон сүмийг; баруун
мутар нь тэнгэрлэг хүч чадал, зөвшөөрлийг; долоон од нь Их Эзэнээр
дэмжигдсэн долоон сүмийн үйлчлэгч, удирдагчдыг; илд нь ёс бусчууд дээр
шүүлт тунхаглагдаж, гэмгүйчүүд чөлөөлөгдөх Бурханы үгийг; үхэл ба
үхэгсдийн орны түлхүүр нь сүнслэг болон бие махбодын үхлийг давах Их
Эзэний хүчийг төлөөлж байгааг олж тодорхойлоход тусал.

• Бид Их Эзэн Иоханоор дамжуулан Өөрийн гэгээнтнүүдэд илчилсэн захиас
дээр үндэслээд Есүс Христийн тухай мөн итгэлт дагалдагчидтайгаа
харилцах Түүний харилцааны талаар ямар үнэнийг олж мэдэж чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Есүс Христ итгэлтэй
дагалдагчдаа харж хандан, халамжилдаг гэсэнтэй адил үнэнийг олж
тогтоох ёстой.)

Суралцагчдад Иоханы үеийн Сүмийн гишүүдэд нүүрлэж байсан
бэрхшээлийг сануул.

• Иоханы үеийн Сүмийн гишүүдэд Есүс Христ өөрсдийг нь харж хандан,
халамжилдаг гэдгийг мэдэх нь яагаад чухал байсан бэ?

• Яагаад бидэнд энэ үнэнийг санаж байх нь чухал вэ?

Суралцагчдыг Есүс Христ өөрсдийг нь харж хандан, халамж буйг мэдэрсэн
үеийнхээ тухай бодоход урь. Тэдний цөөн хэдийг туршлагаасаа ангийнхантай
хуваалцахад урь. Өөрийнхөө нэг туршлагыг хуваалцах талаар бодож үз.

Нэг суралцагчаас Илчлэлт 1:17–18-ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Аврагч Иоханд юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Бид Есүс Христийн Иоханд хэлсэн зүйлд үндэслээд, Түүний талаар ямар
сургаалыг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Есүс
Христ бол үхэл, тамаас давуу хүч чадалтайгаар алдаршуулагдан
амилсан нэгэн юм гэсэн зарчмыг олж тодорхойлох ёстой.)

• Энэ сургаал нь Иоханы үеийн гэгээнтнүүдэд ямар найдвар төрүүлсэн бэ?

• Энэ сургаал бидэнд ямар найдварыг төрүүлж болох вэ?

• Энэ сургаал бидэнд дэлхий даяар байдаг сайн муугийн хоорондын тулааны
эцсийн үр дүнгийн талаар юу зааж байна вэ?

Нэг суралцагчийг Илчлэлт номын тухай дараах тодорхойлолтыг чанга
уншихад урь.
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“Илчлэлтийн захиас нь бүх судрынхтай адил юм. Эцсийн эцэст Бурханы энэ газар дээр
чөтгөрийг ялсан агуу ялалт, мууг ялсан сайны төгс ялалт, мөшгөн хавчигчдаа ялсан
гэгээнтнүүдийн ялалт, хүмүүний болон Сатаны хаант улсыг ялсан Бурханы хаант улсын
ялгуусан ялалт ирэх болно” (Библийн ХҮГ англи хувилбар дээрх тайлбар толь, “Revelation
of John”).

Эцсийн эцэст сайн нь мууг ялах болно гэдгийг мэддэг учраас Сатан эсвэл
Бурхан хэнийх нь талд орохоо сонгох л үлдэж байна гэдгийг онцолж хэл. Та
үхэл, тамыг ялсан Аврагчийн ялалтын тухай мөн Түүний ачаар бид сайн муу
хоёрын хоорондох тулаанд Бурхантай нэг тал болохыг сонгож чадах болсон
тухай гэрчилж болно.

Суралцагчдыг Бурханы талд байхыг бүрэн дүүрэн сонгохын тулд юу хийж
болох талаар бодож үзэхэд урь. Тэднийг хүлээн авах сүнслэг өдөөлт бүрийнхээ
дагуу үйлдэхэд урамшуулан дэмж.

Суралцагчдад сургаал, зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд тусал
Суралцагчдад хичээл дээр бясалгаж, тунгаан бодож, ойлгосон зүйлийнхээ талаар бичиж
тэмдэглэн, сургаал, зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхийн тулд хийх ёстой тодорхой
үйлдлүүдийнхээ талаар бодох цаг гаргаж өг. Энэ үедээ Их Эзэнээс удирдамж чиглүүлэл
хүсэхэд нь суралцагчдыг дэмж.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 1:19-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Их Эзэн Иоханд юу бич гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Илчлэлт 1 нь Иохан Аврагчийн талаарх үзэгдлийнхээ тухай бичсэн зүйлийг
цэдэглэсэн гэдгийг тайлбарла. Илчлэлт 2–3-т Иохан “юу байгааг” (Илчлэлт
1:19) буюу тэр үеийн Сүмийн нөхцөл байдлын тухай цэдэглэсэн. Илчлэлт 4–22
нь “эдгээрийн дараа юу тохиолдохыг” (Илчлэлт 1:19) буюу ирээдүйн тухай
цэдэглэсэн.

151-Р ХИЧЭЭЛ

974



152-Р ХИЧЭЭЛ

Илчлэлт 2–3
Оршил
Иохан Бага Ази дахь Сүмийн цуглаануудын долоон тэнгэр
элч буюу үйлчлэгчдэд хандан бичиж, Их Эзэний
гэгээнтнүүдэд өгсөн сайшаал, залруулга, анхааруулгыг

дамжуулсан. Үүндээ Иохан бас ялан дийлэх хүмүүст
өгөгдөх өргөмжлөлийн амлалтыг багтаасан.

Заах зөвлөмж

Суралцагчдынхаа зан байдалд анхааралтай хандаж, зөв тохиромжтой
хариу үйлдэл үзүүл.
Хичээлийн үеэр суралцагчдын хэр сайн оролцож байгааг анхаарч, зохих арга хэмжээ ав.
Суралцагчид уйдаж залхсан мэт санагдвал энэ нь тэд хичээлд идэвхтэй оролцоогүй эсвэл
юу зааж байгааг мөн энэ нь тэдэнд ямар хамаатай болохыг сайн ойлгоогүйгээс болсон
байж магадгүй. Суралцагчдад анхааралтай байхад нь туслахын тулд хичээлийнхээ зарим
нэг зүйлд өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байж болно.

Илчлэлт 2–3
Иохан Есүс Христийн үгсийг долоон сүмийн удирдагчдад бичив
Нэг суралцагчийг Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн
гишүүн асан Сиднэй С.Рэйнолдс эгчийн дараах тэмдэглэлийг уншихад урь.
Ангийнхнаас энэ тэмдэглэлээс Их Эзэний талаар юу суралцаж болохыг олж
сонсохыг хүс.

“Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн Гэйли Клэгг эгч
нөхөртэйгөө хамт Бразилд нэлээд хэдэн жил амьдарчээ. Саяхан тэрээр Япон
руу Хүүхдийн хэсгийн томилолтоор явсан. Тэр ням гарагт ариун ёслолын
танхимд орж ирэх үедээ япон гэгээнтнүүдийн дунд нэгэн бразил гэр бүл
байхыг анзаарчээ. … Түүнд тэдэнтэй мэндлэх ганцхан минут байсан юм.
Тэр ээж болон хүүхдүүд нь маш урам зоригтой, харин аав нь чимээгүйхэн

байхыг анзаарсан байна. ‘Би цуглааны дараа тэдэнтэй уулзах боломжтой’ гэж бодоод,
индэр рүү хурдхан даган явав. Түүний англи хэл дээр хэлсэн үгсийг япон хэл рүү орчуулж
байсан хэдий ч дараа нь гэрчлэлээ португаль хэл дээр хуваалцах мэдрэмж төрсөн байна.
Португаль хэлний ямар ч орчуулагч байхгүй мөн хүмүүсийн 98 хувь нь түүний юу хэлснийг
ойлгохгүй болохоор тэр эргэлзэж байжээ.

“Цуглааны дараа бразил аав түүн дээр ирээд, ‘Эгч ээ, эндхийн ёс заншил их өөр. Би маш
их ганцаардаж байсан. Сүмд ирээд юу ч ойлгохгүй байх хэцүү байдаг. Заримдаа би гэртээ
судраа уншаад байж байсан нь дээр байх гэж боддог. Би эхнэртээ “Би дахиад нэг боломж
өгье” гэж хэлээд, хамгийн сүүлийн удаа гэж бодон өнөөдөр ирсэн юм. Таныг португалиар
гэрчлэлээ хуваалцах үед Сүнс миний зүрх сэтгэлд хүрч, энэ бол миний харьяалагддаг газар
мөн гэдгийг би мэдсэн. Бурхан намайг энд байгааг мэддэг мөн Тэр надад туслах болно’
гэж хэлжээ” (“He Knows Us; He Loves Us,”Ensign эсвэл Liahona, 2003 оны 11-р сар, 76).

• Бид энэ явдлаас Их Эзэний тухай юу мэдэж авч болох вэ?
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Их Эзэн биднийг нэг бүрчлэн мэддэг учраас … гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг
самбар дээр бич. Суралцагчдыг Илчлэлт 2–3-ыг судалж байхдаа Их Эзэн
тэднийг мэддэг учраас тэдний төлөө юу хийж чадахыг ойлгоход нь туслах
үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Илчлэлт 2–3 нь төлөөлөгч Иоханы Бага Ази дахь (орчин үеийн Турк) долоон
сүмийн цуглаанд өгсөн Есүс Христийн үгсийн цэдгийг агуулдаг гэдгийг
тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 2:1–3; 6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Их Эзэн Ефесийн гэгээнтнүүдийн талаар юу мэдэж
байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн Ефесийн гэгээнтнүүдийн талаар юу мэдэж байсан бэ?
(Николайчууд [6-р шүлэг] гэдэг нэр томьёо нь Бурханы нигүүлсэл тэднийг
аврах учраас бэлгийн харьцааны гэм нүглийг шийтгэхгүй үйлдэж болно
гэж тунхагладаг гишүүд бүхий бүлгийг нэрлэсэн байж болно гэдгийг
тайлбарла [Bible Dictionary, “Nicolaitans”-ийг үзнэ үү].)

Эдгээр шүлэг Их Эзэн гэгээнтнүүдийг сайн үйлсийнх нь төлөө сайшааж,
магтсаныг цэдэглэсэн байгааг онцлон хэл. Самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээж
бичин, Их Эзэн биднийг нэг бүрчлэн мэддэг учраас биднийг хувь хүний хувьд
магтан сайшаадаг … гэсэнтэй адил болго.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 2:4–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Их Эзэн Ефесийн гэгээнтнүүдийн талаар өөр юу
мэдэж байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн Ефесийн гэгээнтнүүдийн талаар өөр юу мэдэж байсан бэ?

Их Эзэн гэгээнтнүүдийн нүглийн улмаас тэдэнд засаж залруулах боломж өгч
байсныг онцлон хэл. Самбар дээрх өгүүлбэрийг Их Эзэн биднийг нэг
бүрчлэн мэддэг учраас хувь хүний маань хувьд магтан сайшааж, засаж
залруулдаг гэсэн зарчмыг тусгасан байж болохоор гүйцээж бич.

• Их Эзэнээс хувийн сайшаал, залруулга хүлээн авч болох өөр ямар ямар арга
зам байдаг вэ?

• Их Эзэн биднийг хувь хүний хувьд магтан сайшааж, засаж залруулдаг
гэдгийг мэдэх нь бидний хувиараа судраас судлах болон залбирах хандлагад
хэрхэн нөлөөлж болох вэ? Энэ нь Сүмийн удирдагчид, эцэг эхийнхээ
зөвлөгөөнд хандах бидний хандлагад хэрхэн нөлөөлж болох вэ?

• Бид яагаад Их Эзэнээс хувийн сайшаал, залруулгыг хүлээн авахыг
эрэлхийлэхээр хүчин чармайлт гаргах ёстой вэ?

• Та хэзээ Их Эзэн танд хувийн сайшаал, залруулга өгч байгааг мэдэрсэн бэ?
Энэ туршлага Их Эзэн таныг биечлэн мэддэг гэдгийг мэдэхэд хэрхэн
тусалсан бэ? (Суралцагчдад хэт хувийн чанартай эсвэл ариун нандин
туршлагаасаа хуваалцахгүй байхыг анхааруул.)

Суралцагчдыг Их Эзэн тэдний ямар үйлдлийг сайшааж болохыг мөн түүнчлэн
ямар бодол эсвэл зан авирыг засаж залруулж болохыг тунгаан бодоход урь. Их
Эзэн тэднийг залруулах үед наманчлах зорилго тавихад суралцагчдыг
урамшуулан дэмж.
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Нэг суралцагчийг Илчлэлт 2:7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Их Эзэн эцсийг хүртэл итгэлтэй байж, ялан дийлсэн эсвэл
тэвчсэн хүмүүст юу амласныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн ялан дийлдэг эсвэл зөв шударга байдалд эцсээ хүртэл тэвчдэг
хүмүүст юу амласан бэ?

• “Амийн модноос идэх” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна
вэ? (7-р шүлэг).

• Ефесийн гэгээнтнүүдэд хувийн залруулга хүлээн авсныхаа дараа энэ
амлагдсан адислалыг сонсох нь хэр тустай байсан бэ?

Их Эзэн Ефесийн Сүмийн цуглааныханд хандаж үг хэлснээс гадна Бага Ази
дахь Сүмийн бусад цуглаанд хандаж үг хэлсэн гэдгийг суралцагчдад сануул.

Ангийг таван бүлэг болгон хуваагаад, бүлэг бүрд дараах судрын хэсгийг өг.

1. Илчлэлт 2:8–11

2. Илчлэлт 2:12–17

3. Илчлэлт 2:18–29; Иосеф Смитийн Орчуулга, Илчлэлт 2:26–27 (Мормоны
Номын хавсралт)

4. Илчлэлт 3:1–6; Иосеф Смитийн Орчуулга, Илчлэлт 3:1 (Илчлэлт 3:1, зүүлт
тайлбар а); Иосеф Смитийн Орчуулга, Илчлэлт 3:2 (Илчлэлт 3:2, зүүлт
тайлбар а)

5. Илчлэлт 3:7–13

Суралцагчдыг бүлгээрээ оноогдсон шүлгүүдээ уншаад, Их Эзэн гэгээнтнүүдэд
юу хий хэмээн зөвлөснийг мөн тийнхүү үйлдвээс тэднийг хүлээн авна хэмээн
амласан адислалуудыг нь олж мэдэхэд урь.

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа бүлэг бүрээс нэг гишүүнийг гарч ирэн,
олж мэдсэн зүйлээ тайлагнахыг хүс. Нэг суралцагчийг бүлэг тус бүрийн олж
тогтоосон амлагдсан адислалыг (Илчлэлт 2:7-оос доош амлагдсан адислал)
самбар дээр бичихэд урь (Илчлэлт 2:11, 17, 26; 3:5, 12-ыг үзнэ үү). Жагсаалтыг
бичиж дууссаны дараа эдгээр амлалт бүр нь бидний эцсийг хүртэл итгэлтэй
тэвчих байдал дээр тулгуурладаг өргөмжлөлийн адислалыг хүлээн авахыг хэлж
байгааг онцлон хэл.

• Бид өргөмжлөлийн адислал хүлээн авахын тулд юу хийх ёстой талаар эдгээр
шүлгээс ямар зарчмыг олж тогтоож болох вэ? (Суралцагчдад Хэрэв бид
ялан дийлж чадах юм бол өргөмжлөлийн адислал хүлээн авч чадна
гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтооход тусал.)

• Бид өргөмжлөлийн адислал хүлээн авахын тулд юуг даван туулах хэрэгтэй
гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 3:14–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Лаодикийн Сүмийн гишүүдийн өргөмжлөл хүлээн
авахын тулд даван туулах шаардлагатай байсан нөхцөл байдлыг олж
мэдэхийг хүс.
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• Лаодикийн Сүмийн гишүүд ямар нөхцөл байдлыг даван туулах
шаардлагатай байсан бэ?

• Энэ Сүмийн гишүүд Есүс Христийн бүлээвтэр шавь нар байсан гэдэг нь юу
гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ? (15-р шүлэг). (Халуун гэдэг үгийг
сайн мэдээнд бүрэн дүүрэн итгэлтэй, шийдвэр төгс нэгнийг, харин хүйтэн
гэдгийг сайн мэдээний сургаал, гэрээнүүдийг бүхэлд нь үл тоомсорлодог
нэгнийг тодорхойлоход ашигласан байж болох юм. Бүлээвтэр шавь нь сайн
мэдээг үнэн гэдэгт итгэдэг боловч үүний дагуу амьдрахаар бүрэн
шийдээгүй нэгэн байж болно.)

• Таны бодлоор бол Есүс Христийн бүлээвтэр шавь нарын хийж болох мөн
хийхгүй байж болох ямар ямар зүйл байна вэ?

Суралцагчдыг сүүлийн хэдэн өдөр Есүс Христийг дагахын тулд юу хийсэн
тухай мөн Есүс Христийн халуун, хүйтэн эсвэл бүлээвтэр шавийн аль нь вэ
гэдгээ бодоход урь.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 3:19-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Их Эзэн ямар шалтгаанаар Лаодикийн гэгээнтнүүдийг засаж
залруулж байна гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэний Лаодикийн гэгээнтнүүдэд хэлснээс харахад, Тэр яагаад биднийг
засаж залруулдаг вэ? (Суралцагчдад Их Эзэн бидэнд хайртай учраас
биднийг засаж залруулдаг ба тэгснээр бид наманчилдаг гэсэнтэй
төстэй үнэнийг олж тогтооход тусал.)

Есүс үүдэн дээр зургийг үзүүл (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга [2009
он], д. 65; мөн LDS.org-оос үзнэ үү).

• Энэ зурган дээр Аврагч юу хийж
байна вэ?

Дараах асуултуудыг чанга уншаад,
суралцагчдыг хариултаа чимээгүйхэн
тунгаан бодоход урь.

• Та гэрийн чинь хаалгыг тогшихыг
сонсоод, Аврагч тогшсоныг
мэдсэн бол ямар мэдрэмж төрөх
вэ?

• Та хаалгаа нээх үү?

Энэ зураг Лаодикийн Сүмд хандан
хэлсэн Их Эзэний үгсийг харуулдаг
гэдгийг онцол. Нэг суралцагчийг
Илчлэлт 3:20-ийг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад,
Их Эзэн Лаодикийн гэгээнтнүүдэд
санал болгосон адислал болон тэд үүнийг олж авахын төлөө юу хийх ёстой
байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн Лаодикийн гэгээнтнүүдэд ямар ямар адислал санал болгосон бэ?
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• Тэд энэ адислалыг хүлээн авахын тул юу хийх хэрэгтэй байсан бэ?

• Бид 20-р шүлгээс ямар зарчим мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Бид Аврагчид хаалгаа нээвэл Тэр орж ирээд,
бидэнтэй хамт хооллох болно гэсэн зарчмыг олж тодорхойлсон эсэхийг
бататга.)

Суралцагчдад Аврагчтай хамт хооллох гэдэг нь юу гэсэн утгатайг ойлгоход
туслахын тулд Ойрхи Дорнодын эртний заншлаар бол хэн нэгэнтэй хамт хоол
иднэ гэдэг нь нөхөрлөлийн тэмдэг байсан гэдгийг тайлбарла. Энэ нь
найрамдал, энх тайвны холбоо байгааг эсвэл наад зах нь байлгахаар санал
болгосныг илэрхийлсэн.

• Та нар 20-р шүлэгт дурдсан хаалгаа нээх гэдэг нь юуг төлөөлж байна гэж
бодож байна вэ?

Аврагчид хаалгаа нээж, хамт хооллодог хүмүүс нь нүглүүдээ наманчилж,
Түүнтэй болон бидний Тэнгэрлэг Эцэгтэй нөхөрлөсөн хүмүүс байдгийг
тайлбарла.

Суралцагчдад хаалгаа нээх гэдэг нь юуг төлөөлж болохыг ойлгоход туслахын
тулд нэг суралцагчаас ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллын хэлсэн дараах үгийг
чанга уншихыг хүс.

“Нэг өдөр [Холман Хант гэдэг зураач] ‘Христ хаалга тогшиж байгаа нь’
зургаа нэгэн найздаа үзүүлж байтал найз нь гэнэт уулга алдаад, ‘Чиний
зурган дээр нэг зүйл буруу байна’ гэв.

‘Юу тэр вэ?’ гэж зураачийг асуухад

‘Есүсийн тогшиж байгаа хаалга нь бариулгүй юм байна’ гэж найз нь
хариулав.

‘Аан’ гэж ноён Хант хариулаад ‘тэр бол алдаа биш. Энэ бол хүний зүрх сэтгэл рүү орох
хаалга гэдгийг ойлгож байна уу. Энэ нь зөвхөн дотроосоо л онгойдог’ гэж
хариулсан байна.

“Мөн энэ нь тийн болой. Есүс үүдэнд зогсоод тогшиж болно, харин онгойлгох эсэхээ бид
дор бүрнээ шийддэг” (The Miracle of Forgiveness [1969 он], 212).

• Бид Аврагчид хэрхэн зүрх сэтгэлээ нээж болно гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдыг Илчлэлт 3:21–22-ыг дотроо уншаад, Лаодикийн гэгээнтнүүдэд
өгсөн Их Эзэний амлалт, зөвлөгөөг олж мэдэхэд урь.

• 22-р шүлэгт цэдэглэснээр, Их Эзэн ямар зөвлөгөө өгсөн бэ?

Суралцагчдыг өнөөдөр суралцсан зүйлс дээрээ үндэслэн, “Сүнс юу айлддагийг”
(22-р шүлэг) сонсоход урь. Тэднийг хүлээн авсан сэтгэгдлийнхээ дагуу үйлдэхэд
урамшуулан дэмж.
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153-Р ХИЧЭЭЛ

Илчлэлт 4–5
Оршил
Тэнгэрлэг Эцэгийг сэнтийдээ сууж байхад нь алдаршсан
биес шүтэж байхыг төлөөлөгч Иохан харсан. Иохан бас

долоон тамгаар лацадсан номыг болон уг номыг нээх
зохистой Хурга буюу Есүс Христийг харсан.

Заах зөвлөмж
Илчлэлт 4
Иохан Тэнгэрлэг Эцэгийг алдаршсан биес шүтэж байхыг харав
“Glory to God on High” (Hymns, д. 67) дууг нээлтийн дууллаар дуулах эсвэл
Бурханыг магтсан, хүндэтгэсэн өөр дуу дуулж болно.

Суралцагчдаас өөрсдийгөө селестиел хаант улсад байгаагаар төсөөлөхийг хүс.
Цөөн суралцагчаас селестиел хаант улс ямар байдаг гэж боддогоо дүрслэн
хэлэхийг хүс.

Илчлэлт 4–5 дээр төлөөлөгч Иохан селестиел хаант улсын нэг хэсгийг
үзэгдлээр харсан гэж цэдэглэсэн байдгийг тайлбарла. Самбар дээр сайн
дураараа зурах суралцагчийг ол. Цөөн суралцагчийг Илчлэлт 4:1–8-ыг ээлжлэн
чанга уншихад уриад, ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иоханы харсан
зүйлсийг олж мэдэхийг хүс. Сайн дурын суралцагчид эдгээр шүлгээс унших үед
Иоханы харсан зүйлсийг зурахыг зааварла. Зурж байгаа суралцагчид зурж буй
хэсгээ бүрэн дуусгах цаг гаргаж өгөхийн тулд уншиж байгаа суралцагчдыг үе
үе түр саатаж унших хэрэгтэй гэдгийг хэл. (Сайн дурын суралцагчаас “сэнтийд
залрагч Нэгэн” [2-р шүлэг] буюу Тэнгэрлэг Эцэгийг хүндэтгэх үүднээс
зурахгүй байхыг хүс. Та нэмэлтээр цөөн суралцагчийг ээлжлэн зурахад
оролцуулахаар урьж болно.

“Сүнс дотор” байх (2-р шүлэг) гэдэг нь илчлэлтийн байдалд эсвэл үзэгдэлд
Сүнсээр бүрхэгдэх гэсэн утгатайг тайлбарла. 3-р шүлэг дэх “хаш чулуу” гэдэг
нь өнгөт чулуу эсвэл алмазыг хэлж болно. “Молор эрдэнэ” (3-р шүлэг) нь
ихэвчлэн улаан эсвэл улаавтар улбар шар өнгөтэй үнэт чулуу болохыг
тайлбарла.

Орчин үеийн илчлэлт Иоханы харсан зүйлсийн тухай илүү сайн ойлгоход
бидэнд тусалдаг гэдгийг тайлбарла. Жишээ нь, бошиглогч Иосеф Смитийг Их
Эзэнээс Илчлэлт 1–11-д цэдэглэсэн зарим бэлгэ тэмдэг, үйл явдлыг орчуулахыг
хүссэний дараа Тэр Сургаал ба Гэрээ 77 дээр цэдэглэсэн илчлэлтийг өгсөн.

Суралцагчдыг хоёр эсвэл гурваар нь бүлгүүд болгон хуваарилж, бүлэг
бүрд дараах тараах материалын хувийг өг. Бүлэг бүрийн суралцагчдыг

солбицсон эшлэлүүдийг хамтдаа чанга уншаад, Иоханы харсан зүйлсийн
талаар олсон нэмэлт мэдээллээ хүснэгтэнд бичихэд урь.
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Илчлэлт 4

Иохан юу харсан Солбицсон эшлэл Нэмэлт
мэдээлэл

Сэнтий (Илчлэлт 4:2–3) Сургаал ба Гэрээ 137:1–4

Титэмтэй хорин дөрвөн ахлагч
(Илчлэлт 4:4)

Сургаал ба Гэрээ 77:5

Бурханы долоон сүнс (Илчлэлт
4:5)

Иосеф Смитийн Орчуулга, Илчлэлт 4:5
(Илчлэлт 4:5, зүүлт тайлбар а)

Шилэн тэнгис (Илчлэлт 4:6) Сургаал ба Гэрээ 77:1; 130:6–9

Дөрвөн амьтан (Илчлэлт 4:6–7) Сургаал ба Гэрээ 77:2–3

Амьтад олон нүд, зургаан
шүдтэй (Илчлэлт 4:8)

Сургаал ба Гэрээ 77:4

Тэдэнд хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа суралцагчдыг олсон нэмэлт
мэдээллээ хуваалцахад урь. Шаардлагатай бол дараах хариултуудыг
суралцагчдын ойлголтыг тодорхой болгох эсвэл нэмэгдүүлэхэд ашигла. Үүнд:
Бурхан селестиел хаант улсад сэнтий дээр залардаг; 24 титэмтэй ахлагч нь
долоон чуулганд харьяалагддаг байсан итгэлтэй ахлагчид билээ; долоон сүнс
биш харин Бурханы долоон үйлчлэгч заагдсан байдаг; шилэн тэнгис бол
алдаршсан, селестиел байдалдаа байгаа дэлхий; дөрвөн амьтан нь алдаршсан
биесийн ангиллыг (эсвэл зүйл) төлөөлөх бодит амьтад билээ; амьтдын нүд агуу
гэрэл, мэдлэгийг мөн амьтдын далавчууд нь хөдлөх болон үйлдэх хүчийг
төлөөлдөг.

Цөөн суралцагчийг Илчлэлт 4:8–11-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Тэнгэрлэг Эцэгийг тойрон
цугларагчид юу хэлж, юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Тэнгэрлэг Эцэгийг тойрон цугларагчид Түүний талаар юу хэлсэн бэ? Тэд
юу хийсэн бэ?

• Ахлагчдын Тэнгэрлэг Эцэгийн сэнтийн өмнө титмээ шидэх нь юуг төлөөлж
байгаа вэ? (Боломжит хариултуудад тэд Тэнгэрлэг Эцэгийн сүр жавхланг
таньж мэдэрсэн; Түүнд өөрсдийн өргөмжлөлөөр өртэй гэдгээ хүлээн
зөвшөөрсөн; Түүнд үзүүлэх тэдний хүндэтгэл, бишрэл, хүлцэнгүй үнэнч зан
зэрэг орно.)

• Бид эндээс Тэнгэрлэг Эцэгийн сүр жавхланг таньж мэдэх нь хэрхэн бидэнд
нөлөөлж болох талаар ямар зарчмыг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн сүр жавхланг таньж
мэдэх үедээ Түүнийг шүтэн биширч, магтан дуулах хүсэлтэй болдог
гэсэн зарчмыг олж тодорхойлж байгаа эсэхийг бататга.)

• Тэнгэрлэг Эцэгийн сүр жавхланг таньж мэдэхэд бидэнд юу тус болох вэ?
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Илчлэлт 5
Иохан долоон тамгаар лацадсан номыг мөн номыг нээх зохистой Хургыг харав
Цөөн суралцагчийг Илчлэлт 5:1–4-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан Тэнгэрлэг Эцэгийн гарт юу
байгааг харсныг олж мэдэхийг хүс.

• Иохан Тэнгэрлэг Эцэгийн гарт юу байгааг харсан бэ? (Долоон тамгатай
ном эсвэл хуйлмал зүйл.)

Эрт үед чухал бичиг баримтуудыг шавар эсвэл лаваар лацаддаг байсныг
тайлбарла. Зөвхөн бичиг баримт эзэмшигч болон эзэмшигчийн зөвшөөрсөн
хүмүүс л лацыг эвдэж, бичсэн зүйлийг унших эрхтэй байсан.

• 2-р шүлэгт цэдэглэснээр, уг номыг нээж болох хүн нь ямар шинж чанартай
байх шаардлагатай вэ?

Суралцагчдаас Сургаал ба Гэрээ 77:6–7-г дотроо уншаад, уг номын болон
лацнуудын утга учрыг олж мэдэхийг хүс.

• Тэр ном юуг агуулдаг вэ?

7000 жилийн хугацаа нь Адам, Ева хоёрын уналтаас хойших цаг хугацааг
төлөөлж байгаа гэдгийг тайлбарла. Энэ нь бүтээлтийн цаг хугацаа гэх мэт
дэлхийн бодит насыг төлөөлөөгүй.

• Сургаал ба Гэрээ 77:7-д цэдэглэснээр, долоон лац юуг төлөөлдөг вэ? (Энэ нь
Адамын уналтаас Мянган жилийн төгсгөл хүртэлх долоон мянган жилийн
турш дахь дэлхийн зуурдын оршин тогтнол билээ.)

Уг номын болон лацны утга учрыг бодож үзвэл, ямар ч хүн тэр номыг нээх
зохистой биш байгааг хараад Иохан Бурханы хүсэл, ажил нь илчлэгдэхгүй
эсвэл биелэгдэхгүй юм байна гэж бодсон байх гэдгийг онцолж хэл.

• Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийн төлөөх авралын төлөвлөгөө биелэхгүй бол
Түүний хүүхдүүдэд юу тохиолдох вэ?

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 5:5–7-г чанга уншихад урь. Уг суралцагчийг 6-р
шүлгийн зүүлт тайлбар б дэх Иосеф Смитийн Орчуулгыг мөн уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Иоханд яагаад уйлахаа боль гэж хэлснийг
олж мэдэхийг хүс. Та сударт эвэр нь ихэвчлэн хүч чадал, эрх мэдлийн бэлгэ
тэмдэг; нүд нь гэрэл, мэдлэгийн бэлгэдэл болдог; арван хоёр гэдэг тоо нь
тэнгэрлэг засгийн газар, байгууллага эсвэл санваарын бэлгэдэл болдог гэдгийг
тайлбарлаж болно.

• Иоханд яагаад уйлахаа боль гэж хэлсэн бэ?

• Илчлэлт 5:6-д Есүс Христийг нэрлэсэн нэр нь Түүний талаар юуг илчилсэн
бэ? (Тэрээр Бурханы хүүхдүүдийг цагаатгахаар өгсөн золиослолын өргөл
байсан [Исаиа 53:7; 1 Коринт 5:7; 1 Петр 1:18–19-ийг бас үзнэ үү]. Та
“нядлуулсан мэт Хурга” [Илчлэлт 5:6] гэдэг нь нядлуулсан байж болох
тэмдгүүдийг харуулсан Хургыг хэлж байгааг тайлбарлах хэрэгтэй байж
болно. Баптисм хүртээгч Иохан нь Аврагчийг “Бурханы Хурга” [Иохан
1:29, 36] гэж хэлснийг онцолж хэл.)
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Нэг суралцагчийг Илчлэлт 5:8–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Тэнгэрлэг Эцэгийн сэнтийг тойрон байгаа хүн
амьтад Хургыг хэрхэн магтан дуулж байгааг олж мэдэхийг хүс. Та “утлагаар
дүүрэн сав” (8-р шүлэг) гэдэг нь өргөн амсартай аяга эсвэл саваар дүүрэн хүж
утлагыг хэлсэн гэж тайлбарлаж болно.

• Тэдгээр хүн амьтан нь Хурга буюу Есүс Христийг хэрхэн магтан дуулсан бэ?

• Бид Хурганы талаар Иоханы харсан, үзсэн зүйлс дээр үндэслээд Есүс
Христийн тухай ямар үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Есүс Христ бол биднийг гэтэлгэх зохистой бөгөөд
чадвартай цорын ганц хүн юм гэсэн үнэнийг олж тогтоосон эсэхийг
бататга.)

• Яагаад Есүс Христ биднийг гэтэлгэх зохистой бөгөөд чадвартай цорын ганц
хүн бэ?

• 10-р шүлэгт цэдэглэснээр, Есүс Христээр гэтэлгэгдсэн тэд ямар хүмүүс
болох вэ? (Хаад болон тахилчид, эмэгтэйчүүдийн хувьд хатад болон
санваартан эмэгтэйчүүд юм [Брүс Р.Макконки, Mormon Doctrine, 2 дахь
хэвлэл (1966), 613].)

Суралцагчдыг Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын төлөвлөгөө болон энэ төлөвлөгөөн
дэх Аврагчийн үүрэг нь тэдний хувьд ямар утга учиртай болохыг тунгаан
бодоход урь. Суралцагчдыг бодол санаа, мэдрэмжээ хичээлийн дэвтэр эсвэл
судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Тэднийг хичээлийн төгсгөл хавьд бичсэн
зүйлээ хуваалцахад урих болно гэдгийг мэдэгд.

Цөөн суралцагчийг Илчлэлт 5:11–14-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Есүс Христийг болон Тэнгэрлэг
Эцэгийг шүтэн биширч, магтан дуулахад бусад хүн хэрхэн нэгдсэнийг олж
мэдэхийг хүс.

• Хурга Тэнгэрлэг Эцэгийн мутраас номыг авсны дараа алдаршсан хүн
амьтад болон бүх бүтээгдсэн юм яагаад Түүнийг шүтэн биширч, магтан
дуулсан бэ? (Хүн амьтад Тэнгэрлэг Эцэгийн болон Есүс Христийн сайн
сайхныг олж мэдээд, Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөн дэх Хурганы үүрэгт
талархах талархлыг мэдэрсэн.)

• Иоханы харсан хүн амьтан, бүтээгдсэн юмсын хувьд биднийг Тэнгэрлэг
Эцэгийг болон Есүс Христийг бишрэн шүтэж, магтан дуулахад хүргэдэг
зүйлсийн тухай ямар үнэнийг бид мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн болон Есүс Христийн
бидний төлөө хийсэн зүйлсийг таньж мэдэн, талархах үедээ
Тэднийг шүтэн биширч, магтан дуулах хүсэлтэй болдог гэсэн
зарчмыг олж тодорхойлж байгаа эсэхийг бататга.)

Алдаршсан хүн амьтад болон бүх бүтээгдсэн юм Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ
хоёрыг дуулалдаа оруулан, шүтэн биширсэн юм. Үүний адил бид Тэднийг
шүтэн биширч, магтахын тулд дуулал дуулдаг. Ангийнхныг “All Creatures of
Our God and King” (Hymns, д. 62) эсвэл Бурханыг магтаж, алдаршуулдаг өөр
дууллыг дуулахад уриад, энэ дуулал нь Илчлэлт 5:9–14-тэй хэрхэн холбогдож
байгаа тухай бодоход хүс.
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• Бид Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрыг хөгжмөөр дамжуулан шүтэн
бишрэхээс гадна Тэднийг шүтэн бишрэх өөр юуг хийж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч
Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Тэрээр шүтэн
бишрэх талаар юу гэж заасныг олж сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“Жинхэнэ, төгс шүтлэг бишрэл нь Бурханы Хүүгийн мөрийг дагахаас
бүрддэг. Энэ нь биднийг ач ивээлээс ач ивээл рүү дэвшсээр Христ Эцэг
дотор алдаршсаны адил бид Түүнд алдарших түвшинд хүртлээ зарлигуудыг
сахиж, Эцэгийн хүслийг дуулгавартай дагахаас бүрддэг. Энэ нь залбирал,
номлол, дууллаас хамаагүй илүү юм. Энэ нь амьдарч, хийж, дуулгавартай
байх явдал юм. Энэ нь агуу Жишээ үзүүлэгчийн амьдралыг даган дуурайх

явдал юм” (“How to worship,” Ensign, 1971 оны 12-р сар, 130).

• Ахлагч Макконкигийн сургаал Тэнгэрлэг Эцэгийг болон Есүс Христийг
шүтэх бидний ойлголтыг хэрхэн өргөтгөж болох вэ?

• Бид Тэнгэрлэг Эцэгийг болон Есүс Христийг шүтэн биширч, магтан
дуулснаар хэрхэн адислагдах вэ?

• Та нар яагаад Тэнгэрлэгийг Эцэг болон Есүс Христийг шүтэн биширч,
магтан дуулахыг хүсдэг вэ? (Суралцагчдыг өмнө нь тэмдэглэж авсан бодол,
мэдрэмжээсээ хуваалцахад урь.)

Хөгжүүлэх асуултуудыг тавих
Хөгжүүлэх асуултуудыг тавих нь суралцагчдын хариултыг илүү сайн ойлгоход тань тусална.
Хөгжүүлэх асуултуудын жишээнд “Та энэ үгээрээ юуг илэрхийлэхийг хүсэж байгаагаа
ойлгоход минь тусална уу?” мөн “Та юу гэж хэлэх гээд байгаагаа жишээгээр тайлбарлана
уу?” зэрэг асуулт орно. Эдгээр асуулт суралцагчдыг бодол, мэдрэмжийнхээ талаар
хуваалцахад урьдаг ба суралцагчийн хариултад гэрчлэлийн сүнсийг урьдаг.

Тэнгэрлэг Эцэгийн болон Есүс Христийн талаар мөн та яагаад Тэднийг сайн
дураараа шүтэн биширдэг талаар өөрийн мэдрэмжээс хуваалцаж болно.

Суралцагчдыг хичээлийн дэвтэртээ эсвэл судрын тэмдэглэлдээ дараах асуултыг
тунгаан бодоод, хариулж бичихэд урь.

• Та нар Тэнгэрлэг Эцэгийг болон Есүс Христийг шүтэн бишрэхийн тулд өөр
юу хийж болох вэ?

Суралцагчдад бичих хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа бичсэн зүйлээ
хэрэгжүүлэхэд урамшуулан дэмж.
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154-Р ХИЧЭЭЛ

Илчлэлт 6–11, 1-р хэсэг
Оршил
Иохан лацадсан номын эхний зургаан лацыг эвдэх
Бурханы Хургыг үзэгдэлдээ харсан. Иохан зургаа дахь

лацанд Бурханы үйлчлэгчид “Хурганы цусаар дээлээ
угааж” байсныг харсан (Илчлэлт 7:14).

Заах зөвлөмж
Илчлэлт 6
Иохан лацадсан номын эхний зургаан лацыг эвдэх Бурханы Хургыг хардаг
Суралцагчдыг хожмын өдрүүдэд амьдрах талаар ямар нэгэн санаа зовоох зүйл
байвал хуваалцахад урь. Тэдний хариултыг самбарт жагсаан бич.

Нэг суралцагчийг бошиглогч Иосеф Смитийн хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь. Суралцагчдаас эртний бошиглогчид бидний өдрийн талаар ямар
бодолтой байсныг сонсохыг хүс.

“Бошиглогч, санваартнууд болон хаад … өдгөө бидний амьдарч байгаа
үеийг баяртайгаар хүсэн хүлээж, тэнгэрээс сүнсээр нөлөөлөгдөн, манай
өнөө үеийн тухай дуулж, бошиглож байсан билээ” (Сүмийн
ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит [2007 он], 210–211).

• Эртний бошиглогчид бидний өдрийн талаар ямар бодолтой байсан бэ?

Илчлэгч Иохан нь хожмын үеийн үйл явдлуудын талаар мэддэг байсан мөн
бидний өдрийг баяртайгаар хүсэн хүлээж бошиглосон бошиглогчдын нэг
байсан гэдгийг онцолж хэл.

Суралцагчдыг Илчлэлт 6–7-г судалж байхдаа эртний бошиглогчид бидний
өдрийг баяртайгаар хүлээх болсон шалтгаануудыг олж мэдэхэд урь.

Илчлэлт 5:1–5-д цэдэглэснээр, Иохан зөвхөн Хурга нээх зохистой долоон
лацтай нэгэн номыг харсан гэдгийг суралцагчдад сануул. Иохан үзэгдэлдээ
мянган жил бүрийг төлөөлсөн долоон лацны томоохон үйл явдлуудын заримыг
дүрсэлсэн илэрхийллийг харсан гэдгийг тайлбарла.

Дараах жагсаалтыг самбар дээр бич (хичээл эхлэхээс өмнө). Үүнд:

Нэгдүгээр лац (Илчлэлт 6:1–2)

Хоёрдугаар лац (Илчлэлт 6:3–4)

Гуравдугаар лац (Илчлэлт 6:5–6)

Дөрөвдүгээр лац (Илчлэлт 6:7–8)
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Тавдугаар лац (Илчлэлт 6:9–11)

Суралцагч бүрд цаас өг. Суралцагч бүрд нэг лац даалгаж өг (нэг суралцагчид
нэгээс илүү лац оноогдож болно). Суралцагчдаас даалгаж өгсөн лацтайгаа
холбогдох судрын хэсгийг уншаад, тэрхүү лацтай холбоотой Иоханы харсан
зарим үйл явдлыг зурахыг хүс.

Багшийн танилцуулга
Суралцагчид судруудыг илүү сайн ойлгож, амьдралдаа хэрэгжүүлэхийн тулд суралцах үйл
явцад идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэх нь чухал байдаг боловч тэдэнд тодорхой судрын хэсгийн
хам сэдэв, агуулгыг илүү тод ойлгуулахын тулд та зохих үед нь тайлбарлаж, тодорхой
болгож, дүрслэн харуулж өгөх хэрэгтэй болно.

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа анхны лацыг даалгасан суралцагчаас
эхлүүлээд тэднийг зургуудаа ангийнхандаа дарааллаар нь үзүүлэхэд урь. Бүлэг
бүрээс нэг суралцагчийг лацыг нээх үед Иоханы юу харсан болохыг зургаа
ашиглан тайлбарлахыг хүс. Суралцагчдыг тайлбарлах үеэр Арванхоёр
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконкигийн санал болгосон дараах
орчуулгыг хуваалц. Та суралцагчдыг энэ мэдээллийг судар дээрээ эсвэл
хичээлийн дэвтэртээ юм уу судрын тэмдэглэлдээ бичихэд урамшуулан
дэмжиж болно.

Нэгдүгээр лац

(МЭӨ бараг
4000-аас
3000 он)

Цагаан морь = Ялалт

Нум = Дайн тулаан

Титэм = Ялагч

Ахлагч Макконки 1–2-р шүлэг нь Енохын үеийг тодорхойлсон ба тэр морьтон
нь Енохыг байсан байх гэсэн санал оруулсан (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 боть. [1966–1973], 3:476–478).

Хоёр дахь лац

(МЭӨ бараг
3000-аас
2000 он)

Улаан морь = Цус асгаралт

Илд = Дайн ба сүйрэл

Ахлагч Макконки 3–4-р шүлэг нь ёс бус явдлууд дэлхийг нөмөрсөн Ноагийн
үеийг тодорхойлсон байх гэсэн санал оруулсан. Улаан морины морьтон нь
чөтгөр өөрөө эсвэл магадгүй “олон дайчдыг алсан хүнийг төлөөлж байж”
болно (Doctrinal New Testament Commentary, 3:478–479).

Гурав дахь лац

(МЭӨ бараг
2000-аас
1000 он)

Хар морь = Өлсгөлөн

Хэмжүүр = Хүнсний өндөр үнэ

Ахлагч Макконки 5–6-р шүлэг нь олон хүн өлсгөлөнгөөр нас барсан
Абрахамын үеийг тодорхойлсон байх гэсэн санал оруулсан (Doctrinal New
Testament Commentary, 3:479–480). Хүн зөвхөн амь зогоох төдий хоол хүнсийг
бүтэн өдрийнхөө цалингаар худалдаж авдаг байсан хэт өлсгөлөнгийн үеийн
хоол хүнсний үнийг харуулж байна.
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Дөрөв дэх лац

(МЭӨ
ойролцоогоор
1000 оноос
Христийн
төрөлт хүртэл)

Цайвар ногоон морь = Үхэл

Үхэл ба үхэгсдийн орон = ёс бусчуудын сүйрэл болон сүнсний шорон дахь
хүлээн авалт (Исаиа 5:14-ийг үзнэ үү)

Ахлагч Макконки 7–8-р шүлэг нь “дайн тулаан, урвалтууд нь [Израилийг]
дахин дахин тарчлаан, үгүйрүүлсэн тэдгээр агуу хаант улс болон үндэстний
мянган жил”-ийг хэлдэг гэж хэлсэн (Doctrinal New Testament Commentary,
3:481). Эдгээр үндэстэнд Вавилон, Перс, Грек, Ром оржээ.

Тав дахь лац

(Бараг л
Христийн
төрөлтөөс МЭ
1000 он)

Тахилын ширээ = Золиослол

Сүнснүүд = Алагдсан хүмүүс, итгэлийнхээ улмаас алагдсан Христэд итгэгчид

Ахлагч Макконки 9–11-р шүлэг нь анхны төлөөлөгчдийн ихэнхийг
оролцуулаад эртний олон Христэд итгэгч алагдсан болохыг хэлсэн гэж санал
оруулсан (Doctrinal New Testament Commentary,3:482–483). Тэдгээр гэгээнтэн
“Бурханы үг болон өөрсдийн сахисан гэрчлэлээс болж” амиа алдсан учраас
тэдэнд цэвэр ариуны бэлгэдэл “цагаан дээл” өгдөг (Илчлэлт 7:13–14;
3 Нифай 27:19-ийг үзнэ үү).

Бүлэг бүр танилцуулсны дараа зургаа дахь лац нь манай цаг үеийг болон Есүс
Христ дэлхий дээр өөрийн биеэр хаанчлах Мянган жилийг угтсан үйл
явдлуудыг харуулдаг гэдгийг тайлбарла (Doctrinal New Testament Commentary,
3:485–486-г үзнэ үү).

Цөөн суралцагчийг Илчлэлт 6:12–17-г уншиж байхдаа Иосеф Смитийн
Орчуулгын 14-р шүлгийг, зүүлт тайлбар a-г оруулаад ээлжлэн чанга уншихад
урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иоханы урьдчилан харсан
зүйлсийг олж мэдэхийг хүс.

• Зургаа дахь лацыг нээхэд Иохан ямар ямар үйл явдлыг харсан бэ?
(Сүйрлийн үйл явдлууд нь эцсийн өдрүүдийн тэмдэг гэдгийг тайлбарла.)

• 16-р шүлэгт цэдэглэснээр, Бурханы “уур хилэнгээс” зугтаахыг эрэлхийлэх
тэд юуг хүсдэг вэ?

• 17-р шүлэгт ямар асуултыг цэдэглэсэн бэ?

Хэн тэсэж чадах вэ? гэсэн асуултыг самбар дээр бич.

Илчлэлт 7 нь зургаа дахь лацны гай гамшгийг хэн тэсэж эсвэл туулж чадахыг
ойлгоход бидэнд тусалдгийг тайлбарла.

Илчлэлт 7
Иохан Хурганы цусаар дээлээ угаасан Бурханы үйлчлэгчдийг харав
Нэг суралцагчийг Илчлэлт 7:1-ийг мөн өөр нэг суралцагчийг Сургаал ба Гэрээ
77:8-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан
зургаа дахь лацанд өөр юу харсныг олж мэдэхийг хүс.

• Дөрвөн тэнгэр элч юу хийж байсан бэ? (Тэдний барьж байсан салхи нь
дэлхий дээрх амьдралыг устгах хүчтэй гэдгийг онцолж хэл. Мөн C ба Г
86:5–7-г үзнэ үү.)

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 7:2–3-ыг мөн өөр нэг суралцагчийг Сургаал ба
Гэрээ 77:9-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад,
өөр нэг тэнгэр элч тэр дөрвөн тэнгэр элчид юу гэж хэлснийг олж мэдэхийг хүс.
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• Сургаал ба Гэрээ 77:9-д цэдэглэснээр, “дорнодоос буун ирж буй тэнгэр
элч” хэн байсан бэ? (Илчлэлт 7:2).

Энэ тохиолдолд Елиа гэдэг үг нь “эцсийн эрин үеийн хүмүүст түлхүүрүүд болон
хүч чадал олгох үүрэгтэй хүмүүсийн нэр” болохыг тайлбарла (Doctrinal New
Testament Commentary, 3:491–492; Bible Dictionary, “Elias”-ыг үзнэ үү).

• Тэр тэнгэр элч дөрвөн тэнгэр элчид юу гэж хэлсэн бэ?

“‘Бурханы боолуудын духан дээр’ нь тамга дарах эсвэл тэмдэглэх гэдэг нь
тэдний үнэнч зүтгэл, үйлчлэл, Бурханд хамааралтайг зүйрлэсэн болохыг
тайлбарла (Илчлэлт 7:3; мөн Илчлэлт 9:4; 14:1-ийг үзнэ үү). …

Бошиглогч Иосеф Смит итгэлтнүүдийн духан дээр тамгалах нь ‘үүрдийн гэрээ
гэсэн утгаар тэдний толгой дээр адислалыг тамгалж байгааг бэлгэддэг, улмаар
тэдний дуудагдан, сонгогдсон нь баталгааждаг’ гэж заасан байдаг (Сүмийн
Түүх, 5:530)” (Шинэ Гэрээний суралцагчийн гарын авлага [Сүмийн Боловсролын
Системийн гарын авлага, 2014 он], 544).

Илчлэлт 9-д цэдэглэснээр, Иохан энэхүү тамгыг аваагүй хүмүүст юу
тохиолдохыг харсан болохыг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Илчлэлт 9-ийг
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, энэ тамгыг аваагүй
тэдний нөхцөл байдлыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

Суралцагчдаас Илчлэлт 7:4-ийг дотроо уншаад, тэр тэнгэр элчээр хэдэн хүн
духан дээрээ тамгалуулсныг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Их Эзэн бошиглогч Иосеф Смитэд “Илчлэлт 7:4–8-д дурдсан 144000 гэдэг тоо
нь Израилийн арванхоёр овгоос өргөмжлөлийнх нь эрэлд бусдад туслахаар
дээд санваартанд томилогдсон хүмүүсийн тоо хэмээн хэлснийг тайлбарла [С ба
Г 77:11-ийг үзнэ үү]. Энэ нь зарим хүний итгэдэг шиг өргөмжлөгдөх
хүмүүсийн нийт тоо биш юм” (Шинэ Гэрээний суралцагчийн гарын авлага
[Сүмийн Боловсролын Системийн гарын авлага, 2014 он], 544).

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 7:9–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан өөр хэнийг харсныг олж мэдэхийг хүс.

• Иохан хэнийг харсан бэ?

• Энэ олон хүн юу өмсөж, юу барьж байсан бэ? (Та далдуу модны найлзуур
гэдэг нь ялалт, баяр баяслыг бэлгэддэг гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй
байж болно.)

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 7:13–17-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан тэр хүмүүсийн тухай юу олж мэдсэнийг
мэдэж авахад урь.

• Энэ хүмүүс юуг тэвчиж гарсан бэ?

• Тэдний дээл хэрхэн цагаан болсон бэ? (Есүс Христийн Цагаатгалын
бэлгэдэл “Хурганы цусаар”.)

• 15–17-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэр хүмүүс Есүс Христийн Цагаатгалаар
дамжуулан цэвэршсэн болохоор ямар адислал хүлээж авсан бэ? (Та эдгээр
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шүлэг нь селестиел алдар сууг өвлөн авах тэдний баяр баясал, амар
амгалан, үнэнч чанарыг тодорхойлдог гэдгийг онцолж хэлж болно.)

• Бид эдгээр шүлгээс селестиел алдар сууг өвлөн авах тухай ямар зарчмыг
олж тодорхойлж болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв
бид зовлон зүдгүүрийг итгэлтэй тэвчиж, Есүс Христийн
Цагаатгалаар дамжуулан цэвэр болж чадвал Бурхантай хамт
селестиел алдар суунд баясах болно гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж
тогтоосон эсэхийг бататга. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдыг Бурханы оршихуйд цэвэршээд зогсох гэдэг нь ямар утгатай
болохыг мөн тэд юу мэдрэх талаар тунгаан бодоход урь.

• Эдгээр мэдрэмжийг хүмүүсийн Илчлэлт 6:16 дээр тодорхойлсон
мэдрэмжтэй хэрхэн харьцуулж болох вэ?

• Аврагч биднийг Цагаатгалаараа дамжуулан цэвэршүүлж болохын тулд бид
юу хийх ёстой вэ?

• Селестиел алдар суугийн адислалыг санах нь таны зовлонг тэвчиж гараад,
цэвэр болохоор хичээж зүтгэхэд хэрхэн тусалсан бэ?

Хичээлийн эхэнд самбар дээр бичсэн санаа зовоодог зүйлсийн жагсаалтыг
суралцагчдад сануул. Самбар дээр бичсэн зарчим нь хожмын үед амьдрах
талаар санаа зовох үед нь тэдэнд хэрхэн тусалж болохыг бодож үзэхэд урь.
Цөөн суралцагчийг бодол санаагаа ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.

Суралцагчдыг самбар дээрх зарчмыг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг
хэдэн минут тунгаан бодоход урь. Тэднийг хүлээн авсан сүнсний өдөөлт
бүрийг тэмдэглэж авахад урамшуулан дэмж.
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155-Р ХИЧЭЭЛ

Илчлэлт 6–11, 2-р хэсэг
Оршил
Иохан долоо дахь лацыг нээхийг хараад, хожмын
өдрүүдэд Израилийг цуглуулахад оролцох өөрийн

үүргийг олж мэдсэн.

Заах зөвлөмж

Суралцагчдыг өдөр бүр судраас судалж, хичээлийнхээ материалыг
уншихад урамшуулан дэмж
Суралцагчдыг энэ хичээлийн жилийн эхэнд Шинэ Гэрээг бүхэлд нь уншихад урамшуулсан.
Таны суралцагчид энэ зорилгоо хэрхэн биелүүлж байгааг олж мэдээд, шаардлагатай бол
урам, дэм өг. Суралцагчдыг энэ зорилгоо биелүүлэх үед нь үргэлжлүүлэн судраас өдөр бүр
судалж, үүнийг хийснээр ирэх адислалыг хүлээн авахад урамшуулан дэмж.

Илчлэлт 8–9
Иохан долоо дахь лацыг нээхийг харав
Суралцагчдыг хос болгон хуваарилаад, Илчлэлт 6–7-г судалснаар тодорхой бус,
эмх замбараагүй байдал дунд баяр баясал, өөдрөг үзэлтэй байхад нь тусалж
чадах юуг олж мэдсэнээ хамтрагчдаа тайлбарлахыг хүс.

Өмнөх хичээл дээр олж тогтоосон Хэрэв бид зовлон зүдгүүрийг итгэлтэй
тэвчиж, Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан цэвэр болж чадвал
Бурхантай хамт селестиел алдар суунд баясах болно гэсэн зарчмыг
самбар дээр бич. Энэ зарчим нь өнөөдрийн хичээл дээр суралцах үйл
явдлуудтай хэрхэн хамааралтай болохыг олж мэдэхэд суралцагчдыг
урамшуулан дэмж.

Дараах хүснэгтийг тараах материал болгон өг эсвэл самбар дээр зур.
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• Энэ хүснэгтээр бол Илчлэлт
номын хэчнээн шүлэгт эхний
зургаан лацны үйл явдлын тухай
өгүүлдэг вэ? (25)

• Долоо дахь лацны үйл явдлын
тухай хэчнээн шүлэгт өгүүлдэг вэ?
(211 + 15 = 226)

Иохан бусад мянган жилээс илүү
долоо дахь мянган жилийн хугацаанд
хамаарагдах үйл явдлуудын тухай
бичсэнийг онцолж хэл. Тэрээр
ялангуяа долоо дахь лацыг нээх цаг
үеэс эхлээд Есүс Христийн Хоёр дахь
ирэлт хүртэл тохиох үйл явдлуудын
тухай бичсэн.

• Та Иохан яагаад долоо дахь лацны
үйл явдлуудын талаар бичихэд
анхаарлаа төвлөрүүлсэн гэж
бодож байна вэ?

Эдгээр шүлэг нь Аврагч долоо дахь
лацыг эвдсэнийг харуулсан гэдгийг
тайлбарлан, Илчлэлт 8:1–6-г нэгтгэн
дүгнэ. Иохан долоон тэнгэр элчид долоон бүрээ өгснийг харсан. Эрт дээр үед
бүрээг “түгшүүрийн дуу, [цэргийн] тулааны дохио эсвэл хаад ноёдыг ирж
байгааг зарлахад” ашигладаг байсан (Жэралд Н.Ланд, “Seeing the Book of
Revelation as a Book of Revelation,” Ensign, 1987 оны 12-р сар, 50). Энэ
тохиолдолд бүрээ үлээх нь Есүс Христийн мянган жилийн хаанчлалд бэлтгэх
янз бүрийн гамшиг, сүйрэл эхлэх дохио болдог.

Суралцагчдыг хуудас цаас юм уу хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын
тэмдэглэлийнхээ хуудасны дээд талд “Долоо дахь лац” гэж бичээд, хуудасны
хажуу талд долоон бүрээг доош цувуулан зурахад урь.

Дараах судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бичихдээ эшлэл бүрийн дагалдах
асуултуудыг орхи. Суралцагчдаас эшлэлийг цаасан дээрх бүрээнийхээ хажууд
бичихийг хүс.

Нэг дэх—Илчлэлт 8:7. Эхний тэнгэр элч бүрээгээ татах үед “мөндөр,
гал” дэлхий рүү унаснаас болж юу тохиолдсон бэ?

Хоёр дахь—Илчлэлт 8:8–9. Хоёр дахь бүрээг татах нь ямар гурван
зүйлд нөлөөлсөн бэ?

Гурав дахь—Илчлэлт 8:10–11. Тэр унасан од ямар нэртэй байсан бэ?
(Агь нь “уй гашуу эсвэл гуниглалыг” тэмдэглэхээр хэрэглэдэг

гашуун ургамал гэдгийг тайлбарла [Bible Dictionary, “Wormwood”].) Үүнийг
унахад юу тохиолдсон бэ?

Дөрөв дэх—Илчлэлт 8:12. Дөрөв дэх бүрээг татсаны дараа ямар
гурван зүйл харанхуйлсан бэ?
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Тав дахь—Илчлэлт 9:1–3. Тав дахь тэнгэр элч ёроолгүй нүхийг
онгойлгоход дотроос нь юу гарч ирсэн бэ?

Зургаа дахь—Илчлэлт 9:13–16, 18. Зургаа дахь бүрээг үлээсний дараа
Иоханы харсан агуу тулалдаанд хэдэн цэрэг оролцсон бэ? Тэр хүн

төрөлхтний ямар хэсэг энэ тулалдаанд алагдахыг харсан бэ?

Долоо дахь—Илчлэлт 11:15.

Ангийг зургаан бүлэг болгон хуваарилаад, бүлэг бүрд самбар дээрх эхний
зургаан судрын эшлэлийн нэгийг даалга (хэрэв жижиг ангитай бол та зарим
бүлэгт нь хэд хэдэн шүлэг даалгах хэрэгтэй болно). Бүлгүүдээс дааж авсан
судрын хэсгүүдээ хамтдаа чанга уншаад, бүрээнүүдийг үлээсний дараа юу
болсныг олж мэдэхийг хүс. Тэднийг олсон зүйлээ цаасан дээрх холбогдох
бүрээний хажууд бичихэд урь.

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа бүлэг бүрээс нэг суралцагчийг олсон
зүйлээ хуваалцахад урь. Суралцагчдаас бүлэг бүрийн олсон зүйлсийг цаасан
дээрх холбогдох бүрээний хажууд бичихийг хүс. Суралцагчдыг хуваалцах үеэр
шаардлагатай бол тэдний бүлэгт даалгаж өгсөн судрын хэсгийн дагалдах
асуултыг тавь.

• Өнгөрсөн хичээл дээр бидний олж тогтоосон зарчим хэрхэн долоо дахь
лацны үйл явдлын үеэр амьдрах хүмүүст туслах вэ?

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 9:20–21-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, эдгээр гамшгаас амьд үлдсэн ёс бусыг үйлдэгчид
ямар хариу үйлдэл үзүүлэхийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн
зүйлээ хуваалцахад урь.

• Энэ нь энэ хүмүүсийн ёс бус байдлын талаар бидэнд юу зааж байна вэ?

Илчлэлт 10
Нэгэн тэнгэр элч хожмын үе дэх үүргийнх нь талаар Иоханд зааварлав
Илчлэлт 10 нь долоон бүрээний дуу болон тэдэнтэй холбоотой гамшгийн
хоорондох завсарлагыг агуулдаг гэдгийг тайлбарла. Бид энэ бүлэгт Иохан өөр
нэгэн тэнгэр элчээр зааварлуулсан гэж уншдаг.

Самбар дээр амттай мөн ходоод хорсгодог гэж бич.

• Амьдралд амттай боловч ходоод хорсгодог гэж үздэг ямар ямар туршлага
байдаг вэ?

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 10:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, уг тэнгэр элч юу барьж байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Тэнгэр элч юу барьж байсан бэ?

Хоёр суралцагчийг Илчлэлт 10:8–11-ийг ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иоханд тэр номоор юу хий гэж
хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Иоханд тэр номоор юу хий гэж хэлсэн бэ? Энэ ямар амттай байсан бэ?
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Нэг суралцагчийг Сургаал ба Гэрээ 77:14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Иоханы ном идэж байгаа нь юуг төлөөлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Энэ шүлэгт цэдэглэснээр, Иохан ном идэж байгаа нь юуг төлөөлдөг вэ?
(Иоханы хожмын өдрүүдэд “Израилийн овгуудыг цуглуулах” болон “бүх
зүйлийг сэргээх” зэрэгт туслахаа хүлээн зөвшөөрч байгааг төлөөлдөг.)

Иохан хүмүүсийг Аврагчид авчрахын тулд үхэхгүй байхаар адислагдсан
гэдгийг онцолж хэл (С ба Г 7:1–4-ийг үзнэ үү).

• Иоханыг үүргээ биелүүлэхэд юу нь амттай байж болох вэ? Юу ходоод
хорсгодог байж болох вэ?

Илчлэлт 11
Иохан хоёр бошиглогч Иерусалимд алагдахыг мөн долоо дахь бүрээ
дуугарахыг харав
Илчлэлт 11 нь долоо дахь бүрээний дуугарсан тухай болон Есүс Христийн Хоёр
дахь ирэлтийн өмнө болох үйл явдлын тухай хийсэн Иоханы тайлбараар
эхэлдэг гэдгийг тайлбарла. Энэ хугацаанд дэлхий дээр ёс бусчууд илүү хүч
чадал, эрх мэдэлтэй байж, цэргийнхэн Иерусалимыг эзлэн түрэмгийлэхээр
эрэлхийлэх болно.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 11:3–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, энэ хугацаанд хоёр гэрч Иерусалимд юу хийхийг
олж мэдэхийг хүс.

• Хоёр гэрч юу хийх вэ?

• “Тэдний амнаас гал гарч” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (5-р шүлэг). (Энэ нь
тэдний гэрчлэх гэрчлэлийн хүчийг бэлгэдэж байж болно [Иеремиа 5:14;
20:9-ийг үзнэ үү].)

Нэг суралцагчийг Сургаал ба Гэрээ 77:15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, энэ хоёр гэрч нь хэн байхыг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар хуваалцахыг хүс.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 11:7–12-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, иудейчүүдийн дунд үйлчлэлээ дуусгасны дараа энэ
хоёр бошиглогчид юу тохиолдохыг олж мэдэхийг хүс.

• Хоёр гэрчийг алуулахад ёс бусчууд ямар хариу үйлдэл хийх вэ?

• Гурван өдөр хагас амьгүй байсны дараа хоёр гэрчид юу тохиолдох вэ?

• Хоёр гэрч үхэгсдээс босож ирээд, тэнгэр рүү аваачигдах үед хүмүүс ямар
хариу үйлдэл үзүүлэх вэ?

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 11:13–15-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, долоо дахь бүрээг үлээхээс өмнө болон үлээх үед юу
тохиолдохыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ өөрсдийн
цаасан дээрх долоо дахь бүрээний хажууд бичихэд урь.

• Долоо дахь бүрээг үлээсний дараа энэ “ертөнцийн хаанчлал” хэнийх болох
вэ? (15-р шүлэг).

155-Р ХИЧЭЭЛ

993



Зөв шударгад шагнал, ёс бусад шийтгэл өгснийх нь төлөө 24 ахлагч Бурханд
талархал, магтаал өргөсөн гэдгийг тайлбарлан, Илчлэлт 11:16–19-ийг нэгтгэн
дүгнэ. Иохан үзэгдэлдээ Бурханы оршихуйг төлөөлдөг тэнгэрлэг ариун сүмийг
болон гэрээний авдрыг мөн харсан.

Бурханы сайн сайхан, шударга ёсны төлөө талархаж, магтах өөрийн бодлоос
хуваалцан, өнөөдрийн хичээлээ дуусга.
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Илчлэлт 1–11 (31-р хэсэг)
Гэрээр заах багш нарын ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Илчлэлт 1–11-ийг (31-р хэсэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь энэ хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын
зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (Илчлэлт 1–3)
Суралцагчид төлөөлөгч Иоханы илчлэлтийн тухай судлах үедээ Их Эзэний үгсийг уншиж, ойлгохыг эрэлхийлэн,
дуулгавартай байвал адислагдана гэдгийг сурсан. Иохан Есүс Христ Өөрийн итгэлтэй дагалдагчдыг харж хандан,
халамжилдаг бөгөөд үхэл, тамаас дээгүүр хүч чадалтай алдаршуулагдсан, амилсан нэгэн гэдгийг Сүмийн
гишүүдэд заасан. Суралцагчид бас Аврагчид хаалгаа нээвэл Тэр орж ирээд, бидэнтэй хамт хооллох болно гэдгийг
ойлгож мэдсэн.

2 дахь өдөр (Илчлэлт 4–5)
Энэ хичээлээр суралцагчид Бурханы Хурганы тухай Иоханы үзэгдлийн талаар уншиж, дараах үнэнийг мэдэж
авсан. Үүнд: Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн агуу гэдгийг таньж мэдрэх үедээ Түүнийг шүтэн биширч, магтан дуулах
хүсэлтэй болдог. Есүс Христ биднийг гэтэлгэх зохистой бөгөөд чадвартай цорын ганц хүн юм. Бид Тэнгэрлэг
Эцэгийн болон Есүс Христийн бидний төлөө хийсэн зүйлсийг таньж мэдэн, талархах үедээ Тэднийг шүтэн
биширч, магтан дуулах хүсэлтэй болдог.

3 дахь өдөр (Илчлэлт 6–7)
Суралцагчид долоон лацны тухай судалж байхдаа хэрэв зовлон зүдгүүрийг итгэлтэй тэвчиж, Есүс Христийн
Цагаатгалаар дамжуулан цэвэр болж чадвал Бурхантай хамт селестиел алдар сууг эдлэх болно гэдгийг
олж мэдсэн.

4 дэх өдөр (Илчлэлт 8–11)
Суралцагчид долоо дахь лацыг нээх Иоханы үзэгдлийн талаар суралцах үедээ 3 дахь өдөр олж тогтоосон зарчмыг
дахин авч үзсэн.

Оршил
Энэ хичээл нь Их Эзэн биднийг мэддэг мөн хайрладаг учраас бидний төлөө юу
хийхийг ойлгоход суралцагчдад тусалж чадна. Үүнээс гадна, энэ нь
суралцагчдад мөнх амьдралыг хүлээн авахын тулд юу хийх хэрэгтэйг мэдэхэд
тусалж чадна.

Заах зөвлөмж
Илчлэлт 2–3
Иохан Есүс Христийн үгсийг долоон сүмийн удирдагчдад бичив
Тэмдэглэл: Долоон Сүмийн цуглаанд өгсөн Их Эзэний зааврын талаар
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Шинэ Гэрээний суралцагчийн гарын
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авлага-ыг үзэж болно (Сүмийн Боловсролын Системийн гарын авлага, 2014
он), 531–532.

Нэг суралцагчийг Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн
гишүүн байсан Сиднэй С.Рэйнолдс эгчийн хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.
Ангийнхнаас энэ үгээс Их Эзэний талаар юу суралцаж болохыг олж
сонсохыг хүс.

“Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн Гэйли Клэгг эгч
нөхөртэйгөө Бразилд нэлээд хэдэн жил амьдарчээ. Саяхан тэрээр Япон руу
Хүүхдийн хэсгийн томилолтоор явсан. Тэрээр ням гаригт ариун ёслолын
танхимд орж ирэх үедээ япон гэгээнтнүүдийн дунд нэгэн бразил гэр бүл
байхыг анзаарчээ. … Түүнд тэдэнтэй мэндлэх ганцхан минут байсан бөгөөд
ээж, хүүхдүүд нь маш урам зоригтой байхад харин аав нь чимээгүй байхыг

анзаарчээ. ‘Би цуглааны дараа тэдэнтэй уулзах боломжтой’ гэж тэр бодоод, индэр рүү
хурдхан даган явжээ. Түүний англи хэлээр хэлсэн үгсийг япон хэл рүү орчуулж өгч байсан
бөгөөд дараа нь түүнд гэрчлэлээ португаль хэл дээр хуваалцах мэдрэмж төрсөн байна.
Португаль хэлний ямар ч орчуулагч байхгүй мөн хүмүүсийн 98 хувь нь түүний юу хэлснийг
ойлгохгүй болохоор тэрээр эргэлзсэн ч хуваалцжээ.

Цуглааны дараа бразил аав түүн дээр ирээд, ‘Эгч ээ, эндхийн ёс заншил их өөр тул би их
ганцаардаж байсан юм. Сүмд ирээд, юу ч ойлгохгүй суух хэцүү байдаг. Заримдаа би гэртээ
судраа уншаад байж байсан нь дээр байх гэж боддог. Би эхнэртээ “Би дахиад нэг боломж
өгье” гэж хэлээд, хамгийн сүүлийн удаа гэж бодоод өнөөдөр ирсэн юм. Таныг португалиар
гэрчлэлээ хуваалцах үед Сүнс миний зүрх сэтгэлд хүрч, энэ бол миний харьяалагддаг газар
гэдгийг мэдсэн. Бурхан намайг энд байгааг мэддэг мөн Тэр надад туслах болно’ гэжээ”
(“He Knows Us; He Loves Us,”Ensign эсвэл Liahona, 2003 оны 11-р сар, 76).

• Бид энэ явдлаас Их Эзэний тухай юу мэдэж авч болох вэ?

Их Эзэн биднийг нэг бүрчлэн мэддэг учраас … гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг
самбар дээр бич. Суралцагчдыг Илчлэлт 2–3-ыг судалж байхдаа Их Эзэн
өөрсдийг нь мэддэг учраас тэдний төлөө юу хийж чадахыг ойлгоход нь туслах
үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Илчлэлт 2–3 нь Есүс Христийн Бага Ази дахь (орчин үеийн Турк) долоон
Сүмийн цуглаанд өгсөн үгсийн талаарх төлөөлөгч Иоханы цэдгийг агуулдаг
гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 2:1–3; 6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Их Эзэн Ефесийн гэгээнтнүүдийн талаар юу мэдэж
байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн Ефесийн гэгээнтнүүдийн талаар юу мэдэж байсан бэ? (6-р шүлэгт
буй николайчууд гэж Бурханы нигүүлсэл тэднийг аврах учраас бэлгийн
харьцааны гэм нүглийг шийтгүүлэхгүйгээр үйлдэж болно гэж итгэдэг
бүлгийг нэрлэсэн байж болно гэдгийг тайлбарла [Bible Dictionary,
“Nicolaitans”-ийг үзнэ үү].)

Эдгээр шүлэг нь Их Эзэн гэгээнтнүүдийг сайн үйлсийнх төлөө сайшааж,
магтсаныг цэдэглэсэн болохыг онцлон хэл. Самбар дээрх өгүүлбэр дээр Их
Эзэн биднийг нэг бүрчлэн мэддэг учраас биднийг хувь хүний хувьд магтан
сайшаадаг … гэсэн байдлаар нэмж бич.
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Нэг суралцагчийг Илчлэлт 2:4–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Их Эзэн Ефесийн гэгээнтнүүдийн талаар өөр юу
мэдэж байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн Ефесийн гэгээнтнүүдийн тухай өөр юу мэдэж байсан бэ?

Их Эзэн гэгээнтнүүдийн нүглийн улмаас тэднийг засаж залруулж байсныг
онцлон хэл. Самбар дээрх өгүүлбэрийг Их Эзэн биднийг нэг бүрчлэн
мэддэг учраас биднийг хувь хүнийх нь хувьд магтан сайшааж, засаж
залруулдаг гэсэн үнэнийг тусгасан байхаар гүйцээж бич.

• Их Эзэнээс хувийн магтаал сайшаал, залруулгыг хүлээн авч болох өөр ямар
ямар арга зам байдаг вэ? (Хувиараа залбирах, судраас судлах, Сүмийн
удирдагчдаас болон эцэг эхээсээ зөвлөгөө хүлээн авах, патриархын адислал
авах зэргээр)

• Их Эзэн биднийг хувь хүний хувьд магтан сайшааж, засаж залруулдаг
гэдгийг мэдэх нь хувиараа судар судлах, залбирах хандлагад маань хэрхэн
нөлөөлж болох вэ? Энэ нь Сүмийн удирдагчдын мөн эцэг эхийнхээ
зөвлөгөөнд хандах бидний хандлагад хэрхэн нөлөөлж болох вэ?

• Яагаад бид Их Эзэнээс хувийн сайшаал, залруулгыг хүлээн авахыг
эрэлхийлэхээр хичээж чармайх ёстой вэ?

• Хэзээ та Их Эзэн хувь хүний тань хувьд магтан сайшааж эсвэл засаж
залруулж байгааг мэдэрсэн бэ? Энэ туршлага Их Эзэн таныг хувь хүний
хувьд мэддэг гэдгийг мэдэхэд хэрхэн тусалсан бэ? (Суралцагчдад хэт хувийн
шинж чанартай эсвэл ариун нандин туршлагаасаа хуваалцахгүй байхыг
анхааруул. Та мөн нэг туршлагаа хуваалцаж болно.)

Суралцагчдыг Их Эзэн тэдний ямар үйлдлийг сайшааж болохыг мөн түүнчлэн
ямар бодол, зан авирыг залруулж болохыг тунгаан бодоход урь. Их Эзэн
тэднийг залруулах үед наманчлах зорилго тавихад урамшуулан дэмж.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 2:7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Их Эзэн эцсээ хүртэл итгэлтэй ялсан эсвэл тэвчсэн хүмүүст юу
амласныг олж мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн ялдаг, зөв шударга байдалд эцсээ хүртэл тэвчдэг хүмүүст юу
амласан бэ?

• Та нар “Амийн модноос идэх” гэдэг нь ямар утгатай гэж бодож байна вэ?
(7-р шүлэг).

• Ефесийн гэгээнтнүүдэд хувийн залруулга хүлээн авсныхаа дараа энэ
амлагдсан адислалыг сонсох нь хэр тустай байсан бэ?

Их Эзэн Ефесийн Сүмийн цуглааныханд хандаж үг хэлснээс гадна Бага Ази
дахь Сүмийн бусад цуглаанд бас хандаж үг хэлсэн гэдгийг суралцагчдад сануул.

Ангийг таван бүлэг болгон хувааж, бүлэг бүрд дараах судрын эшлэлээс нэгийг
даалгаж өг.

1. Илчлэлт 2:8–11

2. Илчлэлт 2:12–17
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3. Илчлэлт 2:18–29; Иосеф Смитийн Орчуулга, Илчлэлт 2:26–27 (Библийн
хавсралт дахь)

4. Илчлэлт 3:1–6; Иосеф Смитийн Орчуулга, Илчлэлт 3:1 (Илчлэлт 3:1, зүүлт
тайлбар а); Иосеф Смитийн Орчуулга, Илчлэлт 3:2 (Илчлэлт 3:2, зүүлт
тайлбар а)

5. Илчлэлт 3:7–13

Суралцагчдыг бүлгээрээ оногдсон шүлгүүдээ уншаад, Их Эзэн гэгээнтнүүдэд
юу хий хэмээн зөвлөснийг мөн тэд тийнхүү үйлдвээс тэдний хүлээн авна
хэмээн амласан адислалуудыг олж мэдэхэд урь. Арванхоёр Төлөөлөгчийн
Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконки Илчлэлт 2:17-ийн “нууцалсан манна” гэдэг
нь “амьдралын талх, Бурханы сайн үг, амьдралын талх болсон Түүний сургаал
ба ертөнцийн [эсвэл дэлхийн] бодол санаанаас нуугдмал бүхнийг хэлнэ. Үүнээс
идэх хүмүүс хэзээ ч дахин өлсөхгүй; мөнх амьдралыг яваандаа өвлөн авах
болно” гэж заажээ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть
[1965–1973], 3:451).

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа бүлэг бүрээс нэг суралцагчийг гарч ирэн,
олж мэдсэн зүйлээ хэлэхийг хүс. Нэг суралцагчийг бүлэг тус бүрийн олж
тогтоосон амлагдсан адислалыг (Илчлэлт 2:7-оос доош амлагдсан адислал)
самбар дээр бичихэд урь (Илчлэлт 2:11, 17, 26; 3:5, 12-ыг үзнэ үү). Жагсаалт
дууссаны дараа эдгээр амлалт бүр нь бидний эцсийг хүртэл итгэлтэй тэвчихэд
тулгуурладаг өргөмжлөлийн адислалыг хүлээн авахыг хэлж байгааг
онцлон хэл.

• Бид өргөмжлөлийн адислал хүлээн авахын тулд юу хийх ёстой талаар эдгээр
шүлгээс ямар зарчмыг олж тогтоож болох вэ? (Суралцагчдад Хэрэв бид
ялж чадах юм бол өргөмжлөлийн адислалыг хүлээн авч чадна
гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтооход тусал.)

Өргөмжлөлийн адислал хүлээн авах хүмүүс нь Бурханы ач ивээлээр дамжуулан
Түүн рүү буцаж очиход саад болох бүхий л саад бэрхшээлийг даван туулсан
хүмүүс болохыг тайлбарла. Эдгээрт дэлхийн шинж чанар, сорилт бэрхшээл,
нүгэл, үхэл багтана.

Суралцагчдаас амьдралдаа юуг ялж гарах хэрэгтэй талаараа бодож үзэхийг хүс.
Тэднийг Тэнгэрлэг Эцэг рүү буцаж очиход саад болж болох саад
бэрхшээлүүдийг даван туулахад нь туслахыг Түүнээс залбиран гуйхад урь. Ямар
ч саад бэрхшээлийг даван туулахад туслах Тэнгэрлэг Эцэгийн хүч чадлын
тухай гэрчил.

Дараагийн хэсэг (Илчлэлт 12–22)
Суралцагчдаас хэзээ нэгэн цагт эцсийн шүүлтийн талаар мөн мөнх бус
байдлын өмнөх амьдралд болсон үйл явдлын талаар мэдэхийг хүсэж байсан
эсэхийг асуу. Төлөөлөгч Иохан Тэнгэр дэх дайны тухай юу бичсэн бэ? Хэчнээн
олон нь Сатантай хамт хөөгдсөн бэ? Эцсийн шүүлт ямар байх вэ? Бид Бурханы
өмнө зогсох үедээ юугаараа шүүгдэх вэ? Иохан селестиел сүр жавхланг хэрхэн
дүрсэлсэн бэ? Тэдэнд ирэх долоо хоногт Илчлэлт 12–22-ыг судалснаар тэдгээр
асуултад хариулж сурах болно гэдгийг тайлбарла.
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156-Р ХИЧЭЭЛ

Илчлэлт 12–13
Оршил
Иохан Их Эзэний Сүмийн болон итгэлтэй гишүүдийг нь
устгах Сатаны оролдлогыг нэгэн эмэгтэй, түүний хүүхэд
хоёрыг заналхийлэх луугаар төлөөлүүлэн дүрсэлсэн

үзэгдлийг үзсэн. Иохан тэнгэр дэх дайн, Бурханы
дагалдагчдын эсрэг тулалдах ертөнцийн хаанчлалуудын
тухай бичсэн.

Заах зөвлөмж

Хичээл заахаасаа өмнө судрын хэсгийг судал.
Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон “та суралцагчдаа хүчирхэгжүүлэхээсээ өмнө өөрөө сайн
мэдээнээс болон хаант улсын сургаалуудаас судлахдаа итгэх, суралцахын аль алинаар нь
судалбал нэн чухал юм” гэж заасан (“The Gospel Teacher and His Message” [address to
religious educators, 1976 оны 9-р сарын 17], 5, Church History Library, Salt Lake City). Хичээл
болгоны судрын хэсгийг анхааралтай судлан, үүнд агуулагдсан сургаал, зарчмуудыг
тунгаан бод. Эдгээр үнэний талаарх итгэлээ нэмэгдүүлэхийг эрэлхийл.

Илчлэлт 12
Сатан болон түүний тэнгэр элчүүд үргэлж Их Эзэний болон Түүний Сүмийн
эсрэг дайсагнаж байхыг Иохан харсан.
Хичээл эхлэхийн өмнө дараах тохируулах үйл ажиллагааг самбар дээр бич.
Хичээл эхэлсний дараа цөөн суралцагчийг зүүн талын багананд жагсаасан
аюул заналхийллийг баруун талд жагсаасан тэдэнтэй тэмцэх тохирох арга
замтай хооронд нь зураасаар холбоход урь.

Аюул заналхийлэл Аюул заналхийлэлтэй тэмцэх
арга зам

Наранд түлэгдэх Илчлэлт 12 дахь үнэн

Дайсны цэргүүд Эм эсвэл амралт

Өвчин Нарнаас хамгаалах тос эсвэл хувцас

Нүгэл болон гэмшил
харуусал

Наманчилж, Есүс Христэд итгэх

Сатаны нөлөөлөл Дайны зэр зэвсэг

• Та сүүлийн үед эдгээр аюул заналхийллийн алинтай нь тэмцэх хэрэгтэй
болсон бэ? Та алийг нь хамгийн аюултай гэж боддог вэ? Яагаад?
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Суралцагчдыг Илчлэлт 12-ыг судалж байхдаа Сатаны нөлөөлөлтэй тэмцэхэд
туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь. Илчлэлт 12–14 нь долоо дахь лацны үйл
явдлуудын талаарх Иоханы үзэгдлийн завсарлагааг цэдэглэсэн гэдгийг
тайлбарла. Их Эзэн Илчлэлт 11:15 дахь “ертөнцийн хаанчлал” болон “бидний
Эзэний хаанчлал” гэдэг хэллэгүүдийн утгыг ойлгоход Иоханд тусалж байсан
байж болно.

Ар талдаа луутай эмэгтэйг дүрсэлсэн
хавсралт зургийг суралцагчдад үзүүл.
Суралцагчдаас эдгээр тэмдэг юуг
төлөөлж байж болох талаар
бодохыг хүс.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 12:1–2;
5-ыг чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж
уншаад, уг эмэгтэйд юу тохиолдсоныг
олж мэдэхийг хүс. Иосеф Смитийн
Орчуулга нь 5-р шүлгийг яг 2-р
шүлгийн дараа байрлуулсан байдаг
гэдгийг тайлбарла.

• Уг эмэгтэйд юу тохиолдсон бэ?
(Тэрээр “бүх үндэстнийг …
захирах” эрэгтэй хүүхэд төрүүлсэн
[5-р шүлэг].)

• Та “Бүх үндэстнийг төмөр таягаар хариулах” гэдэг нь ямар утгатай гэж
бодож байна вэ? (5-р шүлэг). (Тэр хүүхэд төмөр таяг хэрэглэнэ гэдэг нь
ертөнцийн үндэстнүүдийг зөв шударгаар захирах сайн мэдээ, санваар,
Бурханы үг, хүч чадлыг бэлгэддэг байж болох юм [Брүс Р.Макконки,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть. (1965–1973), 3:517].)

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 12:3–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, эдгээр шүлэгт тодорхойлсон бэлгэдлүүдийг олж
мэдэхийг хүс.

• Та нар 1–5-р шүлэгт тодорхойлсон тэмдгүүд юуг төлөөлж байна гэж бодож
байна вэ?

Суралцагчдыг Иосеф Смитийн Орчуулга, Илчлэлт 12:7–8-ыг дотроо уншихад
урь (Судруудын удирдамжийн дараа бий). Тэднээс луу, эмэгтэй, хүүхэд гурав
юуг бэлгэдэж байгааг олж мэдэхийг хүс.

• Иосеф Смитийн Орчуулга, Илчлэлт 12:7–8-д цэдэглэснээр Иоханы үзэгдэл
дэх луу, эмэгтэй, хүүхэд гурав юуг төлөөлдөг вэ? (Луу нь Сатаныг [8-р
шүлгийг үзнэ үү]; эмэгтэй нь “Бурханы сүмийг”; хүүхэд нь Их Эзэний
Мянган жилийн үеэр байгуулах, үүгээрээ дамжуулан Тэрээр бүх
үндэстнийг захирах төр засгийн хаанчлал болох “бидний Бурхан хийгээд
түүний Христийн хаант улсыг” [7-р шүлэг] төлөөлдөг. [Эдгээр судрын хэсэг
дэх бэлгэдлүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол Шинэ Гэрээний
суралцагчийн гарын авлага (Сүмийн Боловсролын Системийн гарын авлага,
2014 он), 550–552-р хуудсыг үзнэ үү.])
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• Илчлэлт 12:4-т цэдэглэснээр, луу юу хийх санаатай байсан бэ? Сатан яагаад
Бурханы болон Христийн хаант улсыг сүйтгэхээр тэгтлээ их хичээнгүйлэн
эрэлхийлдэг гэж та нар бодож байна вэ?

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 12:6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, заналхийлэх луунаас болж эмэгтэй юу хийснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Эмэгтэйд юу тохиолдсон бэ? Энэ нь юуг бэлгэддэг вэ? (Өнөөх эмэгтэй цөл
рүү зугтах нь Сүм Их урвалт руу орж байгааг мөн төлөөлөгчдийг нас
барсны дараа санваар дэлхийгээс авагдаж байгааг төлөөлдөг [мөн С ба Г
86:3-ыг үзнэ үү].)

Иохан уг луу эмэгтэй, түүний хүү хоёрыг заналхийлж байгааг хараад, Сатаны
болон Бурханы гэгээнтнүүдийн хоорондох тэнгэр дэх дайны гэрч болсон
гэдгийг тайлбарла. Цөөн суралцагчийг Иосеф Смитийн Орчуулга, Илчлэлт
12:6–11-ийг (Судруудын удирдамжийн дараа бий) ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийн суралцагчдын нэг хэсгээс Тэнгэр дэх дайны үеэр Сатанд юу
тохиолдсоныг, нөгөө хэсгээс Бурханы гэгээнтнүүд хэрхэн Сатаныг болон
түүний дагалдагчдыг ялсныг олж мэдэхийг хүс.

• Сатан болон түүний дагалдагчдад юу тохиолдсон бэ? (Та Илчлэлт 12:4 дээр
лууны сүүл нь “тэнгэрийн однуудын гуравны нэгийг дагуулсан” гэж
хэлснийг онцгойлон хэлж болно. Энэ нь Сатаныг дагахаар сонгосон
Тэнгэрлэг Эцэгийн сүнсэн хүүхдүүд тоймшгүй олон байгааг бэлгэддэг. Та
“Михаил болон түүний тэнгэр элчүүд” [Иосеф Смитийн Орчуулга,
Илчлэлт 12:6] гэж Адамыг болон Бурханы бусад зөв шударга сүнсэн
хүүхдийг хэлж байгааг бас тайлбарлаж болно.)

• 11-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэнгэрийн зөв шударга үй түмэн тэнгэр элч
Сатаныг хэрхэн ялсан бэ? (Тэд “Хурганы цусаар” буюу Аврагчийн
Цагаатгалаар дамжуулан мөн сайн мэдээний гэрчлэлдээ үнэнч үлдсэнээр
ялсан. Эдгээр хариултыг самбар дээр бич.)

• 8-р шүлэгт цэдэглэснээр, Сатан болон түүний дагалдагчид бослогынхоо
дараа хаашаа хөөгдсөн бэ?

Нэг суралцагчийг Иосеф Смитийн Орчуулга, Илчлэлт 12:12, 17-г (Судруудын
удирдамжийн дараа бий) чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж
уншаад, Сатан тэнгэрээс хөөгдсөнийхөө дараа хэний эсрэг дайн хийсэн
болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Сатан тэнгэрээс хөөгдсөнийхөө дараа хэний эсрэг дайн хийсэн бэ?

• Бид 11-р шүлгээс мэдсэн зүйл дээрээ үндэслэн өөрсдийн энэ үед Сатаны
нөлөө, дайралтуудыг ялахын тулд юу хийж болох вэ? (Суралцагчдыг Бид
Аврагчийн Цагаатгал болон сайн мэдээний гэрчлэлдээ үнэнч
үлдсэнээр Сатаны нөлөөг даван туулж чадна гэсэнтэй төстэй зарчмыг
олж тогтооход тусал. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчийг Далын ахлагч Жэймс Ж.Хамулагийн хэлсэн дараах үгийг
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас Сатан хэрхэн тэдний үе удам руу довтолж
байгааг сонсохыг хүс.
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“Эцэг болон Түүний Хүүд хөдөлмөрлөхөөр энэ хожмын өдрүүдэд төрж,
ирсэн хүмүүс бол Эцэгийн хамгийн зоригтой, шударга, хүмүүнлэг охид
хөвгүүд юм. Тэдний зориг, шударга байдал нь дэлхийн амьдралын өмнө
Сатантай тэмцэх үед харагдсан. …

Бурханы хаант улс дэлхий дээр ийм хүчтэй сэргээгдэхэд болон та нарыг энэ
дэлхий дээр ирэхэд Сатан ‘өөрт нь богинохон хугацаа байгааг’ [Илчлэлт

12:12] мэддэг. Тиймээс та нарыг гэм нүгэл үйлдүүлэхээр уруу татахын тулд хамаг хүчээрээ
хичээж байна. Хэрэв Сатан та нарыг гэм нүгэл рүү түлхэж чадвал энэ нь та нарыг бүрэн
цагийн номлолд үйлчилж, ариун сүмд гэрлэж, ирээдүйн хүүхдүүдээ итгэлд баталж
чадахгүй болгох бөгөөд энэ нь зөвхөн та нарыг ч биш мөн Сүмийг доройтуулдаг гэдгийг
тэр мэддэг. Тэрээр ‘[түүний] хүмүүсийн зөрчлөөс өөр юу ч’ Бурханы хаант улсыг буулгаж
чадахгүй гэдгийг мөн мэдэж байгаа [Мозая 27:13]. Энэ тухайд алдаж болохгүй ба түүний
дайны гол зорилго одоо та нар руу чиглээд байна” (“Хилэнцтийн эсрэг дайнд ялах нь,”
Ensign эсвэл 2008 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 62).

• Сатан болон түүний дагалдагчид хэрхэн биднийг доройтуулахыг
эрэлхийлдэг вэ?

Суралцагчдыг Сатан хэрхэн өөрсдийнх нь эсрэг дайтаж байгааг бодож
үзэхэд урь.

• Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлж, Түүний талаарх гэрчлэлээ
хүчирхэгжүүлэхийн тулд ямар ямар зүйл хийж болох вэ? (Суралцагчдын
хариултыг самбар дээр жагсаан бич.)

Дараах хоёр тодорхойлолтыг уншаад, суралцагчдыг хичээлийн дэвтэр эсвэл
судрын тэмдэглэл дээрээ аль нэгэнд нь хариулж бичихэд урь.

1. Сатаны нөлөөтэй тэмцэхэд таны Аврагчийн Цагаатгалд итгэх итгэл болон
гэрчлэл тусалсан ямар нэгэн туршлагынхаа талаар бич.

2. Есүс Христийн Цагаатгалын талаарх гэрчлэлээ тэмдэглэж аваад, Цагаатгал
нь бидний Сатан болон түүний дагалдагчдын эсрэг тэмцэх дайнд хэрхэн
тусалж чадах тухай тайлбарла.

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа цөөн суралцагчаас бичсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

Суралцагчдыг самбар дээр жагсаасан санаануудаас нэг эсвэл түүнээс олныг
сонгоод, Сатаны болон түүний дагалдагчдын эсрэг хийх өөрсдийн тулаанд
хэрэглэхэд урамшуулан дэмж.

Илчлэлт 13
Иохан ертөнцийн хаанчлалууд Сатанаас хүч чадал хүлээн авах болно гэж бичив
Суралцагчдыг бүлгийн товч тоймыг чанга уншихад урьснаар Илчлэлт 13-ыг
нэгтгэн дүгнэ. Хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл та Иохан Сатаны захирах ёс бус
ертөнцийн хаант улсыг бэлгэдэх аймшигт араатанг харсан гэдгийг тайлбарлаж
болох юм. Иохан мөн эдгээр хаант улсаар дамжуулан Сатан дэлхийн оршин
суугчдыг мэхлэхийн тулд хуурамч гайхамшгуудыг үйлдэх болно
гэдгийг харжээ.
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Төгс эзэмших судрын дүгнэлт
Семинарын сүүлчийн долоо хоногийн туршид суралцагчдаас төгс эзэмших
судрын эцсийн шалгалтыг авах талаар бодож үз. Та суралцагчдыг гэртээ юм уу
шалгалт эхлэхийн өмнөхөн давтахад урамшуулж болно. Дараах шалгалтууд нь
таны ашиглаж болох шалгалтын цөөн хэдэн төрөл болно (та эдгээр санааг
суралцагчдын хэрэгцээнд тохируулан өөрчилж болно).

Эшлэлийн шалгалт: Суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгээс нууцыг
тайлах түлхүүрүүдийг өг. Эдгээр нууцыг тайлах түлхүүр нь түлхүүр үг, сургаал,
зарчим эсвэл судрын хэсгийн дүгнэлт байж болно. Таныг нууцыг тайлах
түлхүүр бүрийг өгсний дараа суралцагчдаас судрын хэсгийн эшлэлийг цаасан
дээр бичихийг хүс.

Сургаалын шалгалт: Үндсэн сургаалуудыг самбарт жагсаан бич.
Суралцагчдаас тохирох төгс эзэмших судрын эшлэлүүдийг сургаал бүрийн
доор жагсаан бичихийг хүс. Тэд төгс эзэмших судрын хэсгээ чээжээр хэлж
эсвэл төгс эзэмших хэсгүүдийн жагсаалтыг ашиглан үүнийг хийж болно.

Чээжлэх шалгалт: Суралцагчдыг зарим үндсэн сургаалыг тайлбарлахдаа төгс
эзэмших судрын хэсгээс чээжилсэн үгс, зарчмуудаа ашиглахад урь. Өөрсдийн
тайлбарыг бичихийг болон ангийнхандаа чанга уншиж өгөхийг тэднээс хүс.

Ангийнхныхаа төгс эзэмших судрын хэсгийг чээжлэхэд мөн үндсэн сургаалыг
төгс эзэмшихэд гаргасан хичээл зүтгэлийг магтахаа бүү мартаарай. Бид
судрын хэсгүүдийг болон сургаалуудыг төгс эзэмшсэнээр сүнслэг хүч, гэрчлэл
хүлээн авдгийг гэрчил.

156-Р ХИЧЭЭЛ

1003



157-Р ХИЧЭЭЛ

Илчлэлт 14–16
Оршил
Төлөөлөгч Иохан үзэгдлээрээ тэнгэр элч хожмын
өдрүүдэд Есүс Христийн сайн мэдээг сэргээхийг харсан.
Тэр Их Эзэнд итгэлтэй байсаар үхэх хүмүүст ирэх
адислалыг тодорхойлсон дуу тэнгэрээс гарахыг бас

сонссон. Иохан хожмын өдрүүд дэх зөв шударга болон ёс
бус хүмүүсийн цугларалтыг мөн Бурханы шүүлтүүд ёс
бусчуудын дээр буусан байхыг харсан.

Заах зөвлөмж
Илчлэлт 14
Иохан сайн мэдээний Сэргээлтийг болон зөв шударга ба ёс бус хүмүүсийн
цугларахыг харав
Энэ ертөнц ёс бус зүйлс, гай гамшиг, хүчирхийллээр дүүрэн байхад ч гэсэн амар
амгаланг эдлэх боломжтой юу? гэсэн асуултыг самбар дээр бич.

Цөөн суралцагчийг энэ асуултад хариулаад, өөрсдийн хариултыг
тайлбарлахад урь.

Суралцагчдыг Илчлэлт 14–16-г судалж байхдаа Есүс Христийн Хоёр дахь
ирэлтийн өмнөх ёс бус, үймээнтэй дэлхийд амьдрах үед тэднийг амар амгалан
байлгаж болох үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Илчлэлт 14:1–13 дээр төлөөлөгч Иохан хожмын өдрүүдийн талаар үзэгдэл
харсан гэж цэдэглэсэн байдгийг тайлбарла. Тэрээр үзэгдэлдээ ёс бусчуудад
учрах гай гамшгийг харсан. Тэрээр бас зөв шударга хүмүүсийг юу амар
амгалан болгохыг харсан.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 14:1–5-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан хожмын өдрүүдэд юу тохиолдоно гэж харсан
болохыг олж мэдэхийг хүс.

• Иохан хожмын өдрүүдэд юу тохиолдоно гэж харсан бэ?

Суралцагчдад сайн мэдээг зааж, Сүмд хүмүүсийг авчрахаар Израилийн арван
хоёр овгийн 144000 дээд санваартан үндэстэн бүрээс томилогдохыг сануул
(Илчлэлт 7:4–8; С ба Г 77:11-ийг үзнэ үү).

• 4–5-р шүлэг-т цэдэглэснээр, Иохан дэлхий даяар сайн мэдээг заах 144000
дээд санваартанг хэрхэн тодорхойлсон бэ? (“Эмсээр бузарлаагүй” [4-р
шүлэг] гэдэг нь тэдний ариун явдалтай байсныг, “тэдний амнаас ямар ч
худал олдсонгүй” [5-р шүлэг] гэдэг нь шударга, чин үнэнч байсныг, “гэм
зэмгүй” [5-р шүлэг] гэдэг нь нүгэлгүй цэвэр байсныг харуулдаг гэдгийг
тайлбарла.)

• Та нар яагаад ариун явдалтай, шударга, нүгэлгүй цэвэр байх нь сайн мэдээг
бусдад авчрахад нь 144000 дээд санваартанд тусална гэж бодож байна вэ?

Иохан хожмын өдрүүдийн үзэгдлийн үеэр гурван тэнгэр элчийг харсан
гэдгийг тайлбарла. Гурван суралцагчийг гурван тэнгэр элчийг төлөөлөхөд урь
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(гурван суралцагч суудалдаа үлдэж болно). Эхний тэнгэр элчийг төлөөлөх
суралцагчийг Илчлэлт 14:6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж
уншаад, тэнгэр элчид юу байсныг олж мэдэхийг хүс.

• Тэнгэр элчид юу байсан бэ?

Эхний тэнгэр элчийг төлөөлж буй суралцагчийг Сургаал ба Гэрээ 133:36–37-г
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, тэнгэр элч
үүрдийн сайн мэдээгээр юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.

• Тэнгэр элч үүрдийн сайн мэдээгээр юу хийсэн бэ?

Моронай Иосеф Смитийн өрөөнд
үзэгдсэн нь зургийг үзүүл (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга
[2009], д. 91; мөн LDS.org-ийг үзнэ
үү). Нэг суралцагчаас Иосеф Смит
дээр айлчилсан Моронайн анхны
айлчлалын үеэр юу тохиолдсоныг
хэлэхийг хүс. (Хэрэв суралцагчдад
эдгээр үйл явдлын талаар сануулах
хэрэгтэй бол та нэг суралцагчийг
Иосеф Смит—Түүх 1:29–35-ыг чанга
уншихад урьж болно).

• Моронай Бурханы удирдлагаар
дэлхийд сайн мэдээг сэргээхэд
туслах юуг Иосеф Смитэд өгсөн
бэ? (Мормоны Номыг
агуулсан цэдэг.)

Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга
дотроос Солт Лэйкийн ариун
сүм-ийн зураг гэх мэт орой дээрээ
тэнгэр элч Моронайн хөшөөтэй
ариун сүмийн зургийг үзүүл (д. 119;
мөн LDS.org-ийг үзнэ үү).

• Яагаад олон олон ариун сүмийн
орой дээр тэнгэр элч Моронайг
байрлуулсан байдаг гэж та нар
боддог вэ?

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли
Ерөнхий чуулганаар хэлсэн үгэндээ
Илчлэлт 14:6-г эш татаад, дараа нь
“Тэр тэнгэр элч ирсэн. Түүний нэр нь
Моронай байв” гэж тунхагласан
(“Stay the Course—Keep the Faith,”
Ensign, 1995 оны 11-р сар, 70). Тэнгэр
элч нь Есүс Христийн сайн мэдээг
хожмын үед сэргээхэд тусалсан Моронай зэрэг олон тэнгэрлэг элчийг бас
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төлөөлж болно (Брүс Р.Макконки, Doctrinal New Testament Commentary, 3 боть
[1965–1973], 3:529–531; мөн С ба Г 13; 110:11–16; 128:20–21-ийг үзнэ үү).

Эхний тэнгэр элчийг төлөөлөх суралцагчийг Илчлэлт 14:7-г чанга уншихад
урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, тэр тэнгэр элч юу гэж хэлснийг олж
мэдэхийг хүс.

• Тэнгэр элч юу гэж хэлсэн бэ?

• “Түүний шүүх цаг ирчихээд байна” гэдэг хэллэг нь ямар утгатай вэ? (Есүс
Христ дэлхийн бүх хүнийг шүүх цаг ирэх болно. Түүний шүүлт нь Хоёр дахь
ирэлт, [Малахи 3:1–5-ыг үзнэ үү] Эцсийн шүүлтийн [2 Нифай 9:15-ыг үзнэ
үү] аль алинд нь тохиох болно.)

• Бидний өнөөдөр мэдэж авсан зүйлээс үзвэл Бурханы Есүс Христийн сайн
мэдээг сэргээх болсон нэг шалтгаан нь юу байсан бэ? (Суралцагчид Бурхан
дэлхийн оршин суугчдыг Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтэд
бэлтгэхээр Есүс Христийн сайн мэдээг сэргээсэн гэсэн үнэнийг олж
тогтоох ёстой.)

• Есүс Христийн сайн мэдээ ямар ямар арга замаар хүмүүсийг Түүний Хоёр
дахь ирэлтэд бэлтгэдэг вэ?

Суралцагчдыг Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ тэднийг ёс бус,
үймээнтэй дэлхийд амьдрах үед хэрхэн амар амгаланг авчрахад тусалсан
талаар тунгаан бодоход урь. Цөөн суралцагчаас бодол санаагаа
ангийнхантайгаа хуваалцахыг хүс.

Хоёр дахь тэнгэр элчийг төлөөлж буй суралцагчийг Илчлэлт 14:8 мөн гурав
дахь тэнгэр элчийг төлөөлж буй суралцагчийг Илчлэлт 14:9–11-ийг тус тус
чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, тэнгэр элчүүд юу
хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• 8-р шүлэгт цэдэглэснээр, хоёр дахь тэнгэр элч юу хэлсэн бэ? (“Вавилон
нурлаа” гэдэг хэллэгийн нэг утга нь дэлхийн ёс бус зүйлс эцэс болох өдөр
ирэх болно гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла.)

• Дэлхийн ёс бус зүйлс эцэс болох болно гэдгийг мэдэх нь бидэнд хэрхэн
амар амгаланг авчирч болох вэ?

• 9–11-р шүлэгт цэдэглэснээр, “араатанг” (9-р шүлэг) буюу Сатаныг дагахаар
сонгосон хүмүүст юу тохиолдоно гэж гурав дахь тэнгэр элч хэлсэн бэ?

Нэг суралцагчийг бошиглогч Иосеф Смитийн хэлсэн дараах үгийг чанга
уншихад урь. Ангийнхнаас бошиглогч ёс бусчуудын нас барсныхаа дараа эдлэх
тарчлалыг хэрхэн тайлбарласныг олж сонсохыг хүс.

“Сүнсний дэлхийд очсон сүнснүүдийн агуу гаслан зовлон нь бусдын эдэлж
буй тэрхүү алдар сууг тэд өөрсдөө хүлээн авч болох байснаа мэдсэнийх
бөгөөд энэ нь өөрсдийнх нь яллагч болдог” (Сүмийн ерөнхийлөгчийн
сургаалаас: Иосеф Смит [2007 он], 253).
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“Хүн бол өөрийгөө тарчилгагч, өөртөө ял хураагч мөн. Үүнээс үндэслэн тэд хүхэр, галаар
шатаж буй нуур руу очно хэмээн хэлдэг билээ [Илчлэлт 21:8-ыг үзнэ үү]. Хүний оюун ухаан
дахь гансралын тарчлал нь хүхэр, галаар шатаж буй нуур лугаа адил юм” (Сүмийн
ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит [2007], 253).

• Бошиглогч Иосеф Смитийн өгүүлснээр, ёс бусчуудын нас барсны дараа
эдлэх тарчлалын нэг хэсэг нь юу байх вэ?

Иохан ёс бусчууд үхсэнийхээ дараа юу эдлэхийг олж мэдсэний дараа, зөв
шударга хүмүүс нас барсны дараа юу эдлэхийг тодорхойлсон дуу хоолойг
тэнгэрээс сонссон гэдгийг онцолж хэл.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 14:12–13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, зөв шударга хүмүүс нас барсны дараа юу эдлэхийг
олж мэдэхийг хүс.

• Зөв шударга хүмүүс нас барсныхаа дараа юу эдлэх вэ?

• Та нар тэд “ажлаасаа салж амраг” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж бодож
байна вэ? (13-р шүлэг).

• Та 12–13-р шүлэгт Иоханы заасан зүйлийг хэрхэн нэг зарчим болгон
нэгтгэн дүгнэх вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид зөв
шударга амьдарвал нас барсныхаа дараа, ажиллаж
хөдөлмөрлөснийхөө үр дүнд адислагдаж, ажил хийхгүй амрах болно
гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой.)

• Бид ёс бусаар хүрээлэгдсэн байсан ч энэ зарчим биднийг хэрхэн амар
амгалан болгох вэ?

Ёс бус дэлхийд зөв шударга амьдрахыг сонгохын ач холбогдлын талаар
гэрчлэлээ хуваалцахыг бодож үз. Суралцагчдыг ёс бусчуудын тарчлалд зовохын
оронд харин зөв шударгын амар амгаланг эдлэхийн төлөө амьдралдаа юу хийж
болох талаар тунгаан бодоход урь. Тэднийг хүлээн авсан сүнслэг өдөөлт
бүрийнхээ дагуу үйлдэхэд урь.

Иохан хоёр ургац хураалтыг тодорхойлсон гэдгийг тайлбарлан, Илчлэлт
14:14–20-ийг нэгтгэн дүгнэ. Иохан эхний ургац хураалтаар зөв шударга хүмүүс
ёс бусчуудаас тусгаарлагдан цуглуулагдахыг (14–16-р шүлгийг үзнэ үү) мөн
хоёр дахь ургац хураалтаар ёс бусчууд цуглуулагдаад, эцэст нь устгагдахыг
(17–20-р шүлгийг үзнэ үү) үзэгдэлд харсан.

Илчлэлт 15–16
Иохан селестиел хаант улс дахь зөв шударга бүхнийг мөн хожмын өдрүүдийн
долоон гамшгийг харав
Нэг суралцагчийг Илчлэлт 15:1-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Иохан эцсийн өдрүүдэд юу тохиолдохыг харсан болохыг олж
мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

Илчлэлт 15–16-д цэдэглэснээр, Иохан эцсийн өдрүүдэд ёс бусчуудыг тарчлаах
долоон гамшгийг тодорхойлсон гэдгийг тайлбарла. Гэсэн хэдий ч тэрээр
эдгээр гамшгийг тодорхойлохоосоо өмнө зөв шударга хүмүүсийн хүлээн авах
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адислалыг дахин давтаж хэлэхээр түр завсарласан. Иохан Сатаныг ялж,
селестиел хаант улсад Бурханыг магтах хүмүүсийн талаар үзэгдэл харсныг
тайлбарлан, Илчлэлт 15:2–4-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Самбар дээр долоон шилэн сав эсвэл аяга зурж, аягануудыг 1–7 хүртэл дугаарла
(эсвэл 1–7 хүртэлх тоог самбар дээр бич). Иохан үзэгдэлдээ долоон гамшиг
агуулсан долоон шилэн сав эсвэл аягыг харсан гэдгийг тайлбарла.

Цөөн суралцагчийг ээлжлэн Илчлэлт 16:2–4, 8–12, 16–21-ийг чанга уншихад
урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан долоон гамшгийг хэрхэн
тодорхойлсныг олж мэдэхийг хүс. Гамшиг бүрийг тодорхойлсны дараа түр
завсарлаад, нэг суралцагчийг самбар дээрх холбогдох шилэн аяганы доор
(эсвэл тооны доор) тэр гамшгийг бичихэд урь.

Суралцагчийг гурав дахь гамшгийн тухай Иоханы тодорхойлолтыг уншсаны
дараа өөр нэг суралцагчийг Илчлэлт 16:6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
эцсийн өдрүүдэд хүмүүс энэ гамшгийг амсах нэг шалтгааныг олж мэдэхийг хүс.

• Хүмүүс энэ гамшгийг амсах нэг шалтгаан нь юу вэ?

Суралцагчдыг зургаа дахь гамшгийн тайлбарыг уншсаныхаа дараа энэ
гамшгийн үеэр Армагеддон дахь тулаанд дэлхийн хаадыг цуглуулахад бэлтгэн,
Евфрат мөрөн ширгэж хатах болно гэдгийг тайлбарла (Илчлэлт 16:12–16; мөн
Зехариа 12:11-ийг үзнэ үү). Энэ тулааны төгсгөлд Аврагч Иерусалим дахь
хүмүүст (С ба Г 45:47–53-ыг үзнэ үү) болон дэлхийн бүх хүнд үзэгдэх болно
(Матай 24:30; С ба Г 101:23-ыг үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 16:15-ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас бид
Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхийн тулд юу хийж болохыг олж
мэдэхийг хүс. “Хувцсаа сахидаг хүн … нүцгэн яв[ахгүйн] тулд” гэдэг нь сүнслэг
байдлаараа бэлэн байхыг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарла.

• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, бид Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэлтэй
байхын тулд юу хийж чадах вэ? (Суралцагчид Хэрэв бид сэрэмжтэй,
сүнслэг байдлын хувьд бэлэн байвал Есүс Христийн Хоёр дахь
ирэлтэд бэлэн байх болно гэсэн зарчмыг олж тогтоох ёстой.)

• Сүнслэгээр бэлэн байж болох өөр ямар ямар арга зам байдаг вэ?

Их Эзэн Өөрийн хүмүүст хайртай бөгөөд биднийг Өөрийнхөө Хоёр дахь
ирэлтэд бэлтгээсэй хэмээн хүсдэг гэдгийг гэрчил. Суралцагчдыг Их Эзэний
адислалыг хүлээн авч болохын тулд сэрэмжтэй байж, сүнслэг байдлаараа бэлэн
байхад урамшуулан дэмж.

Гэрчил
Таны хийж болох хамгийн чухал зүйлсийн нэг бол сайн мэдээний үнэн болон Тэнгэрлэг
Эцэг, Хүү хоёрыг хайрладаг хайрынхаа тухай гэрчлэх явдал юм. Таны гэрчлэл
суралцагчдын итгэлийг бататган бэхжүүлж, ёс бус дэлхий дээр амьдарснаар ирэх зовлон
бэрхшээлтэй нүүр тулах үед тэднийг тайтгаруулахад тусална.
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158-Р ХИЧЭЭЛ

Илчлэлт 17–19
Оршил
Иохан сүнслэг Вавилон буюу ёс бус ертөнц Бурханы
Хурганы эсрэг дайтаж, Хурга хилэнцийг ялан дийлэхийг
харсан. Гэгээнтнүүдийг сүнслэг Вавилоноос гарч ирэхийг
дууддаг бөгөөд цэвэр, зөв шударга хүмүүс Хурганы

хуримын зоогонд уригдах болно. Есүс Христ Өөрийнх нь
эсрэг тэмцэх хүмүүсийг устгахаар агуу хүчтэй ирж
байгааг Иохан харсан.

Заах зөвлөмж
Илчлэлт 17–18
Иохан сүнслэг Вавилоны сүйрлийг урьдчилан харав
Далын ахлагч Линн Ж.Роббинсын хэлсэн дараах үгийг самбарт бичээд, нэг
суралцагчийг чанга уншихад урь. (Энэ тодорхойлолт нь “Avoid it” дотор бий
[Бригам Янгийн Их Сургуулийн онцгой цугларалт, 2013 оны 9-р сарын 17], 1,
speeches.byu.edu).

“Уруу таталтыг эсэргүүцэхээс илүү уруу таталтаас зайлсхийх нь
амархан байдаг” (ахлагч Линн Ж.Роббинс).

• Та яагаад уруу таталтыг эсэргүүцэхээс илүү зайлсхийх нь амархан гэж
бодож байна вэ?

• Хэрвээ бид өөрсдийгөө уруу таталтыг эсэргүүцэх нөхцөл байдалд байнга
оруулаад байвал юу болж болох вэ?

Суралцагчдыг Илчлэлт 17–18-ыг судалж байхдаа дэлхийн ийм их уруу таталт,
нүглээс хэрхэн зайлсхийхийг мэдэхэд туслах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Иохан үзэгдэлдээ хожмын өдрүүдэд ёс бусчууд дээр гамшиг буулгаж буй
долоон тэнгэр элчийг харсан гэдгийг суралцагчдад сануул (Илчлэлт 16-г үзнэ
үү). Нэг суралцагчийг Илчлэлт 17:1-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, долоон тэнгэр элчийн нэг нь Иоханд юу харуулъя гэж
хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Тэнгэр элч Иоханд юуг харуулъя гэж хэлсэн бэ?

Суралцагчдыг Илчлэлт 17:15-ыг дотроо уншаад, ус юуг төлөөлж байсныг олж
мэдэхэд урь.

• 15-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэр эмэгтэйн суух ус нь юуг төлөөлдөг вэ? (Тэр
эмэгтэйн хүч чадлыг болон нөлөөлж чаддаг ард түмэн, үндэстнүүдийг
[1 Нифай 14:11-ийг үзнэ үү].)

Цөөн суралцагчийг Илчлэлт 17:2–6-г ээлжлэн чанга уншихад урь.
Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, тэр эмэгтэйг болон түүний дэлхий дээрх
нөлөөллийг тодорхойлсон үг, хэллэгийг олж мэдэхийг хүс.
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• Тэр эмэгтэйг тодорхойлсон ямар ямар үг, хэллэг байна вэ?

• 2-р шүлэгт цэдэглэснээр, тэр эмэгтэйн дэлхийн эрх баригчид, ард түмэнд
үзүүлэх нөлөөллийг хэрхэн тодорхойлсон бэ?

• Та нар 6-р шүлэг дээр тэр эмэгтэй гэгээнтнүүдийн болон алагдагсдын
цусанд согтож байгаа нь юуг төлөөлдөг гэж бодож байна вэ? (Эрин зууны
турш олон зөв шударга хүн ёс бусчуудад алагдсан бөгөөд зөв шударга
хүмүүсийг алах нь аллага үйлдсэн хүмүүст согтууруулах нөлөө үзүүлдэг
байсан гэж судрын хэлэнд үздэг байна.)

3-р шүлэгт дүрсэлсэн араатан нь Иоханы өдрүүд дэх Ромыг, түүнчлэн ялзарсан
хаант улс, үндэстнүүдийг төлөөлж байж болохыг тайлбарла (Илчлэлт
17:8–13-ыг үзнэ үү).

Суралцагчдаас 1–6-р шүлэг дээр тодорхойлсон эмэгтэйгээр хэнийг эсвэл юуг
төлөөлсөн байж болохыг бодож үзэхийг хүс. Суралцагчдыг Илчлэлт 17:18-ыг
дотроо уншаад, тэр эмэгтэй юуг төлөөлж байсныг олж мэдэхийг хүс.

• 18-р шүлэгт цэдэглэснээр, уг эмэгтэй юуг төлөөлдөг вэ?

“Агуу хот” (18-р шүлэг) нь сүнслэг Вавилоныг хэлдэг гэдгийг тайлбарла (С ба Г
133:14-ийг үзнэ үү). Эртний Вавилоны дэлхийн шинж чанар, ялзралаас болж
мөн энэ нь Израилийн хүүхдүүдийг боолчилж байсан газар учраас сударт
Вавилоныг нүгэл, дэлхийн шинж чанар, дэлхий дээрх чөтгөрийн нөлөөлөл,
сүнслэг боолчлол зэргийг төлөөлөхөд ашигладаг (1 Нифай 13:1–9; 14:9–10-ыг
мөн үзнэ үү).

Самбар дээр Эмэгтэй = Вавилон буюу дэлхийн ёс бус зүйлс гэж бич.

Суралцагчдыг Илчлэлт 17:14-ийг дотроо уншаад, Вавилон хэний эсрэг
тулалдахыг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

• Энэ дайны үр дүн нь юу байх вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Хожмын
өдрүүдэд Есүс Христ дэлхийн ёс бусыг ялах болно гэсэн үнэнийг
самбар дээр бич.)

• Энэхүү үнэнийг мэдэх нь Есүс Христийн дагалдагчийн хувьд танд хэрхэн
тусалж болох вэ?

Өөр нэгэн тэнгэр элч ёс бус Вавилоны уналтыг зарласан гэдгийг тайлбарлан,
Илчлэлт 18:1–3-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 18:4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Их Эзэн Өөрийн хүмүүст юу хийхийг зааварласныг олж
мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн Өөрийн хүмүүст юу хийхийг зааварласан бэ?

• Их Эзэн Вавилоноос гарах ямар ямар шалтгааныг Өөрийн хүмүүст өгсөн
бэ? (Дэлхийн нүгэл болон ёсон бусчуудад ирэх гамшиг, шүүлтээс
зайлсхийхийн тулд)

• Их Эзэний Өөрийн хүмүүст өгсөн дэлхийн ёс бусчуудаас өөрсдийгөө салгах
зааварчилгаанаас бид ямар үнэнийг олж тогтоож болох вэ? (Суралцагчид
өөр өөрөөр хэлж болох ч тэднийг Дэлхийн ёс бус зүйлсээс өөрсдийгөө
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салангид байлгах нь хожмын өдрүүдэд ёс бусчуудад ирэх нүгэл,
шүүлтээс зайлсхийхэд бидэнд тусална гэсэнтэй адил үнэнийг олж
тогтоосон эсэхэд анхаар. Та суралцагчдад энэ үнэнийг зааж буй 4-р шүлэг
дээрх үгсийг тэмдэглэхийг санал болгож болно.)

Хөрвүүлэх зарчмууд дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх
Судрын хэсэгт юу заахаа тодорхойлж байхдаа суралцагчдад Тэнгэрлэг Эцэгт болон
Аврагчид ойртоход туслах үнэнд анхаарлаа төвлөрүүл. Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч
Хэнри Б.Айринг “Та хичээл заахаар бэлдэхдээ хөрвүүлэх зарчмуудыг нь хайгаарай. …
Хөрвүүлэх зарчим нь Бурханы хүслийг дуулгавартай дагахад чиглүүлдэг зарчим юм” гэж
зөвлөсөн (“Converting Principles” [evening with Elder L. Tom Perry, 1996 оны 2-р сарын 2], 1,
si.lds.org).

Суралцагчдыг хоёроос дөрвөн бүлэг болгон хуваарил. Дараах
асуултуудыг бүлэг бүрд тараах материал болгон өгөөд, суралцагчдад

асуултуудыг бүлэгтэйгээ ярилцахыг зааварла.

Сүнслэг Вавилоноос өөрсдийгөө тусгаарлах
• Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ биднийг дэлхийн ёс бус зүйлсээс өөрсдийгөө

тусгаарлахад хэрхэн тусалдаг вэ?

• Бид өөрсдийнхөө жишгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүстэй хамт амьдарч, тэднийг
хайрлаж, харилцаатай хэвээр байхдаа дэлхийн ёс бусаас өөрсдийгөө тусгаарлахын тулд юу
хийж болох вэ?

• Зөв шударга бус нөлөө, үйл ажиллагаанаас өөрсдийгөө тусгаарлах нь танд болон таны
мэдэх бусдад дэлхийн зарим нүгэл, уруу таталтаас зайлсхийхэд хэрхэн тусалсан бэ?

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа цөөн суралцагчийг бүлэг дотроо
ярилцсан зүйлээ ангийнхантайгаа хуваалцахад урь. Суралцагчдаас нэг цаасан
дээр (1) өөрсдийгөө тусгаарлах хэрэгтэй байгаа шударга бус нөлөөлөл эсвэл
үйл ажиллагааг мөн (2) үүнийг хэрхэн хийх гэж байгаагаа бичихийг хүс.
Тэднийг цаасаа үргэлж харж байж болох газар хадгалахад уриад, бичсэн
зүйлийнхээ дагуу үйлдэхэд урамшуулан дэмж.

Иохан Вавилоны уналтыг болон түүнийг дэмжигчдийн уй гашууг харсан
гэдгийг тайлбарлан, Илчлэлт 18:5–24-ийг нэгтгэн дүгнэ.

Илчлэлт 19
Есүс Христ Өөрийнх нь эсрэг тэмцэгчдийг устгахаар агуу хүчтэй ирж байгааг
Иохан харав
Суралцагчдад сүйт бүсгүй, сүйт залуу хоёрын зургийг үзүүл. Суралцагчдаас
ирээдүйн хань ижилдээ өгөх хамгийн сайн бэлэг юу байх болно гэж боддогийг
нь асуу. Суралцагчдыг хариулсны дараа Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын
ахлагч Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг унш.
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“Хуримынхаа өдөр мөнхийн ханьдаа барих хамгийн сайхан бэлэг бол бие
махбод, зүрх сэтгэлийн цэвэр ариун байдал буюу мөнхийн ханиасаа үүнийг
хүсэн хүлээхүйц зохистой байх явдал тань юм” (“Personal Purity,” Ensign,
1998 оны 11-р сар, 77).

• Та нар яагаад хуримын өдөр хань ижилдээ барих хамгийн сайн бэлэг нь
цэвэр, ариун байх явдал гэж бодож байна вэ?

Илчлэлт 19 нь Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтийг дүрслэхдээ гэрлэлтийг
ашигласан гэдгийг тайлбарла. Иохан зөв шударга хүмүүс ёс бусчуудад Бурханы
шүүлт ирэхийн төлөө Бурханыг магтан дуулсныг харсан гэдгийг тайлбарлан,
Илчлэлт 19:1–6-г нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 19:7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, тэнгэр элч Иоханд хэний хуримыг зарласныг олж мэдэхийг хүс.

• Тэнгэр элч Иоханд хэний хуримыг зарласан бэ?

• Иохан Хурганы эхнэрийн талаар юу ойлгож авсан бэ?

“Хурганы хурим” (Илчлэлт 19:7) гэдэг нь Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтийг хэлж
байгааг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын
ахлагч Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг уншихад урь. Ангийнхнаас
Хурганы сүйт бүсгүй нь хэн болохыг олж сонсохыг хүс.

“Энэ эрин үед Бурханы Хурга болох Хүргэн нь түүнийг эргэж ирэхийг
харуулдан хүлээсэн итгэлтэй гэгээнтнүүдээс бүрдсэн сүм болох өөрийн сүйт
бүсгүйг авахаар ирэх болно” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 469).

• Гэр бүлийн харилцаа нь ямар арга замаар Есүс Христтэй хийсэн бидний
гэрээний харилцаатай холбоотой бэлгэ тэмдэг болдог вэ? (Та гэр бүлийн
харилцаа нь итгэлтэй байдал, золиослол, хайр, амлалт, итгэл найдварыг
шаарддаг гэдгийг тайлбарлаж болно.)

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 19:8–9-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, гэгээнтнүүд Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтэд
өөрсдийгөө бэлэн байлгахын тулд юу хийж болохыг олж мэдэхийг хүс. (Та
нарийн маалинга нь ариун гэгээн, цэвэр нямбай, зөв шударга байдлыг
бэлгэддэг гэдгийг тайлбарлаж болно.)

• Бид Хурганы эхнэрийн хувцсыг бэлгэдэл болгосноор Их Эзэний Хоёр дахь
ирэлтэд өөрсдийгөө бэлтгэхийн тулд юу хийх ёстой вэ? (Суралцагчдыг
хариулсны дараа самбар дээр Хэрэв бид цэвэр, зөв шударга байвал Есүс
Христийн Хоёр дахь ирэлтэд бэлэн байх болно гэсэн зарчмыг бич.)
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8-р шүлэгт буй хувцаслах болжээ гэдэг үг нь өгсөн эсвэл бэлэглэсэн гэсэн үг
болохыг тайлбарла. Нүглээсээ ангижирч, зөв шударга болох нь Бурханаас
өгсөн бэлэг юм.

• Бурхан биднийг нүглээсээ ангижирч, зөв шударга болох арга замаар
хангахын тулд юу хийсэн бэ?

• Та яагаад цэвэр, зөв шударга байх нь Аврагчийг дахин ирэхэд Түүнд өгөх
хамгийн сайн бэлгийн нэг гэж бодож байна вэ?

Суралцагчдаас Илчлэлт 19:10-ыг дотроо уншаад, Иохан тэнгэр элчийн
тунхагласныг сонссоны дараа ямар хариу үйлдсэнийг олж мэдэхийг хүс.
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Тэнгэр элч Иоханд өөрт нь (тэнгэр элчид) болон Бурханы бусад үйлчлэгчид
юу байдаг гэж тунхагласан бэ? (Есүсийн гэрчлэл бол эш үзүүлэгчийн
сүнс мөн.)

“Эш үзүүлэгчийн сүнс” (10-р шүлэг) гэдэг нь хэн нэгэнд Бурханы үгийг хүлээн
авч, ярихыг зөвшөөрдөг, Түүнээс өгсөн илчлэлт, сүнслэг нөлөөллийн бэлгийг
хэлдэг болохыг тайлбарла (Судруудын удирдамж, “Бошиглол,
бошиглох,”scriptures.lds.org-ийг үзнэ үү).

• Есүсийн тухай гэрчлэлтэй хүн Хоёр дахь ирэлтэд хэрхэн бэлтгэх вэ?

Цөөн суралцагчийг Илчлэлт 19:11–16-г Иосеф Смитийн орчуулсан Илчлэлт
19:15-ыг оролцуулан ээлжлэн чанга уншихад урь (Илчлэлт 19:15, зүүлт тайлбар
а). Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Аврагчийг Хоёр дахь ирэлтэд
дүрсэлсэн үг, хэллэгүүдийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ
хуваалцахыг хүс.

11-р шүлэгт дурдсан цагаан морь нь эзэгнэл, ялалтын бэлгэ тэмдэг байсан
гэдгийг тайлбарла. Аврагч нүгэл хилэнц, ёс бусыг устгахаар ирэх болно.

• 13-р шүлэгт цэдэглэснээр, Аврагчийн хувцсыг хэрхэн дүрсэлсэн бэ?
(“Цусанд дүрэгдсэн дээл” гэдэг хэллэг нь Түүний хувцас цусан улаан
өнгөтэй байх болно гэсэн утгатайг тайлбарла. Энэ өнгө нь Түүний
ирэлтээр [С ба Г 133:46–51-ийг үзнэ үү] ёс бусчууд устгагдахыг бэлгэддэг ба
Цагаатгал хийх үедээ амссан зовлон зүдгүүрийг нь бидэнд сануулдаг.)

Иосеф Смитийн орчуулсан Илчлэлт 19:15 дээр Иохан Аврагчийг хаадын Хаан,
эздийн Эзэн байхаар ирээд, Бурханы үгээр үндэстнүүдийг захирах болно
гэдгийг харсан болохыг онцолж хэл. Иохан Бурханы Хурганы эсрэг тулалдах
тэдний устгалыг (Иосеф Смитийн орчуулсан Илчлэлт 19:18 дээр харсан
гэдгийг тайлбарлан, Илчлэлт 19:17–21-ийг нэгтгэн дүгнэ [Илчлэлт 19:18, зүүлт
тайлбар а]).

Суралцагчдаас өөрсдийгөө Есүс Христийг ирэхэд бэлтгэхийн тулд юу хийж
болох тухай тунгаан бодохыг хүсэн, хичээлээ дуусга. Тэднийг хүлээн авсан
сүнслэг өдөөлт бүрийнхээ дагуу үйлдэхэд урамшуул.
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Илчлэлт 20
Оршил
Иохан үзэгдэлдээ Есүс Христийн мянган жилийн
хаанчлалын үеэр болон түүнээс өмнөхөн тохиох үйл
явдлуудыг харсан. Тэрээр Мянган жилийн төгсгөл дэх

Сатаны болон Бурханы хүчийн хоорондох эцсийн тулааны
гэрч болсон ба Бурхан хүн бүрийг бичигдсэн номынх нь
дагуу шүүх эцсийн шүүлтийг харсан.

Заах зөвлөмж
Илчлэлт 20:1–6
Иохан үзэгдэлдээ Есүс Христийн мянган жилийн хаанчлалын үеэр болон
түүнээс өмнөхөн юу тохиохыг харав
Суралцагчдаас хожигдоно гэж таамаглаж байсан ч гэсэн оролцсон тэмцээн
эсвэл уралдааныхаа (урлагийн эсвэл спортын үйл ажиллагаа гэх мэт) тухай
бодохыг хүс. Дараа нь тэднээс хожно гэж итгээд оролцсон нэгэн тэмцээн эсвэл
уралдааны тухай бодохыг хүс.

• Таны ямар байх бол гэж хүлээж байсан тэмцээн, уралдааны үр дүн
оролцоог тань хэрхэн өөрчилсөн бэ?

• Яагаад хүмүүс хожигдоно гэж бодохоороо бууж өгдөг вэ? Та хэзээ
хожигдоно гэж бодож байгаад хожсон бэ?

Суралцагчдад Илчлэлт 20-ийг судалж байхдаа сайн, муугийн хоорондох
тулааны болон уг тулааны эцсийн үр дүнгийн талаар илүү ихийг суралцах
болно гэдгийг тайлбарла. Тэднийг Илчлэлт 20-ийг судалж байхдаа уг тулааны
үед Аврагчид итгэлтэй байхад урамшуулж болох үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 20:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Мянган жилийн үед Аврагчид юу тохиохыг олж
мэдэхийг хүс.

• Мянган жилийн үеэр Сатанд юу тохиох вэ? (Ёроолгүй гүн харанхуй нь
тамыг төлөөлдөг болохыг тайлбарла.)

• 3-р шүлэгт цэдэглэснээр, Сатан хүлэгдсэн учраас юуг хийх боломжгүй
байх вэ?

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 20:4–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан хэнийг шүүгдэж байхыг харсан болохыг олж
мэдэхийг хүс.

• 4-р шүлэгт цэдэглэснээр, Иохан хэнийг шүүгдэж байхыг харсан бэ?

• Энэ хүмүүс итгэлтэй байдлынхаа ачаар ямар шагнал хүлээн авах вэ?

• Тэд Мянган жилийн үеэр юунд оролцох вэ? (Анхны амилалт.)

• Бид Илчлэлт 20:4–6-аас Есүс Христэд итгэлтэй байснаар бидний хүлээж авч
болох адислалын тухай ямар зарчмыг мэдэж авч чадах вэ? (Суралцагчид
өөр өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид Есүс Христэд итгэлтэй байвал
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Мянган жилийн үеэр Анхны амилуулалтад багтаж, Христтэй хамт
хаанчлах болно гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой.)

Анхны амилуулалт нь Есүс Христийн амилалтаас эхэлсэн бөгөөд үүнд
Христийн амилалтаас өмнө нас барсан зөв шударга хүмүүс багтсан гэдгийг
тайлбарла (Мозая 15:21–25; Алма 40:16–20-ийг үзнэ үү). Христийг амилсны
дараа нас барсан зөв шударга хүмүүсийн дийлэнх нь Есүс Христийн Хоёр дахь
ирэлттэй холбогдуулан амилуулагдах болно (Жэймс Э.Талмэйж, The Articles of
Faith, 12 дахь хэвлэл [1924 он], 385-ыг үзнэ үү). Ёс бусчууд болон үл
наманчлагчид нь Мянган жилийн сүүлд болох Хоёр дахь ирэлт хүртэл
амилуулагдахгүй байх болно (С ба Г 76:85-ыг үзнэ үү).

• Та Анхны амилуулалтад оролцох ба Мянган жилийн үеэр Есүс Христтэй
хамт хаанчилж болох тухай мэдэх нь таны одоогийн муу үйлсийн эсрэг
тэмцэлдээ итгэлтэй байхад хэрхэн туслах вэ?

Итгэлтэй хүмүүс Анхны амилуулалтын нэгэн хэсэг байх ба Мянган жилийн
үеэр Аврагчтай хамт хаанчилна гэдгийг гэрчил.

Илчлэлт 20:7–11
Иохан Мянган жилийн төгсгөл дэх Сатаны болон Бурханы хүчний хоорондох
эцсийн тулааныг харав
Мянган жилийн төгсгөлд … гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 20:7–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Мянган жилийн төгсгөлд тохиолдох болно гэж
Иоханы дүрсэлсэн үйл явдлыг олж мэдэхийг хүс.

• Иохан ямар үйл явдлыг дүрсэлсэн бэ? (8-р шүлэг дэх Гог болон Магог гэдэг
нэрс нь Мянган жилийн эцэст Их Эзэний хүмүүсийн эсрэг хамгийн
сүүлчийн удаа тулалдахдаа хэрэглэх Сатаны хүчийг нэрлэдэг болохыг
тайлбарла [С ба Г 88:110–114-ийг үзнэ үү].)

• Энэхүү тулааны дараа чөтгөр, түүний дагалдагчдад юу тохиолдох вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээрх өгүүлбэрийг Мянган
жилийн төгсгөлд Бурханы хүч Сатаныг болон түүний дагалдагчдыг
ялах болно гэсэн маягаар гүйцээж бич.)

• Яагаад Бурхан, Сатан хоёрын хоорондох тулааны эцсийн үр дүнг ойлгох нь
бидэнд чухал вэ?

Илчлэлт 20:12–15
Иохан Эцсийн шүүлтийг харав
Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын төлөвлөгөөний нэг хэсгийн хувьд энэ дэлхий дээр
амьдарсан хүн болгон Бурханы өмнө шүүгдэхээр зогсох болно гэдгийг
тайлбарла. Суралцагчдаас Эцсийн шүүлтийг ямар байна гэж төсөөлдгийг асуу.

• Та Бурханы өмнө шүүгдэхээр зогсохдоо юу бодож, юу мэдэрнэ гэж найдаж
байна вэ?
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Нэг суралцагчийг Илчлэлт 20:12–13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, бид Бурханаар хэрхэн шүүгдэхийг олж
мэдэхийг хүс.

Илчлэлт 20:12 бол төгс эзэмших судар юм. Төгс эзэмших судруудыг судлах
нь суралцагчдад үндсэн сургаалуудын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж, тэдгээрийг

бусдад заахад бэлтгэлтэй байхад тусална. Та суралцагчдад төгс эзэмших судруудыг өөр
тэмдэглэгээгээр тэмдэглэх нь тэдгээрийг хялбархан олох боломжтой болгодог гэж зөвлөж
болно. Суралцагчдад энэ судрын хэсгийг бүрэн судалж хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд
хичээлийн төгсгөл дэх заах санаануудыг эргэн хар.

• Бид хэрхэн шүүгдэх талаар 12-р шүлгээс ямар үнэнийг олж мэдэж чадах вэ?
(Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бурхан биднийг ажил үйлсийн
маань дагуу бичигдсэн номоор шүүх болно гэсэн зарчмыг олж
тогтоох ёстой.)

• Иохан ямар ямар ном харсан бэ? (Судрууд болон авралын ёслолууд,
магадгүй бусад үйл ажиллагааг хөтөлдөг Сүмийн бүртгэл, амийн ном
[2 Нифай 29:10–11; С ба Г 128:6–7-г үзнэ үү].)

Нэг суралцагчийг амийн номын талаарх дараах тайлбарыг чанга уншихад урь.

“Амьдралын ном нь хүний бүх бодол санаа, үйл ажиллагааг багтаасан буюу түүний
амьдралын цэдэг юм гэсэн санааг агуулдаг. Хэдий тийм ч итгэлтнүүдийн нэр болон тэдний
зөв шударга үйлийн шастирыг багтаадаг тэнгэрлэг цэдэг хөтлөгддөгийг судрууд бас
харуулдаг (С ба Г 88:2; 128:7)” (Судруудын удирдамж, “Амьдралын ном”).

Их Эзэн биднийг ажил үйлсээр маань төдийгүй зүрх сэтгэлийн хүслийн дагуу
шүүх болно гэж бошиглогч Иосеф Смитэд илчилснийг онцолж хэл (С ба Г
137:9; мөн Aлма 41:3–5-ыг үзнэ үү).

• Илчлэлт 20:13 дээр цэдэглэснээр, биднийг шүүгдэхээс өмнө юу болох вэ?
(Шаардлагатай бол “тэнгис дотроо байсан үхэгсдийг гаргаж өгөв. Үхэл ба
Үхэгсдийн орон өөрсдийн доторх үхэгсдийг гаргаж өгөв” гэдэг нь бүх
хүний амилуулалтыг хэлж байгааг тайлбарла.)

• Бурханы өмнө шүүгдэхээр зогсохоосоо өмнө амилуулагдсан байх нь бидэнд
ямар ач холбогдолтой вэ?

Бид нэг бүрчлэн Бурханы өмнө шүүгдэхээр зогсох ба одоогийн үйлдлүүд маань
тухайн үед ямар байхыг тодорхойлох болно гэдгийг тайлбарла. Дараах
асуултыг чанга уншаад, суралцагчдаас хичээлийн дэвтэр юм уу судрын
тэмдэглэл дээрээ хариулж бичихийг хүс. Үүнд:

• Та Их Эзэнээр шүүгдэхэд бэлтгэхийн тулд амьдралдаа юуг илүү сайн хийж
болох вэ?
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Төгс эзэмших судар—Илчлэлт 20:12
Суралцагчдыг Эцсийн шүүлтийн тухай заадаг нэмэлт судруудыг судар судлах
хэрэгслүүд болох судрын зүүлт тайлбар, Судруудын удирдамж (scriptures.lds.org
дээр байдаг), Topical Guide зэргийг ашиглахад урьж болно. Суралцагчид эдгээр
нэмэлт судрын хэсгийг Илчлэлт 20:12-ын ойролцоо судар дээрээ бичиж болно.
Суралцагчдыг энэ үйл ажиллагаагаар дамжуулан олж мэдсэн Эцсийн
шүүлтийн талаарх нэмэлт үнэнийг ангийнхантайгаа хуваалцахад урь.
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Илчлэлт 21–22
Оршил
Иохан шинэ тэнгэр, шинэ газар, Шинэ Иерусалимыг
тэнгэрээс бууж ирэхийг харсан. Тэр Бурхан Өөрийн
хүмүүстэй хамт байж, тэднийг тайтгаруулж байхыг мөн
Бурханы селестиел хот дэлхий дээр бий болохыг харсан.

Иохан амьдралын номон дээр нэр нь бичигдсэн хүмүүс
тэр хот руу орж, алдар суун дотор Бурхантай хамт
амьдрахыг харсан. Иохан Их Эзэнийг дэлхий дээр буцаж
ирэхийг гуйн, өөрийн үзэгдлийг дүгнэн бичжээ.

Заах зөвлөмж
Илчлэлт 21
Иохан шинэ тэнгэр, шинэ газрыг болон Бурханы селестиел хотыг харав
Суралцагчдаас амьдралдаа асар их уй гашуу эсвэл өвдөлт мэдэрсэн үеийнхээ
тухай бодохыг хүс.

• Амьдралд асар их уй гашуу эсвэл өвдөлт мэдрүүлдэг ямар ямар зүйл байдаг
вэ? (Суралцагчдын хариултыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдыг Илчлэлт 21-ийг судалж байхдаа хүнд хэцүү үед тэднийг
тайвшруулах үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Суралцагчдад Илчлэлт 21–22 нь Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтийн дараа
болох үйл явдлуудын талаарх Иоханы үзэгдлийн үргэлжлэл гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 21:1–2-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан юу тохиолдохыг харсан болохыг олж
мэдэхийг хүс.

• Иохан юу тохиолдохыг харсан бэ?

Хоёр суралцагчийг дараах мэдэгдлүүдийг чанга уншихад урь.

1-р мэдэгдэл
Есүс Христийг эргэн ирэхэд Мянган жил эхэлж, дэлхий Адам, Ева хоёрын
уналтаас өмнөх байдалтай болж өөрчлөгдөх болно. Уналтаас өмнө дэлхий
террестриел буюу диваажингийн байдалд байсан. Мянган жилийн дараа
дэлхий Бурханы оршихуйд бэлтгэж, селестиел байдал руу дахин өөрчлөгдөх
болно. Иохан эдгээр өөрчлөлт явагдаж байхыг хараад, “шинэ тэнгэр, шинэ
газар харлаа” гэж хэлсэн байх (Илчлэлт 21:2).

2-р мэдэгдэл
Иоханы тэнгэрээс бууж ирэхийг харсан Шинэ Иерусалим нь Бурханы
селестиел хот юм. Энэ хот өөрчлөгдөж, тэнгэрт зөөгдөн аваачигдсан Енох
хотыг багтаасан байх магадлалтай. Энэ “ариун хот” бууж ирээд, дэлхий дээр
гэгээнтнүүдийн байгуулах Шинэ Иерусалимтэй буюу Сионтой нэгдэнэ (Мосе
7:62–64-ийг үзнэ үү).

• Иохан Есүс Христэд итгэлтэйн улмаас цөллөгдсөн байх үедээ эдгээр
зүйлийг хараад юу мэдэрсэн гэж та нар бодож байна вэ?
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Нэг суралцагчийг Илчлэлт 21:3–4-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Бурхан Өөрийн хүмүүсийн төлөө юу хийхийг олж
мэдэхийг хүс.

• Бурхан Өөрийн хүмүүсийн төлөө юу хийх вэ? (Суралцагчид Бурхан
Өөрийн хүмүүстэй хамт байж, тэднийг тайтгаруулах болно. Тэд
дахин хэзээ ч үхэл, уй гашуу, өвдөлт мэдрэхгүй байх болно гэсэн
үнэнийг олж тогтоож болох юм. Энэ үнэнийг самбарт бич.)

Самбарт жагсаан бичсэн уй гашуу, өвдөлт авчирч болох зүйлсийг эргэн хар.

• Бурхан Өөрийн хүмүүсийг тайтгаруулж, тэдний уй гашуу, өвдөлтийг
зайлуулах болно гэдгийг мэдэх нь бидэнд тулгарч буй сорилт бэрхшээлээ
давахад хэрхэн туслах вэ?

Та биднийг тайтгаруулах Бурханы чадварын талаар гэрчлэлээ
хуваалцаж болно.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 21:7-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг
дагаж уншаад, Их Эзэн итгэлтэйгээр ялан дийлэх хүмүүст юу амласныг олж
мэдэхийг хүс.

• Их Эзэн итгэлтэй ялах хүмүүст юу амласан бэ?

• Одоо бидэнд тулгараад байгаа мөн Хоёр дахь ирэлтээс өмнө тохиолдох
сорилт бэрхшээлийн талаар сурсан зүйлээсээ үзвэл, энэ хүмүүс ямар ямар
төрлийн зүйлийг ялж гарах вэ?

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 21:8-ыг чанга уншихад урь. Та мэргэ төлөгч гэдэг
нь муу ёрын сүнсний нөлөөг урьдаг үйл ажиллагаанд оролцдог хүнийг мөн
завхай хүмүүс гэдэг нь садар самуун завхай зайдан явдалтай хүнийг хэлдэг
болохыг тайлбарлах хэрэгтэй байж болно.

• 8-р шүлэгт тодорхойлсон хүмүүст юу тохиолдох вэ? (Хоёр дахь үхэл.)

Хоёр дахь үхэл гэдэг нь гэрэл, үнэний эсрэг санаатайгаар эсэргүүцсэн
хүмүүсийн Эцсийн шүүлтийн дараа мэдрэх сүнслэг үхэл буюу Бурханаас
тусгаарлагдах явдал гэдгийг тайлбарла (Илчлэлт 14:16–19-ийг үзнэ үү).

Иохан Бурханы селестиел хотыг тодорхойлсон гэдгийг тайлбарлан, Илчлэлт
21:9–21-ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр уг хот нь 12 тэнгэр элчээр хамгаалуулсан 12
хаалгатай, асар том хэрэмтэй болохыг харсан.

Цөөн суралцагчийг Иохан 21:22–27-г ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхныг
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан энэ селестиел хотын тухай юу олж
мэдсэнийг мэдэхэд урь.

• Иохан энэ хотын тухай юу олж мэдсэн бэ?

• 27-р шүлэгт цэдэглэснээр, хэнд тийшээ орохыг зөвшөөрөх вэ? (Зөвхөн
Хурганы амийн номонд нэр нь бичигдсэн хүмүүс.)

160-Р ХИЧЭЭЛ

1019



Илчлэлт 22
Иохан өөрийн үзэгдлийг төгсгөв
Суралцагчдыг Илчлэлт 22-ыг судалж байхдаа Хурганы амийн номонд хэрхэн
өөрсдийн нэрийг бичүүлж, тэр селестиел хотод орох зөвшөөрлийг авахаа
мэдэхэд нь тусалж болох нэгэн үнэнийг олж мэдэхэд урь.

Сэнтийний зураг үзүүлж эсвэл
самбар дээр зурж болно.

Нэг суралцагчийг самбарын өмнө
гарч ирээд, өөр нэг суралцагчийг
Илчлэлт 22:1–2-ыг чанга унших үед
Иоханыг сэнтийнээс өөр юу олж
харсан тухай зурахад урь.

• Иохан Бурханы селестиел хотод
өөр юу харсан бэ?

Суралцагчаас суудалдаа буцаж
суухыг хүс.

• 2-р шүлэгт цэдэглэснээр, Иохан
амийн модыг хэрхэн дүрсэлсэн бэ?
(Мод нь сар бүр үр жимсээ
боловсруулж, модны навчис нь
үндэстнүүдийг эдгээнэ.)

Лихай, Нифай хоёр хоёулаа
амьдралын модны тухай үзэгдэл
харсан хэмээн Мормоны Номонд цэдэглэснийг суралцагчдад сануул. Уг мод,
амьдралын усан оргилуур хоёр нь хоёулаа Бурханы хайрыг төлөөлдөг болохыг
Нифай олж мэдсэн (1 Нифай 11:25-ыг үзнэ үү). Бурханы хайр гэсэн үгийг
суралцагчдын зурсан мод, гол хоёрын дэргэд бич.

• Бурханы хайрын хамгийн агуу илрэл юү вэ? (Есүс Христийн Цагаатгал
[Иохан 3:16; 1 Иохан 4:9-ийг үзнэ үү]. Модны жимс Цагаатгалын адислалыг
төлөөлж байж болно.)

Иохан селестиел хотыг харснаас гадна түүнд илчилсэн бүхэн үнэн болохыг
хэлсэн тэнгэр элчээс гэрчлэл хүлээн авсан тухай тайлбарлан, Илчлэлт
22:3–10-ыг нэгтгэн дүгнэ.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 22:11–13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Их Эзэн дахин ирэхдээ юу хийх тухай олж
мэдэхийг хүс.

• Есүс дахин ирэхдээ юу хийх вэ?

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 22:14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, бид селестиел хаант улсад орох зөвшөөрлийг авахын
тулд юу хийх ёстойг олж мэдэхийг хүс.

• Бид селестиел хаант улсад орохын тулд юу хийх ёстой вэ?

160-Р ХИЧЭЭЛ
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“Амийн мод руу очих эрхтэй болох” гэдэг нь мөнх амьдралыг оролцуулан
Цагаатгалын бүх адислалыг хүлээн авахуйц зохистой байхыг хэлдэг болохыг
тайлбарла.

• Бид 14-р шүлгээс ямар зарчим олж тогтоож болох вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид Их Эзэний зарлигуудыг сахивал Есүс
Христийн Цагаатгалын бүх адислалыг хүлээн авч, селестиел хаант
улсад орох болно гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоох ёстой. Түүний
зарлигуудыг сахих гэдэгт селестиел хаант улсад ороход шаардлагатай бүх
ёслолыг хүлээн авах явдал ордог гэдгийг тайлбарла.)

Амилуулалтын бэлэг гэх мэт Цагаатгалын зарим адислал нь Бурханы бүх
хүүхдэд үнэгүй өгөгдсөн хэдий ч мөнх амьдрал зэрэг бусад адислал нь зөвхөн
Есүс Христэд итгэх итгэлийг хөгжүүлж, наманчлан, Түүний зарлигуудыг
дагахыг хичээнгүйлэн эрэлхийлэх хүмүүст л боломжтой байдаг гэдгийг
тайлбарла.

Дараах асуултуудыг самбар дээр бич. Үүнд:

Та Шинэ Гэрээг судлаад, ямар зарлиг, сургаалын талаар мэдэж авч,
амьдралдаа хэрэгжүүлэх гэж хичээсэн бэ?

Таны эдгээр зарлигийг хэрэгжүүлэх хичээл зүтгэл Их Эзэний адислалыг
хүлээн авахад болон Тэнгэр дэх Эцэгийн оршихуйд эргэн очихоор бэлтгэхэд
танд хэрхэн тусалсан бэ?

Суралцагчдыг судрын тэмдэглэл дээрээ юу гэж бичсэнээ болон судар дээрээ
юу гэж тэмдэглэснээ мөн энэ жил суралцсан төгс эзэмших судрын хэсгүүдээ
эргэн хараад, энэ хоёр асуултад хэрхэн хариулж болохыг бодож үзэхэд урь.
Тэднээс энэ хоёр асуултад хариулаад, хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл
дээрээ бичихийг хүс.

Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа цөөн суралцагчийг юу бичсэнээ
ангийнхантайгаа хуваалцахад урь. (Хэт хувийн шинж чанартай юм уу ариун
нандин туршлагыг хуваалцах шаардлагагүй гэдгийг суралцагчдад анхааруул.)

Их Эзэний зарлигуудыг сахидаггүй хүмүүс селестиел хот руу орох боломжгүй
байх болно гэдгийг тайлбарлан, Илчлэлт 22:15–19-ийг нэгтгэн дүгнэ. Есүс
Христ энэ илчлэлтийг Иоханд өгсөн бөгөөд Иохан амийн усанд ирсэн бүхнийг
үнэгүй уухад урьсан болохыг гэрчилсэн. Иохан өөрийн бичсэн номын
захиасыг өөрчлөхгүй байхыг уншигчдадаа сануулсан.

Өдөр бүр судраас судлахыг дэмжих нь
Та суралцагчдадаа судрыг хайрлаж, өдөр бүр судраас суралцдаг болгож сургахаас илүү
тэдний амьдралд сайнаар нөлөөлөх хүчтэй, удаан үргэлжлэх зүйл ховор юм. Та
суралцагчдыг семинар ороогүй байсан ч судраас өдөр бүр үргэлжлүүлэн уншихад урьснаар
өдөр тутмын судрын уншлагыг дэмжиж чадна. Суралцагчдыг дараа жилийн семинараар
судлах Мормоны Номыг унших зорилго тавихад урь.
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Нэг суралцагчийг Илчлэлт 22:20-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, Иоханы гуйлтыг олж мэдэхийг хүс.

• Иоханы гуйлт юу байсан бэ?

• Илчлэлтийн номноос сурсан зүйлс дээрээ үндэслээд, Иохан яагаад Их
Эзэнийг ирэхийг хүсэн хүлээж байсан гэж та нар бодож байна вэ?

Илчлэлт 21–22-оос суралцагчдын олж авсан үнэнийг гэрчлэн, хичээлээ дуусга.

160-Р ХИЧЭЭЛ
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Илчлэлт 12–22 (32-р хэсэг)
Гэрээр заах багшид зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын Илчлэлт 12–22-ыг (32-р хэсэг) судалж байхдаа мэдэж авсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын дараах
дүгнэлт нь энэ хичээлийн нэг хэсэг болж заагдахад зориулагдаагүй юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын
зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэхдээ Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (Илчлэлт 12–13)
Суралцагчид луу ба хүүхэдтэй эмэгтэйн талаарх Иоханы үзэгдлийг судалснаар Сатаныг луугаар төлөөлдгийг мөн
тэр Сүм, Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христийн хаант улсыг устгахаар эрэлхийлдэг болохыг ойлгож мэдсэн. Энэ дайн нь
дэлхийн өмнөх амьдралд эхэлсэн. Суралцагчид Аврагчийн Цагаатгалаар дамжуулан мөн сайн мэдээний
гэрчлэлдээ үнэнч үлдсэнээр Сатаны нөлөөг даван туулж чадна гэдгийг сурсан.

2 дахь өдөр (Илчлэлт 14–16)
Хожмын өдрүүдэд нэгэн тэнгэр элч дэлхий рүү эргэн ирэхийг харсан Иоханы үзэгдлээс суралцагчид Бурханы Есүс
Христийн сайн мэдээг сэргээх болсон нэг шалтгаан нь Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтэд дэлхийн оршин суугчдыг
бэлтгэх явдал байсныг мэдэж авсан. Тэд бас дараах зүйлийг мэдсэн. Тухайлбал: Хэрэв бид зөв шударга
амьдарвал нас барсныхаа дараа өөрсдийн ажил үйлсийн төлөө адислагдаж, ажил хөдөлмөр хийхгүй амрах
болно. Хэрэв бид сэрэмжтэй, сүнслэгээр бэлэн байвал Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэх болно.

3 дахь өдөр (Илчлэлт 17–19)
Суралцагчид хожмын өдрүүдэд Есүс Христ дэлхийн ёс бусыг ялах болно гэдгийг ойлгосон. Тэд бас дэлхийн ёс бус
зүйлсээс өөрсдийгөө салангид байлгах нь хожмын өдрүүдэд ёс бусчууд дээр ирэх нүгэл, шүүлтээс зайлсхийхэд
бидэнд тусална гэдгийг мэдсэн. Суралцагчид гэрлэлтийг Хоёр дахь ирэлттэй харьцуулах үедээ хэрэв бид цэвэр,
зөв шударга байвал Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтэд бэлэн байх болно гэдгийг мэдэж авсан.

4 дэх өдөр (Илчлэлт 20–22)
Суралцагчид Иоханы үзэгдлийн төгсгөлийн бүлгүүдээс дараах үнэнийг мэдэж авсан. Үүнд: Бурхан биднийг ажил
үйлсийн маань дагуу бичигдсэн тэр номоор шүүх болно. Бурхан Өөрийн хүмүүстэй хамт байж, тэднийг
тайтгаруулна. Тэд дахин хэзээ ч үхэл, уй гашуу, өвдөлтийг мэдрэхгүй байх болно. Хэрэв бид Их Эзэний
зарлигуудыг сахивал Есүс Христийн Цагаатгалын бүх адислалыг хүлээн авч, селестиел хаант улсад орох болно.

Оршил
Төлөөлөгч Иохан үзэгдэлдээ Есүс Христийн мянган жилийн хаанчлалын үеэр
болон түүнээс өмнөхөн тохиолдох үйл явдлуудыг харсан. Тэрээр мөн Мянган
жилийн төгсгөлд болох Сатаны болон Бурханы хүч хоёрын хоорондох эцсийн
тулааны гэрч болсон ба Бурханы хүн бүрийг бичигдсэн номынх нь дагуу шүүх
Эцсийн шүүлтийг харсан.
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Заах зөвлөмж
Илчлэлт 20:1–6
Иохан үзэгдэлдээ Есүс Христийн мянган жилийн хаанчлалын үеэр болон
түүнээс өмнөхөн юу тохиолдохыг харав
Суралцагчдаас хожигдоно гэж таамаглаж байсан ч гэсэн оролцсон нэг тэмцээн
эсвэл уралдааныхаа (урлагийн эсвэл спортын үйл ажиллагаа гэх мэт) тухай
бодохыг хүс. Дараа нь тэднээс хожно гэж итгээд оролцсон нэгэн тэмцээн эсвэл
уралдааны тухай бодохыг хүс.

• Тэмцээн, уралдааны үр дүнг иймэрхүү байна байх гэж бодож байх үед энэ
нь таны гүйцэтгэлийг хэрхэн өөрчилсөн бэ?

• Яагаад хүмүүс хожигдоно гэж бодохоороо бууж өгдөг вэ? Та хэзээ
хожигдоно гэж бодож байгаад хожсон бэ?

Суралцагчдад Илчлэлт 20-ийг судалж байхдаа сайн, муугийн хоорондох
тулааны талаар болон уг тулааны эцсийн үр дүнгийн талаар илүү ихийг
суралцах болно гэдгийг тайлбарла. Тэднийг Илчлэлт 20-ийг судалж байхдаа уг
тулааны үед Аврагчид итгэлтэй байхад тэднийг урамшуулж болох үнэнийг олж
мэдэхэд урь.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 20:1–3-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Мянган жилийн үеэр Сатанд юу тохиохыг олж
мэдэхийг хүс.

• Мянган жилийн үеэр Сатанд юу тохиох вэ?

• 3-р шүлэгт цэдэглэснээр, Сатан хүлэгдсэн учраас юуг хийх боломжгүй
байх вэ?

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 20:4–6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Иохан хэнийг шүүгдэж байхыг харсан болохыг олж
мэдэхийг хүс.

• 4-р шүлэгт цэдэглэснээр, Иохан хэнийг шүүгдэж байхыг харсан бэ?

• Эдгээр хүн итгэлтэй байдлынхаа ачаар ямар шагнал хүлээн авах вэ?

• Тэд Мянган жилийн үед ямар үүрэг гүйцэтгэх вэ? (Анхны амилуулалт)

• Бид Илчлэлт 20:4–6-аас Есүс Христэд итгэлтэй байвал хүлээж авч болох
адислалын тухай ямар зарчимд суралцаж чадах вэ? (Суралцагчид өөр
өөрөөр хэлж болох ч Хэрэв бид Есүс Христэд итгэлтэй байвал Мянган
жилийн үеэр Анхны амилуулалтад багтаж, Христтэй хамт хаанчлах
болно гэсэнтэй төстэй зарчмыг олж тогтоосон эсэхийг бататга.)

Анхны амилуулалт нь Есүс Христийн амилалтаар эхэлсэн бөгөөд үүнд
Христийг амилахаас өмнө нас барсан зөв шударга хүмүүс багтсан гэдгийг
тайлбарла (Мозая 15:21–25; Алма 40:16–20-ийг үзнэ үү). Христийг амилсны
дараа нас барсан зөв шударга хүмүүсийн дийлэнх нь Есүс Христийн Хоёр дахь
ирэлттэй холбогдуулан амилуулагдах болно (Брүс Р.Макконки, Mormon
Doctrine, 2 дахь хэвлэл [1966 он], 639; Жэймс Э.Талмэйж, The Articles of Faith, 12
дахь хэвлэл [1924 он], 385-ыг үзнэ үү). Анхны амилуулалтаар урагш гарч ирэх
хүмүүст “бүх бошиглогчид мөн тэдний үгсэд итгэсэн тэд бүгд” (Мозая 15:22),
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өөрсдөө мэдээгүйгээс болж “аврал тэдэнд тунхаглагдаагүйгээр” нас барсан
хүмүүс (Мозая 15:24 мөн С ба Г 45:54-ийг үзнэ үү), хариуцлага хүлээх наснаасаа
өмнө нас барсан бяцхан хүүхдүүд багтдаг (Мозая 15:25; Моронай 8:4–24-ийг
үзнэ үү). Ёс бус хүмүүс болон үл наманчлагчид нь Мянган жилийн төгсгөлд
болох Хоёр дахь амилуулалт хүртэл амилахгүй байх болно (С ба Г 76:85-ыг
үзнэ үү).

• Анхны амилуулалтад оролцож, Мянган жилийн үеэр Есүс Христтэй хамт
хаанчилж болох тухай мэдэж авах нь таны одоогийн муу бүхний эсрэг
тэмцэлд итгэлтэй байхад хэрхэн туслах вэ?

Итгэлтэй хүмүүс Анхны амилуулалтын нэг хэсэг байж, Мянган жилийн үеэр
Аврагчтай хамт хаанчлах болно гэдгийг гэрчил.

Илчлэлт 20:7–11
Иохан Мянган жилийн төгсгөл дэх Сатаны болон Бурханы хүчний хоорондох
эцсийн тулааныг харав
Мянган жилийн төгсгөлд … гэсэн гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 20:7–10-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Мянган жилийн сүүлд тохиох болно гэж Иоханы
дүрсэлсэн үйл явдлыг олж мэдэхийг хүс.

Цөөн суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирээд, олж мэдсэн зүйлсээ бичихэд
урь. Тэгээд дараах асуултуудыг тавь.

• Иохан ямар ямар үйл явдлыг дүрсэлсэн бэ? (8-р шүлэгт буй Гог болон Магог
гэдэг нэрс нь Мянган жилийн эцэст Их Эзэний хүмүүсийн эсрэг хамгийн
сүүлчийн удаа тулалдахдаа хэрэглэх Сатаны хүчийг нэрлэдэг болохыг
тайлбарла [С ба Г 88:110–114-ийг үзнэ үү].)

• Энэхүү тулааны дараа чөтгөрт болон түүний дагалдагчдад юу тохиох вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээрх өгүүлбэрийг Мянган
жилийн төгсгөлд Бурханы хүч Сатаныг болон түүний дагалдагчдыг
ялах болно гэсэн байдалтай уншихаар гүйцээж бич.)

• Яагаад Бурхан, Сатан хоёрын хоорондох тулааны эцсийн үр дүнг ойлгох нь
бидэнд чухал вэ?

Илчлэлт 20:12–15
Иохан Эцсийн шүүлтийг харав
Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын төлөвлөгөөний нэг хэсэг нь энэ дэлхий дээр
амьдарсан хүн бүр Бурханы өмнө шүүгдэхээр зогсох явдал болохыг тайлбарла.
Суралцагчдаас Эцсийн шүүлт ямар байна гэж төсөөлдгийг асуу.

• Та Бурханы өмнө шүүгдэхээр зогсохдоо юу бодож, мэдэрнэ гэж найдаж
байна вэ?

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 20:12–13-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгүүдийг дагаж уншаад, Бурхан биднийг хэрхэн шүүхийг олж мэдэхийг хүс.

• Биднийг хэрхэн шүүх талаар 12-р шүлгээс бид ямар үнэнийг олж мэдэж
болох вэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хэлж болох ч Бурхан биднийг ажил

ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ:  32-Р ХЭСЭГ

1025



үйлсийн минь дагуу бичигдсэн тэр номоор шүүх болно гэсэн
зарчмыг олж тогтоох ёстой.)

• Иохан ямар ямар номыг харсан бэ? (Судар, авралын ёслол болон магадгүй
бусад үйл ажиллагааг хөтөлдөг Сүмийн бүртгэл, амийн ном [2 Нифай
29:10–11; С ба Г 128:6–7; Библийн толь бичиг, “Амьдралын ном”-ыг
үзнэ үү].)

• Та нар эцсийн шүүлтийн талаар өөр юу сурсан бэ? (Тэмдэглэл: 32-р хэсэгт:
4 дэх өдөр, 3-р даалгавар, суралцагчид эцсийн шүүлтийн тухай заадаг
нэмэлт судруудыг олсон.)

Их Эзэн биднийг үйлсээс маань гадна зүрх сэтгэлийн хүслийн дагуу шүүх
болно гэж бошиглогч Иосеф Смитэд илчилснийг онцолж хэл (С ба Г 137:9 мөн
Aлма 41:3–5-ыг үзнэ үү).

• Бид зүрх сэтгэлийнхээ хүслийн дагуу шүүгдэх болно гэдгийг мэдэх нь таны
хийхийг хүссэн зүйлүүдэд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Энэ сургаалын талаар болон энэ нь таны сонголтуудад хэрхэн
нөлөөлдгийг гэрчил.

Нэг суралцагчийг Илчлэлт 22:14-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас
шүлгийг дагаж уншаад, гэртээ суралцаж байхдаа энэ шүлгээс мэдсэн нэгэн
зарчмыг санахыг хүс.

• Та энэ шүлгээс ямар зарчмыг сурч мэдсэн бэ? (Хэрэв бид Их Эзэний
зарлигуудыг сахивал Есүс Христийн Цагаатгалын бүх адислалыг
хүлээн авч, селестиел хаант улсад орох болно. Энэ зарчмыг самбар
дээр бич.)

• Яагаад энэ нь бидний Шинэ Гэрээг судлах үйл явцыг дуусгахад
тохиромжтой үнэн бэ?

Суралцагчдыг энэ жил Шинэ Гэрээг судлах үед нөлөөлсөн зарим үнэнээсээ
хуваалцахад урьж болно. Эдгээр үнэний талаар болон Их Эзэн Есүс Христийн
бурханлаг мөн чанарын талаар гэрчлэлээ хуваалцахыг хүссэн хэн ч байсан урь.

Суралцагчдыг үргэлжлүүлэн өдөр бүр судраас суралцаж байхад урамшуул.
Хэрэв тэд дараа жил семинарт эсвэл номлолд явахаар бэлтгэж байгаа бол
өнөөдрөөс Мормоны Номыг уншиж эхлэхэд урь.
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Судар уншлагын хүснэгт
Бид суралцагчдыг (1) өдөр бүр судруудаа уншиж, судлан; (2) судалж байгаа
хичээлийнхээ судруудыг уншихад урамшуулан дэмжсэнээр Шашны институт,
семинарын зорилгыг гүйцэлдүүлэхэд тусалдаг. (Шинэ Гэрээний судар
уншлагыг тэмдэглэх хүснэгтийг LDS.org дээрх Шинэ Гэрээг төгс эзэмших
судрын карт мөн store.lds.org [item no. 10480] дээрээс харж болно.)

Та суралцагчдад өөрсдийнхөө суралцах үйл явцыг хянахад нь туслахын тулд
уншлагын хүснэгтүүдийг өгч болно. Хэрэв та суралцагчийн өдөр тутмын
судрын уншлагыг тайлагнадаг байхыг хүсэж байвал Судар уншлагыг тайлагнах
зааварчилгаан дээрх зааврыг дага. si.lds.org дээр scripture reading reporting
instructions буюу “судрын уншлагыг тайлагнах зааварчилгаа” гэж бичин,
эдгээр зааварчилгааг хай.

Шинэ Гэрээний судар уншлагын хүснэгт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Матай

17 18 19 20 21 22 23 ИС—Мат. 1 25 26 27 28

Марк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Лук

17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Иохан

17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Үйлс

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ром 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Коринт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Коринт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Галат 1 2 3 4 5 6

Ефес 1 2 3 4 5 6

Филиппой 1 2 3 4

Колоссай 1 2 3 4

1 Тесалоник 1 2 3 4 5

2 Тесалоник 1 2 3

1 Тимот 1 2 3 4 5 6

2 Тимот 1 2 3 4

Тит 1 2 3
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Филемон 1

Еврей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Иаков 1 2 3 4 5

1 Петр 1 2 3 4 5

2 Петр 1 2 3

1 Иохан 1 2 3 4 5

2 Иохан 1

3 Иохан 1

Иуда 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Илчлэлт

17 18 19 20 21 22

Өдөр тутмын уншсан судар 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
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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

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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Өдөр тутам заах багш
нарт зориулсан хичээл
хуваарилах удирдамж
Хичээлийн жилийн 36 долоо хоногт зориулан санал
болгож буй хуваарь

Долоо
хоног

Хичээл Судрын бүлэг
эшлэл

1 1 дэх өдөр: 1-р хичээл Шинэ Гэрээний оршил

2 дахь өдөр: 2-р хичээл Авралын төлөвлөгөө

3 дахь өдөр: 3-р хичээл Суралцагчийн үүрэг

4 дэх өдөр: 4-р хичээл Судруудыг судлах нь

5 дахь өдөр: 5-р хичээл Шинэ Гэрээний хам сэдэв ба
товч дүгнэлт

2 1 дэх өдөр: 6-р хичээл Матай 1–2

2 дахь өдөр: 7-р хичээл Матай 3

3 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

4 дэх өдөр: 8-р хичээл Матай 4

5 дахь өдөр: 9-р хичээл Матай 5:1–16

Матай 1:1–5:16

3 1 дэх өдөр: 10-р хичээл Матай 5:17–48

2 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

3 дахь өдөр: 11-р хичээл Матай 6

4 дэх өдөр: 12-р хичээл Матай 7

5 дахь өдөр: 13-р хичээл Матай 8–10

Матай 5:17–10:42

4 1 дэх өдөр: 14-р хичээл Матай 11–12

2 дахь өдөр: 15-р хичээл Матай 13:1–23

3 дахь өдөр: 16-р хичээл Матай 13:24–58

4 дэх өдөр: 17-р хичээл Матай 14

5 дахь өдөр: 18-р хичээл Матай 15

Матай 11–15

5 1 дэх өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

2 дахь өдөр: 19-р хичээл Матай 16

3 дахь өдөр: 20-р хичээл Матай 17

4 дэх өдөр: 21-р хичээл Матай 18

5 дахь өдөр: 22-р хичээл Матай 19–20

Матай 16–20
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эшлэл

6 1 дэх өдөр: 23-р хичээл Матай 21:1–16

2 дахь өдөр: 24-р хичээл Матай 21:17–22:14

3 дахь өдөр: 25-р хичээл Матай 22:15–46

4 дэх өдөр: 26-р хичээл Матай 23

5 дахь өдөр: 27-р хичээл Иосеф Смит—Матай; Матай 24

Матай 21–24

7 1 дэх өдөр: 28-р хичээл Матай 25:1–13

2 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

3 дахь өдөр: 29-р хичээл Матай 25:14–46

4 дэх өдөр: 30-р хичээл Матай 26:1–30

5 дахь өдөр: 31-р хичээл Матай 26:31–75

Матай 25–26

8 1 дэх өдөр: 32-р хичээл Матай 27:1–50

2 дахь өдөр: 33-р хичээл Матай 27:51–28:20

3 дахь өдөр: 34-р хичээл Марк 1

4 дэх өдөр: 35-р хичээл Марк 2–3

5 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

Матай 27–Марк 3

9 1 дэх өдөр: 36-р хичээл Марк 4–5

2 дахь өдөр: 37-р хичээл Марк 6

3 дахь өдөр: 38-р хичээл Марк 7–8

4 дэх өдөр: 39-р хичээл Марк 9:1–29

5 дахь өдөр: 40-р хичээл Марк 9:30–50

Марк 4–9

10 1 дэх өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

2 дахь өдөр: 41-р хичээл Марк 10

3 дахь өдөр: 42-р хичээл Марк 11–16

4 дэх өдөр: 43-р хичээл Лук 1

5 дахь өдөр: 44-р хичээл Лук 2

Марк 10–Лук 2

11 1 дэх өдөр: 45-р хичээл Лук 3–4

2 дахь өдөр: 46-р хичээл Лук 5

3 дахь өдөр: 47-р хичээл Лук 6:1–7:18

4 дэх өдөр: 48-р хичээл Лук 7:18–50

5 дахь өдөр: 49-р хичээл Лук 8–9

Марк 3–9
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12 1 дэх өдөр: 50-р хичээл Лук 10:1–37

2 дахь өдөр: 51-р хичээл Лук 10:38–12:59

3 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

4 дэх өдөр: 52-р хичээл Лук 13–14

5 дахь өдөр: 53-р хичээл Лук 15

Лук 10–15

13 1 дэх өдөр: 54-р хичээл Лук 16

2 дахь өдөр: 55-р хичээл Лук 17

3 дахь өдөр: 56-р хичээл Лук 18–21

4 дэх өдөр: 57-р хичээл Лук 22

5 дахь өдөр: 58-р хичээл Лук 23

Лук 16–23

14 1 дэх өдөр: 59-р хичээл Лук 24

2 дахь өдөр: 60-р хичээл Иохан 1

3 дахь өдөр: 61-р хичээл Иохан 2

4 дэх өдөр: 62-р хичээл Иохан 3

5 дахь өдөр: 63-р хичээл Иохан 4

Лук 24–Иохан 4

15 1 дэх өдөр: 64-р хичээл Иохан 5

2 дахь өдөр: 65-р хичээл Иохан 6

3 дахь өдөр: 66-р хичээл Иохан 7

4 дэх өдөр: 67-р хичээл Иохан 8:1–30

5 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

Иохан 5–8:30

16 1 дэх өдөр: 68-р хичээл Иохан 8:31–59

2 дахь өдөр: 69-р хичээл Иохан 9

3 дахь өдөр: 70-р хичээл Иохан 10

4 дэх өдөр: 71-р хичээл Иохан 11

5 дахь өдөр: 72-р хичээл Иохан 12

Иохан 8:31–12:50

17 1 дэх өдөр: 73-р хичээл Иохан 13

2 дахь өдөр: 74-р хичээл Иохан 14

3 дахь өдөр: 75-р хичээл Иохан 15

4 дэх өдөр: 76-р хичээл Иохан 16

5 дахь өдөр: 77-р хичээл Иохан 17

Иохан 13–17
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18 1 дэх өдөр: 78-р хичээл Иохан 18–19

2 дахь өдөр: 79-р хичээл Иохан 20

3 дахь өдөр: 80-р хичээл Иохан 21

4 дэх өдөр: Чөлөөт өдөр (Матай–Иохан номоор “Шинэ
Гэрээний суралцахуйн үнэлгээний шалгалт” авах зөвлөмж
болгосон хичээлийн хуваарь)

5 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (Матай–Иохан номоор авах
“Шинэ Гэрээний суралцахуйн үнэлгээний шалгалт”-ыг
шалгах зөвлөмж болгосон хичээлийн хуваарь)

Иохан 18–21

19 1 дэх өдөр: 81-р хичээл Үйлс 1:1–8

2 дахь өдөр: 82-р хичээл Үйлс 1:9–26

3 дахь өдөр: 83-р хичээл Үйлс 2

4 дэх өдөр: 84-р хичээл Үйлс 3

5 дахь өдөр: 85-р хичээл Үйлс 4–5

Үйлс 1–5

20 1 дэх өдөр: 86-р хичээл Үйлс 6–7

2 дахь өдөр: 87-р хичээл Үйлс 8

3 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

4 дэх өдөр: 88-р хичээл Үйлс 9

5 дахь өдөр: 89-р хичээл Үйлс 10–11

Үйлс 6–11

21 1 дэх өдөр: 90-р хичээл Үйлс 12

2 дахь өдөр: 91-р хичээл Үйлс 13–14

3 дахь өдөр: 92-р хичээл Үйлс 15

4 дэх өдөр: 93-р хичээл Үйлс 16

5 дахь өдөр: 94-р хичээл Үйлс 17

Үйлс 12–17

22 1 дэх өдөр: 95-р хичээл Үйлс 18–19

2 дахь өдөр: 96-р хичээл Үйлс 20–22

3 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

4 дэх өдөр: 97-р хичээл Үйлс 23–26

5 дахь өдөр: 98-р хичээл Үйлс 27–28

Үйлс 18–28

23 1 дэх өдөр: 99-р хичээл Ром 1–3

2 дахь өдөр: 100-р хичээл Ром 4–7

3 дахь өдөр: 101-р хичээл Ром 8–11

4 дэх өдөр: 102-р хичээл Ром 12–16

5 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

Ром 1–16
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24 1 дэх өдөр: 103-р хичээл 1 Коринт 1–2

2 дахь өдөр: 104-р хичээл 1 Коринт 3–4

3 дахь өдөр: 105-р хичээл 1 Коринт 5–6

4 дэх өдөр: 106-р хичээл 1 Коринт 7–8

5 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

1 Коринт 1–8

25 1 дэх өдөр: 107-р хичээл 1 Коринт 9–10

2 дахь өдөр: 108-р хичээл 1 Коринт 11

3 дахь өдөр: 109-р хичээл 1 Коринт 12

4 дэх өдөр: 110-р хичээл 1 Коринт 13–14

5 дахь өдөр: 111-р хичээл 1 Коринт 15:1–29

1 Коринт 9–15:29

26 1 дэх өдөр: 112-р хичээл 1 Коринт 15:30–16:24

2 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

3 дахь өдөр: 113-р хичээл 2 Коринт 1–3

4 дэх өдөр: 114-р хичээл 2 Коринт 4–5

5 дахь өдөр: 115-р хичээл 2 Коринт 6–7

1 Коринт
15:30–2 Коринт 7

27 1 дэх өдөр: 116-р хичээл 2 Коринт 8–9

2 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

3 дахь өдөр: 117-р хичээл 2 Коринт 10–13

4 дэх өдөр: 118-р хичээл Галат 1–4

5 дахь өдөр: 119-р хичээл Галат 5–6

2 Коринт 8–Галат 6

28 1 дэх өдөр: 120-р хичээл Ефес 1

2 дахь өдөр: 121-р хичээл Ефес 2–3

3 дахь өдөр: 122-р хичээл Ефес 4

4 дэх өдөр: 123-р хичээл Ефес 5–6

5 дахь өдөр: 124-р хичээл Ефес 1–3

Ефес 1–Филиппой 3

29 1 дэх өдөр: 125-р хичээл Филиппой 4–3

2 дахь өдөр: 126-р хичээл Колоссай

3 дахь өдөр: 127-р хичээл 1 Тесалоник 1–2

4 дэх өдөр: 128-р хичээл 1 Тесалоник 3–5

5 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

Филиппой 4–1
Тесалоник 5
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30 1 дэх өдөр: 129-р хичээл 2 Тесалоник

2 дахь өдөр: 130-р хичээл 1 Тимот

3 дахь өдөр: 131-р хичээл 2 Тимот 1–2

4 дэх өдөр: 132-р хичээл 2 Тимот 3–4

5 дахь өдөр: 133-р хичээл Тит

2 Тесалоник 1–Тит 3

31 1 дэх өдөр: 134-р хичээл Филемон

2 дахь өдөр: 135-р хичээл Еврей 1–4

3 дахь өдөр: 136-р хичээл Еврей 5–6

4 дэх өдөр: 137-р хичээл Еврей 7–10

5 дахь өдөр: 138-р хичээл Еврей 11

Филемон 1–Еврей 11

32 1 дэх өдөр: 139-р хичээл Еврей 12–13

2 дахь өдөр: 140-р хичээл Иаков 1

3 дахь өдөр: 141-р хичээл Иаков 2

4 дэх өдөр: 142-р хичээл Иаков 3

5 дахь өдөр: 143-р хичээл Иаков 4–5

Еврей 12–Иаков 5

33 1 дэх өдөр: 144-р хичээл 1 Петр 1–2

2 дахь өдөр: 145-р хичээл 1 Петр 3–5

3 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (чөлөөт өдрүүдэд зориулсан
удирдамжийг үзнэ үү)

4 дэх өдөр: 146-р хичээл 2 Петр 1

5 дахь өдөр: 147-р хичээл 2 Петр 2–3

1 Петр–2 Петр

34 1 дэх өдөр: 148-р хичээл 1 Иохан

2 дахь өдөр: 149-р хичээл 2 Иохан–3 Иохан

3 дахь өдөр: 150-р хичээл Иуда

4 дэх өдөр: 151-р хичээл Илчлэлт 1

5 дахь өдөр: 152-р хичээл Илчлэлт 2–3

1 Иохан–Илчлэлт 3
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35 1 дэх өдөр: 153-р хичээл Илчлэлт 4–5

2 дахь өдөр: 154-р хичээл Илчлэлт 6–11, 1-р хэсэг

3 дахь өдөр: 155-р хичээл Илчлэлт 6–11, 2-р хэсэг

4 дэх өдөр: 156-р хичээл Илчлэлт 12–13

5 дахь өдөр: 157-р хичээл Илчлэлт 14–16

Илчлэлт 4–16

36 1 дэх өдөр: 158-р хичээл Илчлэлт 17–19

2 дахь өдөр: 159-р хичээл Илчлэлт 20

3 дахь өдөр: 160-р хичээл Илчлэлт 21–22

4 дэх өдөр: Чөлөөт өдөр (Үйлс–Илчлэлт номоор “Шинэ
Гэрээний суралцахуйн үнэлгээний шалгалт” авах зөвлөмж
болгосон хичээлийн хуваарь)

5 дахь өдөр: Чөлөөт өдөр (Үйлс–Илчлэлт номоор авах
“Шинэ Гэрээний суралцахуйн үнэлгээний шалгалт”-ыг
шалгах зөвлөмж болгосон хичээлийн хуваарь)

Илчлэлт 17–22
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Чөлөөт өдрүүдэд
зориулсан зөвлөмж
Өдөр тутам заах багш нарт зориулсан хичээл хуваарилах удирдамж нь
хичээлийн жилийн 36 долоо хоногт буюу хичээлийн 180 өдөрт тулгуурласан.
Энэхүү гарын авлагад өдөр тутмын 160 хичээлийг багтаасан бөгөөд хичээлийн
материал заахгүй 20 өдрийг үлдээсэн байгаа. Эдгээр 20 “чөлөөт өдрийг” үр
дүнтэй зорилго, үйл ажиллагаануудад дараах зүйлсийг оролцуулан, ухаалаг
ашиглах ёстой. Үүнд:

1. Үнэлгээний шалгалт Шашны институт, семинарын зорилго бол Есүс
Христийн сургаал, Цагаатгалыг ойлгож, эдгээрт итгэл найдвар тавин,
ариун сүмийн адислал хүртэхүйц зохистой байж, Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ
хамт үүрд мөнх амьдрахад өөрсдийгөө болон гэр бүлээ, тэрчлэн бусдыг
бэлтгэхэд өсвөр үеийнхэн, залуучуудад туслах явдал мөн. ИС нь уг зорилтод
үндэслэн суралцахуйн үнэлгээний шалгалтыг бэлтгэсэн. Эдгээр шалгалт
ангид сурч байгаа зүйлээ ойлгож, тайлбарлаж, итгэж, амьдрахад нь
суралцагчдад туслах зорилготой.

2014 онд семинар төгсөх шаардлагад өөрчлөлт орсон. Иймээс суралцагчид
ангиа амжилттай төгсөхийн тулд анги бүрийн суралцахуйн үнэлгээний
шалгалтад тэнцэх ёстой. Та хичээлийн жилийн дундуур суралцахуйн
үнэлгээний шалгалтыг авах хэрэгтэй. Үнэлгээний шалгалт бүр хоёр
хэсэгтэй. (1) Үнэлгээний шалгалтыг авна. Энэ нь ойролцоогоор 40 минут
үргэлжлэх буюу нэг өдрийн хичээлд багтана. (2) Дараагийн хичээлээр
үнэлгээний шалгалтыг суралцагчидтай хамт засаж, шалгана. Ингэж шалгах
нь туршлагаасаа суралцахад суралцагчдад туслах чухал хэсэг болдог. Хэрэв
танай хичээл 60 минутаас дээш хугацаагаар хичээллэдэг бол та хичээлийн
нэг өдөрт үнэлгээний шалгалтыг авч мөн шалгаж болно.

Суралцахуйн үнэлгээний шалгалтыг суралцагчдад туслах зорилгоор
ашиглах ёстой. Далын ахлагч Пол В.Жонсон семинар төгсөх шаардлагад
орсон нэмэлт суралцахуйн үнэлгээний шалгалтыг зарлахдаа “Багш нарын
хандлага маш том өөрчлөлтийг авчирна. Багш нар энэ нь суралцагчдын
амьдралыг хэрхэн адисалж байгааг харж чадах л юм бол үүнийг
суралцагчдадаа туслах арга зам гэж үзэх болно. Миний анхааруулах нэг
зүйл бол бид багш нараас үүнийг хууран мэхлэх юм уу дарангуйлах зарим
хэрэгсэл гэж үзэхгүй байхыг хүсэж байна. Дарангуйлах хэрэгсэл гэдэг нь
хоёр утгатай. Нэг нь хэн нэгнийг зодоход ашигладаг хүйтэн зэвсэг, нөгөө
нь тодорхой хэдэн суралцагчид зориулсан элит үйлчилгээ гэсэн утгатай.
Бид багш нараас үүнийг суралцагчдын амьдралыг үнэхээрийн адислах ямар
нэгэн зүйл гэж хараасай гэж хүсэж байна” гэж хэлжээ (“Elevate Learning
Announcement” [Seminaries and Institutes of Religion global faculty meeting,
2014 оны 6-р сарын 20], si.lds.org).

Тэмдэглэл: Assessment буюу үнэлгээний шалгалт гэсэн түлхүүр үгээр ИС-ын
вэбсайт (si.lds.org) дээрээс бусад сонголтот үнэлгээний шалгалтыг авна уу.
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2. Өдөр тутмын хичээлүүдийг зохицуулах Тодорхой нэг хичээлийг илүү
үр дүнтэй заахын тулд танд нэмэлт цаг шаардлагатай байж болох юм. Мөн
та зарим хичээлийн төгсгөлд байгаа нэмэлт заах санаануудыг ашиглах
эсвэл тодорхой судрын хэсэг юм уу сайн мэдээний сэдвээр суралцагчийн
асуултуудад хариулах цаг гаргаж болно. Чөлөөт өдөр суралцах алхмын
хуваарийг хадгалах, судруудыг дэс дараалан заах үүргээ гүйцэлдүүлэх
боломжийг танд олгоно.

3. Төгс эзэмших судрын хэсгүүд ба үндсэн сургаалууд Та мөн уг гарын
авлагын хавсралтад байгаа төгс эзэмших судрын хэсгүүдийн давтах үйл
ажиллагаануудыг ашиглаж болно. Та ангийнхаа суралцагчдын онцгой
хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн нэмэлт төгс эзэмших судрын давтах үйл
ажиллагаануудыг зохиож болох юм. Та суралцагчдадаа үндсэн
сургаалуудын талаарх ойлголтоо давтаж, гүнзгийрүүлэхэд нь туслахын тулд
чөлөөт өдрийн үйл ажиллагаануудаас сонгон ашиглаж болно.

4. Өмнөх материалаа дахин харах Суралцагчид өмнөх хичээлүүд эсвэл
судрын тодорхой нэг номоос сурсан зүйлээ хэсэг хугацааны дараа эргэн
харах хэрэгтэй. Та суралцагчдадаа өмнөх хичээлээс аль нэг үнэнийг
тайлбарлах мөн энэ нь тэдний амьдралд хэрхэн нөлөөлснийг хуваалцах
боломж олгож болно. Мөн та өмнөх хичээлүүдийг үнэлж дүгнэх асуулт
хариулт эсвэл үйл ажиллагаануудыг зохион явуулж болно.

5. Хуваарь өөрчлөгдөх Сургуулийн үйл ажиллагаа, хурал цуглаан, олон
нийтийн үйл явдал, цаг агаар, бусад саатлын улмаас хичээлийг цуцлах эсвэл
хичээлийн цагийг багасгах шаардлага гарч болох юм. Иймэрхүү
завсарлагын үеэр чөлөөт өдрүүдийг ашиглаж болно.
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Гэрээр заах багш нарт
зориулсан хичээл
хуваарилах удирдамж
Уг гарын авлага нь Шинэ Гэрээг гэрээр судлах семинарын суралцагчдын
удирдамжийн 32 хэсэгтэй дүйцэх гэрээр судлах 32 хичээлийг багтаасан. Та
шаардлагатай суралцахуйн үнэлгээний шалгалтыг авч, засаж, шалгахын тулд
нэмэлт дөрвөн хичээл буюу нийт 36 хичээлийг төлөвлөх шаардлагатай болох
юм. Та хэдэн долоо хоног заахаасаа шалтгаалан, хичээлүүдээ болон завсарлах
хугацааг зохицуулж болно.

Хэсэг Гэрээр судлах хичээл

1-р хэсэг 1 дэх өдөр: Авралын төлөвлөгөө

2 дахь өдөр: Суралцагчийн үүрэг

3 дахь өдөр: Судруудыг судлах нь

4 дэх өдөр: Шинэ Гэрээний оршил ба хам сэдэв

Багшийн хичээл: Авралын төлөвлөгөө–Шинэ Гэрээний оршил ба хам сэдэв

2-р хэсэг 1 дэх өдөр: Матай 1–2

2 дахь өдөр: Матай 3

3 дахь өдөр: Матай 4

4 дэх өдөр: Матай 5

Багшийн хичээл: Матай 1–5

3-р хэсэг 1 дэх өдөр: Матай 6–7

2 дахь өдөр: Матай 8–10

3 дахь өдөр: Матай 11–12

4 дэх өдөр: Матай 13:1–23

Багшийн хичээл: Матай 6:1–13:23

4-р хэсэг 1 дэх өдөр: Матай 13:24–58

2 дахь өдөр: Матай 14

3 дахь өдөр: Матай 15

4 дэх өдөр Maтай 16–17

Багшийн хичээл: Матай 13:24–17:27

5-р хэсэг 1 дэх өдөр Maтай 18–20

2 дахь өдөр: Матай 21:1–16

3 дахь өдөр Maтай 21:17–22:14

4 дэх өдөр Maтай 22:15–46

Багшийн хичээл: Матай 18–22
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Хэсэг Гэрээр судлах хичээл

6-р хэсэг 1 дэх өдөр: Матай 23

2 дахь өдөр: Иосеф Смит—Матай; Матай 24

3 дахь өдөр: Матай 25

4 дэх өдөр: Матай 26:1–30

Багшийн хичээл: Матай 23:1–26:30

7-р хэсэг 1 дэх өдөр: Матай 26:31–75

2 дахь өдөр: Maтай 27–28

3 дахь өдөр: Марк 1

4 дэх өдөр: Марк 2–3

Багшийн хичээл: Матай 26:31–Марк 3:35

8-р хэсэг 1 дэх өдөр: Марк 4–5

2 дахь өдөр: Марк 6–8

3 дахь өдөр: Maрк 9:1–29

4 дэх өдөр: Марк 9:30–50

Багшийн хичээл: Марк 4–9

9-р хэсэг 1 дэх өдөр: Марк 10–16

2 дахь өдөр: Лук 1

3 дахь өдөр: Лук 2

4 дэх өдөр: Лук 3–4

Багшийн хичээл: Марк 10–Лук 4

10-р хэсэг 1 дэх өдөр: Лук 5

2 дахь өдөр: Лук 6:1–7:18

3 дахь өдөр: Лук 7:18–50

4 дэх өдөр: Лук 8:1–10:37

Багшийн хичээл: Матай 5:1–10:37

11-р хэсэг 1 дэх өдөр: Лук 10:38–12:59

2 дахь өдөр: Лук 13–15

3 дахь өдөр: Лук 16

4 дэх өдөр: Лук 17

Багшийн хичээл: Лук 10:38–17:37

12-р хэсэг 1 дэх өдөр: Лук 18–21

2 дахь өдөр: Лук 22

3 дахь өдөр: Лук 23–24

4 дэх өдөр: Иохан 1

Багшийн хичээл: Лук 18–Иохан 1
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Хэсэг Гэрээр судлах хичээл

13-р хэсэг 1 дэх өдөр: Иохан 2

2 дахь өдөр: Иохан 3

3 дахь өдөр: Иохан 4

4 дэх өдөр: Иохан 5–6

Багшийн хичээл: Иохан 2–6

14-р хэсэг 1 дэх өдөр: Иохан 7

2 дахь өдөр: Иохан 8

3 дахь өдөр: Иохан 9

4 дэх өдөр: Иохан 10

Багшийн хичээл: Иохан 7–10

15-р хэсэг 1 дэх өдөр: Иохан 11

2 дахь өдөр: Иохан 12

3 дахь өдөр: Иохан 13

4 дэх өдөр: Иохан 14–15

Багшийн хичээл: Иохан 11–15

16-р хэсэг 1 дэх өдөр: Иохан 16

2 дахь өдөр: Иохан 17

3 дахь өдөр: Иохан 18–19

4 дэх өдөр: Иохан 20–21

Багшийн хичээл: Иохан 16–21

Матай–Иохан номоор “Шинэ Гэрээний суралцахуйн үнэлгээний шалгалт” авах зөвлөмж
болгосон хичээлийн хуваарь

Матай–Иохан номоор авах “Шинэ Гэрээний суралцахуйн үнэлгээний шалгалт”-ыг шалгах
зөвлөмж болгосон хичээлийн хуваарь

17-р хэсэг 1 дэх өдөр: Үйлс 1:1–8

2 дахь өдөр: Үйлс 1:9–26

3 дахь өдөр: Үйлс 2

4 дэх өдөр: Үйлс 3–5

Багшийн хичээл: Үйлс 1–5

18-р хэсэг 1 дэх өдөр: Үйлс 6–7

2 дахь өдөр: Үйлс 8

3 дахь өдөр: Үйлс 9

4 дэх өдөр: Үйлс 10–12

Багшийн хичээл: Үйлс 6–12
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Хэсэг Гэрээр судлах хичээл

19-р хэсэг 1 дэх өдөр: Үйлс 13–14

2 дахь өдөр: Үйлс 15

3 дахь өдөр: Үйлс 16–17

4 дэх өдөр: Үйлс 18–19

Багшийн хичээл: Үйлс 13–19

20-р хэсэг 1 дэх өдөр: Үйлс 20–22

2 дахь өдөр: Үйлс 23–28

3 дахь өдөр: Ром 1–3

4 дэх өдөр: Ром 4–7

Багшийн хичээл: Үйлс 20–Ром 7

21-р хэсэг 1 дэх өдөр: Ром 8–11

2 дахь өдөр: Ром 12–16

3 дахь өдөр: 1 Коринт 1–2

4 дэх өдөр: 1 Коринт 3–6

Багшийн хичээл: Ром 8–1 Коринт 6

22-р хэсэг 1 дэх өдөр: 1 Коринт 7–8

2 дахь өдөр: 1 Коринт 9–10

3 дахь өдөр: 1 Коринт 11

4 дэх өдөр: 1 Коринт 12–14

Багшийн хичээл: 1 Коринт 7–14

23-р хэсэг 1 дэх өдөр: 1 Коринт 15:1–29

2 дахь өдөр: 1 Коринт 15:30–16:24

3 дахь өдөр: 2 Коринт 1–3

4 дэх өдөр: 2 Коринт 4–7

Багшийн хичээл: 1 Коринт 15–2 Коринт 7

24-р хэсэг 1 дэх өдөр: 2 Коринт 8–9

2 дахь өдөр: 2 Коринт 10–13

3 дахь өдөр: Галат

4 дэх өдөр: Ефес 1

Багшийн хичээл: 2 Коринт 8–Ефес 1

25-р хэсэг 1 дэх өдөр: Ефес 2–3

2 дахь өдөр: Ефес 4–6

3 дахь өдөр: Филиппой 1–3

4 дэх өдөр: Филиппой 4

Багшийн хичээл: Ефес 2–Филиппой 4
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Хэсэг Гэрээр судлах хичээл

26-р хэсэг 1 дэх өдөр: Колоссай

2 дахь өдөр: 1 Тесалоник

3 дахь өдөр: 2 Тесалоник

4 дэх өдөр: 1 Тимот

Багшийн хичээл: Колоссай–1 Тимот

27-р хэсэг 1 дэх өдөр: 2 Тимот

2 дахь өдөр: Тит

3 дахь өдөр: Филемон

4 дэх өдөр: Еврей 1–4

Багшийн хичээл: 2 Тимот 1–Еврей 4

28-р хэсэг 1 дэх өдөр: Еврей 5–6

2 дахь өдөр: Еврей 7–10

3 дахь өдөр: Еврей 11

4 дэх өдөр: Еврей 12–Иаков 1

Багшийн хичээл: Еврей 5–Иаков 1

29-р хэсэг 1 дэх өдөр: Иаков 2–3

2 дахь өдөр: Иаков 4–5

3 дахь өдөр: 1 Петр 1–2

4 дэх өдөр: 1 Петр 3–5

Багшийн хичээл: Иаков 2–1 Петр 5

30-р хэсэг 1 дэх өдөр: 2 Петр

2 дахь өдөр: 1 Иохан

3 дахь өдөр: 2 Иохан–3 Иохан

4 дэх өдөр: Иуда

Багшийн хичээл: 2 Петр–Иуда

31-р хэсэг 1 дэх өдөр: Илчлэлт 1–3

2 дахь өдөр: Илчлэлт 4–5

3 дахь өдөр: Илчлэлт 6–7

4 дэх өдөр: Илчлэлт 8–11

Багшийн хичээл: Илчлэлт 1–11

32-р хэсэг 1 дэх өдөр: Илчлэлт 12–13

2 дахь өдөр: Илчлэлт 14–16

3 дахь өдөр: Илчлэлт 17–19

4 дэх өдөр: Илчлэлт 20–22

Багшийн хичээл: Илчлэлт 12–22
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Хэсэг Гэрээр судлах хичээл

Үйлс–Илчлэлт номоор “Шинэ Гэрээний суралцахуйн үнэлгээний шалгалт” авах зөвлөмж
болгосон хичээлийн хуваарь

Үйлс–Илчлэлт номоор авах “Шинэ Гэрээний суралцахуйн үнэлгээний шалгалт”-ыг шалгах
зөвлөмж болгосон хичээлийн хуваарь
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Төгс эзэмших
судрын оршил
Шашны институт, семинар нь семинарын дөрвөн анги тус бүрд зориулан, 25
төгс эзэмших судрын хэсгийг сонгосон. Эдгээр хэсэг нь сайн мэдээг ойлгох,
хуваалцах, итгэлээ хүчирхэгжүүлэхэд чухал болох судрын үндэс суурь болж
өгдөг. Шинэ Гэрээний төгс эзэмших судрын хэсгүүд:

Матай 5:14–16

Матай 11:28–30

Матай 16:15–19

Матай 22:36–39

Матай 28:19–20

Лук 24:36–39

Иохан 3:5

Иохан 14:6

Иохан 14:15

Иохан 17:3

Үйлс 2:36–38

Үйлс 3:19–21

1 Коринт 6:19–20

1 Коринт 15:20–22

1 Коринт 15:40–42

Галат 5:22–23

Ефес 4:11–14

Филиппой 4:13

2 Тесалоник 2:1–3

2 Тимот 3:15–17

Еврей 12:9

Иаков 1:5–6

Иаков 2:17–18

1 Петр 4:6

Илчлэлт 20:12

Семинарын суралцагчдыг эдгээр судрын хэсгийг “төгс эзэмших”-д
урамшуулан дэмждэг. Та өөрөө эдгээр судрын хэсгийг төгс эзэмшсэн үед
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суралцагчдадаа илүү сайн туслах боломжтой болно. Судрын төгс эзэмших
хэсгүүд дараах зүйлсийг багтаадаг. Үүнд:

• Холбогдох судрын эшлэлийг мэдсэнээр шүлгүүдийг олох

• Судрын хэсгүүдийн хам сэдэв, агуулгыг ойлгох

• Судрын хэсгүүдэд заагдсан сургаал, зарчмуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх

• Судрын хэсгүүдийг чээжлэх

Тогтмол чанар, хүлээлт ба арга барил
Та суралцагчдадаа төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг эзэмшихэд нь туслахаар
төлөвлөхдөө төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг тогтмол судалж, зохих байдлаар
хүлээлт үүсгэх, суралцах олон янзын арга барилыг ашиглавал илүү их амжилт
олох болно.

Төгс эзэмших судрыг тогтмол, дахин давтан заах нь суралцагчдад үнэнийг
удаан хугацаанд санаж, ирээдүйд ашиглахад туслах болно. Суралцах зүйлсийг
бүтэн жилээр нь тоймлон гаргаж, суралцагчдыг төгс эзэмших судрын
хэсгүүдийг ангидаа бүрэн эзэмших боломжоор хангах төлөвлөгөө гаргах нь
тустай байдаг. Суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг бүрэн
эзэмшихэд нь туслахын тулд хэдэн удаа, хэр их хугацаа зарцуулах вэ гэдэгт
ухаалаг ханд. Төгс эзэмших судрын үйл ажиллагаанууд нь өдөр бүр судраас дэс
дараалан судлахад саад болохгүй байхад анхаар. Та өдөр бүр суралцагчидтайгаа
төгс эзэмших судрын хэсгүүдээс суралцах цөөн минут гаргаж болно. Эсвэл
долоо хоног бүр нэгээс хоёр удаа төгс эзэмших судрын 10–15 минутын богино
үйл ажиллагаа явуулж болох юм. Суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдээс
суралцахад туслахын тулд хэрхэн төлөвлөснөөс үл хамааран цагаа олсон хүчин
чармайлтыг тогтмол гаргаж бай.

Төгс эзэмших судрыг хэр эзэмших талаарх хүлээлт бүрээ суралцагч бүрийн
чадварт тулгуурла. Төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг төгс эзэмшихэд
суралцагчаас мөн хичээл зүтгэл шаардана. Төгс эзэмших судрыг амжилттай
төгс эзэмших нь суралцагчдын суралцах хандлага ба хүслээс маш их
шалтгаална гэдгийг тэдэнд хэл. Тэднийг илүү өндөр түвшинд хүрэх зорилго
тавихад урамшуулан дэмж. Удаан чээжилдэг суралцагчдад мэдрэмжтэй
хандаж, тэднээс юу хүлээж байгаагаа болон заах арга барилаа хэрэгцээнд нь
нийцүүлэн өөрчлөхөд бэлэн бай.

Та суралцагчдаасаа хувийн зан чанар, суралцах хэв маягаа сайжруулахыг
шаардахдаа төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг суралцагчдад заахдаа ашиглаж
байгаа арга барилаа янз бүрээр өөрчил. Сайн мэдээг зааж, судлахдаа судар,
сургаалыг төгс эзэмшихэд суралцагчдад Ариун Сүнс тусалж болох үйл
ажиллагаануудыг ухаалгаар сонго. Та энэ гарын авлагын хичээлүүдээс төгс
эзэмших судрыг заах олон тохиромжтой аргыг олж мэдэх болно. Төгс эзэмших
судрыг заах нэмэлт аргуудыг доорх “Төгс эзэмших судрын үйл ажиллагаанууд”
хавсралтаас үзнэ үү.
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Сургалтын материал дахь төгс эзэмших судар
Төгс эзэмших судар нь сургалтын хөтөлбөрт олон арга замаар бичигдсэн

байдаг. Төгс эзэмших судрын тэмдэг нь хичээлийн материал дахь төгс
эзэмших судрын хэсгүүдийн хэрэглээг тодорхойлдог. Төгс эзэмших

судрын хэсгүүдийг бүлгийн хам сэдэвт танилцуулж, ярилцдаг. Төгс эзэмших
судрын хэсгүүдийг заах нэмэлт санаануудыг тухайн хичээлийн төгсгөлөөс харж
болно. Эдгээр заах нэмэлт санаа нь төгс эзэмших судрын хэсэг бүртэй
холбоотой дөрвөн бүрэлдэхүүн (олох, ойлгох, хэрэгжүүлэх, чээжлэх) хэсгийг
тэнцвэржүүлэхэд тусалдаг. Жишээлбэл, хэрэв хичээл суралцагчдад төгс
эзэмших судрын хэсгүүдийг ойлгож, хэрэгжүүлэхэд тусалж байгаа бол заах
нэмэлт санаа нь тэдэнд судрын хэсгийг олох эсвэл чээжлэхэд туслах болно.

Энэхүү сургалтын материал нь танай ангийн төгс эзэмших судрын зорилготой
нийцэж байгаа үед төгс эзэмших судрыг давтахдаа ашиглаж болох үйл
ажиллагаануудыг тогтмол оруулсан байдаг. Эдгээр давтах үйл ажиллагаа нь
энэ хавсралтад жагсаасан төгс эзэмших судрын нэмэлт үйл ажиллагаануудын
нэг хэсэг болж болно. Та эдгээр давтах үйл ажиллагаанаас нэгийг хийхдээ арай
богино үргэлжлэх хичээлийн эхэнд эсвэл төгсгөлд нэмэлт цаг гаргаж
болох юм.

Төгс эзэмших сударт зориулан санал болгож буй
санаанууд
Та суралцагчдыг судар олох ур чадвартай болоход туслахын тулд анги эхлэх үед
төгс эзэмших 25 судрын хэсгийг танилцуулж, дараа нь курсийн турш
тэдгээрийг улам гүнзгийрүүлэн судлахаар төлөвлөж болно. Эсвэл сар бүр цөөн
хэсгийг танилцуулж, тухайн сардаа тэдгээр хэсгийг төгс эзэмшихэд анхаарлаа
төвлөрүүлж болно. Иймэрхүү оршлууд нь төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг
судар дээрээ тэмдэглэхийг зөвлөх, түлхүүр үгс ба эшлэлүүдийг чээжлэхийн
тулд арга замуудыг бодож олоход туслах, хэсэг бүрд байгаа сургаал,
зарчмуудыг тайлбарлах зэргийг багтааж болно. Та мөн суралцагчдадаа төгс
эзэмших судрын хэсгүүдийг сүнслэг хэсгүүдэд ашиглахыг даалгаснаар эсвэл
хэсгүүдийг хэрхэн олж, чээжлэхийг бие биедээ заахад урьснаар тэднийг төгс
эзэмших судрыг танилцуулахад оролцуулж болно. Төгс эзэмших судрын
хэсгүүдийг чээжлэхэд туслахын тулд асуулт хариулт, судрын яг аль хэсэгт
байдгийг тогтоох үйл ажиллагаануудыг тогтмол хий (төгс эзэмших судрын үйл
ажиллагаануудыг энэ хавсралтад буй жишээнүүдээс үзнэ үү). Энэ хөтөлбөрийн
төгс эзэмших 25 судрын хэсгийн жагсаалтыг суралцагчийн номын хавчуурга
болон төгс эзэмших судрын картуудаас олж болно.

Суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг ойлгоход туслахын тулд эдгээр
төгс эзэмших судрын хэсгийг өдөр тутмын хичээлүүд дээр гарч ирэх үед онцол.
Та энэ хавсралтад буй төгс эзэмших судрын үйл ажиллагаануудыг уг хэсгүүдэд
агуулагдаж буй үнэний тухай суралцагчийн мэдлэг, эдгээрийг тайлбарлах
тэдний чадварыг өсгөх зорилгоор ашиглаж болох юм. Сүнслэг хэсэгт эсвэл
хичээллэх явцад төгс эзэмших судрууд дахь үнэн нь үндсэн сургаалуудыг илүү
сайн ойлгоход хэрхэн тусалсан талаар тайлбарлах боломжийг
суралцагчдад олго.
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Төгс эзэмших судрын хэсгүүд дээрх үнэнийг хэрэгжүүлэхэд суралцагчдыг
дэмжих зорилгоор тэдний амьдралд эдгээр үнэн хэрхэн хэрэгжиж болохыг
ойлгохын тулд Ариун Сүнсний өдөөлтийг дагахад урамшуулан дэмж. Та
суралцсан үнэнийхээ дагуу үйлдэхэд нь суралцагчдад туслахын тулд төгс
эзэмших судрын хэсгүүдтэй холбоотой урилгыг ангийн буланд үе үе тавьж
болно. Эсвэл та суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг ашиглан сайн
мэдээний сургаал, зарчмуудыг ангидаа заах боломжийг олгож болно (төгс
эзэмших судрын үйл ажиллагаануудыг энэ хавсралтад буй жишээнүүдээс үзнэ
үү). Мөн та төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг судалсан хичээл дээр
суралцагчдыг суралцсан зарчмуудаа хэрэгжүүлэхэд урьж болох юм.
Суралцагчдыг сүнслэг хэсэгт эсвэл бусад үед өөрсдийн мэдэж авсан зүйлсийг
хуваалцах боломжоор ханга. Энэ нь тэдэнд төгс эзэмших судрын хэсгүүдээс
суралцсан үнэний талаарх гэрчлэлээ өсгөхөд туслах болно.

25 төгс эзэмших судрын хэсгийг чээжлэхэд суралцагчдад туслахын тулд сар
бүр ангид хоёр юм уу гурван хэсгийг чээжлүүлэхээр төлөвлөж болно. Та мөн
суралцагчдад гэртээ тодорхой хэсгүүдийг чээжлэх даалгавар өгч болно (тэд
үүнийг гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт хийж эсвэл эцэг эхдээ юм уу гэр бүлийнхээ
хэн нэгэнд чээжээр уншиж өгч болно). Та өдөр тутмын сүнслэг хэсэг дээрээ
ангийнхнаас шүлгийг чээжээр унших юм уу хоёр хоёроороо хамтдаа чээжлэх
цаг гаргахыг хүссэнээр чээжлэх үйл ажиллагааг явуулж болно. Төгс эзэмших
судрын хэсгүүдийг хосоороо эсвэл жижиг бүлгээр эсвэл ангийн өмнө гарч
унших боломжийг суралцагчдадаа олгох нь хичээл зүтгэл гарган,
хариуцлагатай хандахад тусалж чадна. Энэ хавсралтад буй төгс эзэмших
судрын үйл ажиллагаануудад олон төрлийн чээжлэх аргыг багтаасан.
Суралцагч бүрийн чээжлэх чадвар, нөхцөл байдалд тааруулахыг хичээгээрэй.
Суралцагчдыг төгс эзэмших судрын хэсгийг чээжлэх боломжгүйгээсээ болж
ичиж зовох юм уу сэтгэлээр унахад хүргэж болохгүй.
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Төгс эзэмших судрын үйл
ажиллагаа
Оршил
Энэ хэсэгт төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг эзэмшихэд суралцагчдад туслах
зарим санааг багтаасан. Та эдгээр ур чадварыг хөгжүүлэхэд суралцагчдад
туслан, тэднийг урамшуулан дэмжсэнээр судруудыг бие даан суралцахад
тусалж байна гэсэн үг. Суралцагчид судрын хэсгүүдийг яг хаана байгааг олж,
ойлгож мөн хэрэгжүүлж, чээжлэн эдгээр ур чадварыг амьдралынхаа турш
ашиглаж болно. Төгс эзэмших судрын бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд зориулсан заах
санаануудыг доор жагсаав. Эдгээр үйл ажиллагаанаас олныг ашиглах нь
суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг илүү амжилттай төгс эзэмшихэд
тус болно.

Төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг судрын яг аль хэсэгт
байгааг олоход нь суралцагчдад туслах үйл
ажиллагаанууд
Хэсгүүдийг тэмдэглэх нь
Төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг тэмдэглэх нь суралцагчдад эдгээр хэсгийг
чээжилж, судрын яг аль хэсэгт байгааг илүү хурдан олоход тусална. Эдгээр
түлхүүр хэсгийг судар дээрээ тэмдэглэсэн бусад хэсгээс ялгагдахаар
тэмдэглэхэд тэднийг урамшуулан дэмжих тухай бодож үз.

Номнуудыг мэдэж авах нь
Шинэ Гэрээн дэх номнуудын нэрс ба дэс дарааллыг чээжлэх нь төгс эзэмших
судрын хэсгүүдийг судрын яг аль хэсэгт байдгийг илүү хурдан тогтооход
суралцагчдад тусалж болно. Дараах жишээнүүд нь Шинэ Гэрээн дэх номнуудыг
илүү сайн мэдэж авахад суралцагчдад тусалж чадах үйл ажиллагаануудын
жишээ юм.

• Хам сэдвийн хүснэгтийг олох—Төгс эзэмших судрын эшлэлийг олж
болох номнуудыг мэдэж авахад нь суралцагчдад туслахын тулд Библи дэх
хам сэдвүүдийн хүснэгттэй танил болоход тусал.

• Дуу дуулах—Шинэ Гэрээний номнуудын нэрийг хүн болгоны мэдэх
дууллын эсвэл хүүхдийн дууны үгийн оронд орлуул. Дууг суралцагчдадаа
заа (эсвэл “Шинэ Гэрээний номнууд” дууг ашигла [Children’s Songbook,
116–117]). Шинэ Гэрээний номнуудын нэр, дарааллыг чээжлэхэд туслахын
тулд жилийн турш суралцагчидтай байнга хамтдаа дуул.

• Эхний үсгийг ашиглах—Самбар дээр номнуудын эхний үсгийг бич (М,
М, Л, И гэх мэт). Суралцагчдаар үсэг бүр ямар номны нэр болохыг хэлэх
дасгал хийлгэ. Энэ үйл ажиллагааг номны нэрийг чээжээр хэлж чаддаг
болох хүртэл үргэлжлүүлэн давт.

• Номоор мөрдөх—Төгс эзэмших судрын тухайн хэсэг байгаа номны нэрийг
хэл. Тэгээд суралцагчдаар тухайн номны аль нэг хуудсыг нээлгэ. Ангийн
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бүх суралцагч бүх номыг олоход хэр хугацаа зарцуулж буйг мэд. Энэ үйл
ажиллагааг суралцагчид чээжлэхдээ мөн Шинэ Гэрээний номнуудыг
олохдоо илүү сайн болох хүртэл хийж болно.

Эшлэл ба агуулгыг чээжлэх нь
Суралцагчид төгс эзэмших судрын хэсгүүд хаана байдгийг мөн тэдгээрийн
агуулгыг суралцсанаар Ариун Сүнс тэдэнд хэрэгтэй үед судрын эшлэлийг
эргэн санахад тусална (Иохан 14:26-г үзнэ үү). “Ус болон сүнснээс эс төрнө”
(Иохан 3:5) мөн “Сүнсний үр жимс” (Галат 5:22–23) гэх мэт түлхүүр үг,
хэллэгүүд нь суралцагчдад хэсэг бүрийн агуулга, сургаалыг санахад тусалж
чадна. Төгс эзэмших судрын эшлэлүүдийг агуулга эсвэл түлхүүр үгстэй нь
холбоход дараах арга барилууд туслах болно. (Суралцагчид төгс эзэмших
судрын хэсгүүдийг хаана байдгийг мэддэгээ харуулсны дараа жилийн эцсээр
тэмцээн, уралдаан эсвэл үйл ажиллагаануудыг явуулж болох юм. Ийм үйл
ажиллагаанууд тэдний суралцсан зүйлсийг бататгахад тусална.)

• Эшлэлүүд ба түлхүүр үгс—Суралцагчдыг төгс эзэмших судрын картан
дээр байгаа төгс эзэмших судрын хэсгийн эшлэл, түлхүүр үгсийг чээжлэхэд
урамшуулан дэмж. (Төгс эзэмших судрын картыг store.lds.org хаягаар
захиалж болно. Та мөн суралцагчдаас төгс эзэмших судрын картууд
хийхийг хүсэж болох юм.) Суралцагчдад хамтрагчтайгаа хамт картнуудыг
судалж, дараа нь бие биенээсээ асуух цаг гаргаж өг. Суралцагчдыг хамтдаа
суралцаж, бие биендээ асуулт тавин, хариулах арга замаар үр бүтээлтэй
байхад урамшуулан дэмж. Суралцагчдыг төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг
илүү сайн мэддэг болох үед та тэднээс төгс эзэмших судрын хэсгүүд дэх
сургаал, зарчмуудын хам сэдэв эсвэл хэрэгжүүлэлтийг багтаасан сэжүүр
үгсийг ашиглахыг хүсэж болох юм. Асуултад хариулж буй хүн амаар эсвэл
бичгээр хариулж болно.

• Төгс эзэмших судрын карт—Энэ үйл ажиллагааг төгс эзэмших судрын
хэсгүүдийг хэсэг хэсгээр нь танилцуулах юм уу давтахдаа ашиглаж болно.
Нэлээд хэдэн төгс эзэмших судрын карт сонгоод, суралцагчдад тарааж өг.
(Нэг ижил картыг олон суралцагч авч болохын тулд карт бүрийг
олшруулан хувилахад анхаар. Нэг суралцагч 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, зарчим, хэрэгжүүлэх
санаануудыг судлах цаг гаргаж өг. Картан дээрх зарим сэжүүр үгийг чанга
унш (жишээлбэл, төгс эзэмших судрын хэсгийн үгс эсвэл түлхүүр үгс, хам
сэдэв, сургаал, зарчим, хэрэгжүүлэлт гэх мэт). Тухайн картыг авсан
суралцагчид босож, төгс эзэмших судрын эшлэлийг чанга уншина.

• Судар мөрдөх—Суралцагчдад өөрсдийн судраас судрын хэсгүүдийг хурдан
олоход туслахын тулд сэжүүр үгсийг ашигла. Төгс эзэмших судрын
картнуудаас түлхүүр үгс, хам сэдвийн тайлбар, сургаал, зарчим,
хэрэгжүүлэх санаануудыг сэжүүр үгс болгон ашиглаж болно. Мөн та өөрөө
сэжүүр үг зохиож болно. Хэсгүүдийг хамгийн түрүүнд олох судар мөрдөх
үйл ажиллагаа нь суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг идэвхтэй
судлахад тусалж чадна. Төгс эзэмших судраас суралцахад туслах судар
мөрдөх үйл ажиллагааг ашиглаж байхдаа хэн нэгнийг эсвэл Сүнсийг
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гомдоохгүй байх арга замаар хий. Суралцагчдад судартаа хүндэтгэлгүй
хандахаас эсвэл хэтэрхий улайран өрсөлдөхөөс зайлсхийхэд тусал.
Суралцагчдыг хооронд нь өрсөлдүүлэхийн оронд тодорхой шалгуурыг
давахын төлөө уралдуулах талаар тунгаан бод. Жишээлбэл, суралцагчид
багштайгаа уралдах эсвэл ангийн хэдэн хувь нь тогтоосон хугацаанд хэдэн
төгс эзэмших судрыг олж чадах зэргийг мэдэхээр тэднийг уралдуулж болно.

• Түүх мөрдөх—Өдөр бүрийн амьдралд чухал ач холбогдолтой төгс эзэмших
судрын хэсгээс жүжигчлэн тоглож, юуны тухай үзүүлснийг таах сэжүүр
гаргаж өг. Жишээлбэл, Матай 28:19–20 эсвэл Филиппой 4:13-ын сэжүүр
үгсэд “Даниел номлолд үйлчлэх боломжтой бөгөөд үүнийгээ санваарын
үүрэг гэж боддог боловч өөрийгөө сайн мэдээг бусдад ойлгомжтой сайн
заах хангалттай мэдлэггүй гэж санаа зовжээ. Тэр мөн танихгүй хүмүүстэй
ярих нь хэцүү байх болно гэж санаа зовж байв. Тэр баталгаа эрэлхийлэн
залбирахдаа Есүс Христ амилсныхаа дараа төлөөлөгчдөдөө ‘Явж … бүх
үндэстнийг дагалдагч болгогтун’ хэмээх үүрэг өгсөн байдаг ба ингэснээр
тэдэнтэй үргэлж хамт байх болно гэдгийг санасан. Даниел мөн ‘Надад хүч
өгөгч Түүгээр би бүгдийг хийж чадна’ хэмээх Паулын үгсийн тухай
боджээ” гэж хэлж болно. Суралцагчдыг сонсох үедээ өөрсдийн судраас
холбогдох төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг олохыг хүс.

• Асуулт хариулт ба тест—Суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг
чээжилсэн эсэхээ шалгах боломж олго. Сэжүүр үгсэд түлхүүр үгс, судрын
заалт, хэсгүүдээс авсан эшлэл, хэсгүүдэд заасан үнэнийг харуулсан
жүжигчилсэн тоглолт багтаж болох юм. Асуулт хариулт болон тестийг
амаар, самбар дээр эсвэл цаасан дээр бичин өгч болно. Суралцагчдыг
асуулт, хариулт эсвэл тест өгч дууссаны дараа өндөр үнэлгээ авсан
суралцагчдыг бага үнэлгээ авсан суралцагчидтай хос болгох талаар бодож
үз. Өндөр үнэлгээтэй суралцагч бага үнэлгээ авсан суралцагчдад судалж,
сайжрахад нь туслахын тулд багш нь болж болно. Энэ хүчин чармайлтын
нэг хэсэг болгон уг хоёр суралцагч дараагийн шалгалтад хамтдаа илүү сайн
үнэлгээ авах зорилго тавьж болно. Суралцагчдын зорилго, өсөлтийг
харуулах хүснэгт юм уу мэдээллийн самбар хийх талаар бодож үз.

Суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг
ойлгоход туслах үйл ажиллагаа
Үг, хэллэгийг тодорхой болгох
Төгс эзэмших судрын хэсгүүдийн үг, хэллэгийг тодорхой болгосноор (эсвэл
суралцагчдад тэднийг тодорхойлоход тусалснаар) суралцагчдад хэсгийн утгыг
бүхэлд нь ойлгоход тусалдаг. Эдгээр тодорхойлолт тухайн хэсгийн сургаал,
зарчмуудыг ойлгоход чухал бол та суралцагчдыг судрууд дээрээ эдгээр
тодорхойлолтыг бичихэд урамшуулан дэмжиж болох юм. Төгс эзэмших судрын
хэсгүүдийг давтахдаа үг, хэллэгүүдийн утгыг дахин хар.

Хам сэдвийг олж тогтоох
Судрын хэсгийн хам сэдвийг олж тогтоох нь суралцагчдад тухайн хэсгийн
утгыг илүү сайн ойлгоход тусалж чадна. Хам сэдэв нь хэн хэнд хандан, яагаад
ярьж байгааг болон хэсгийн нөхцөл байдал (түүх, соёлын болон газар зүйн),
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судрын хэсгийн хам сэдэв үүсэн бий болсон асуулт эсвэл нөхцөл байдлын тухай
мэдээллийг багтаадаг. Жишээлбэл, Иохан 3:5 дээрх Их Эзэний сургаал нь Есүс
Христ болон шөнө дөлөөр Аврагчаас сургаалынх нь талаар асуухаар ирсэн
Никодем хэмээх өрөвч энэрэнгүй фарисай хүн хоёрын хоорондох харилцан
ярианы нэг хэсэг юм. Их Эзэн биднийг “дахин төрөхөөс” бусдаар “Бурханы
хаанчлалыг үзэж чадахгүй” (Иохан 3:3) хэмээн Никодемд хэлжээ. Эргэлзэж
тээнэгэлзсэн Никодем настай хүн хэрхэн дахин төрж чадах талаар асуужээ.
Иохан 3:5 нь Их Эзэний Никодемд өгсөн хариултыг агуулдаг. Энэ мэдээллийг
мэддэг байх нь суралцагчдад Их Эзэн “хэн ус болон Сүнснээс эс төрнө, тэр хүн
Бурханы хаанчлалд орж чадахгүй” хэмээн тунхаглахдаа ямар асуултуудад
хариулсныг илүү сайн ойлгоход тусалдаг. Та төгс эзэмших судрын хэсгүүдээс
орсон хичээл зааж байхдаа эдгээр хэсгийн хам сэдвийг онцол. Түүнчлэн
дараахтай төстэй нэмэлт үйл ажиллагаанууд нь суралцагчдад эдгээр түлхүүр
хэсгийг ойлгоход тусалж чадна.

• Хам сэдвийг олж тогтоох нь—Самбарын дээд хэсэгт Үг хэлэх хүн,
үзэгчид, зорилго, бусад тустай санаа гэсэн гарчгуудыг бич. Суралцагчдыг
бүлэг болгон хуваарилж, бүлэг бүрд төгс эзэмших судрын хэсэг өг. Тэднийг
самбарын дээд талд бичсэн гарчгуудад таарах мэдээллийг олж, хуваарилж
авсан хэсгийнхээ хам сэдвийг олж тогтооход урь. Тэдний олж мэдсэн
зүйлсийг самбар дээр бичүүл. Дараа нь бүлэг бүрээс хуваарилж авсан
хэсгийнхээ хам сэдвийг мөн энэ мэдээлэл хэрхэн хэсэг бүр дэх үнэний
талаарх тэдний ойлголтод нөлөөлж буйг тайлбарлахыг хүс. Та энэ үйл
ажиллагааг илүү цар хүрээтэй болгохын тулд бүлгүүд самбар дээрх бичсэн
зүйлсийг тайлбарлахаас нь өмнө ангийнхныг самбар дээр бичсэн
тодорхойлолтууд дээр үндэслэн төгс эзэмших судрын эшлэлүүдийг таах
эсэхийг шалгаж болох юм.

Задлан шинжлэх
Задлан шинжлэх нь судрын хэсгүүд дэх сургаал, зарчмуудыг олж тогтоохыг
багтаадаг. Энэ нь мөн суралцагчдад эдгээр үнэн тэдэнтэй хэрхэн холбогдож
байгааг ойлгоход тусалдаг. Энэ нь тэднийг амьдралдаа сургаал, зарчмуудыг
илүү сайн хэрэгжүүлэхэд чиглүүлж чадна. Дараах үйл ажиллагаа нь
суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг задлан шинжлэхэд
тусална. Үүнд:

• Сэжүүр үгс бичих—Суралцагчид төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг илүү
сайн мэддэг болсон үед тэднийг сургаал, зарчмуудыг үзүүлсэн асуулт,
жүжигчилсэн тоглолт эсвэл бусад сэжүүрийг зохиоход урь. Эдгээрийг ангид
асуулт хариултын маягаар ашиглаж болно.

Тайлбарлах
Суралцагчдаар судрын хэсгүүдийг тайлбарлуулах нь тэдний ойлголтыг
өргөжүүлж, судруудаас сургаал, зарчмуудыг заах чадварыг өсгөдөг. Төгс
эзэмших судрын хэсгүүдийг тайлбарлаж сурахад суралцагчдад туслах хоёр
аргыг дурдвал:

• Түлхүүр үг, хэллэгүүд—Суралцагчдыг дор бүрнээ адилхан төгс эзэмших
судрын хэсгийг уншиж, тухайн хэсгийн хувьд хамгийн чухал ач
холбогдолтой гэж бодож байгаа үг эсвэл хэллэгийг олж тогтооход урь.
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Дараа нь нэг суралцагчийг ангийнхандаа тухайн судрын хэсгийг уншиж
өгч, сонгосон үг эсвэл хэллэгээ тодруулж хэлэхэд урь. Тухайн суралцагчаас
тэр хэсгийг ойлгоход яагаад энэ үг эсвэл хэллэг чухал болохыг
тайлбарлахыг хүс. Цөөн суралцагчийг үүнтэй адил зүйл хийхэд урь.
Суралцагчид нэг хэсгээс өөр өөр үг эсвэл хэллэгийг сонгож болох юм.
Ангийн гишүүд эдгээр өөр санаа бодлыг сонссоноор уг хэсгийн талаар илүү
гүн гүнзгий ойлголт олж авч чадна.

• Сүнслэг хэсэгт бэлтгэх—Суралцагчдад хичээлийн эхэнд сүнслэг хэсэгт
бэлтгэн, түүнийг танилцуулах үедээ төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг
ашиглах боломж олго. Тэдэнд хам сэдвийг тоймлож, сургаал, зарчмуудыг
тайлбарлан, утга учиртай туршлага эсвэл жишээ хуваалцах, хэсэг дэх
сургаал, зарчмуудыг гэрчлэхээр бэлтгэхэд тусал. Та мөн суралцагчдад
хэсгүүд дэх санаануудыг тайлбарлахдаа биет юмс хичээлдээ ашиглахыг
санал болгож болох юм.

Сургаал, зарчмуудын ач холбогдлыг мэдрэх
Суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүд дэх сургаал, зарчмуудыг ойлгож,
сүнслэг гэрчлэлтэй болоход тусал. Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс “Жинхэнэ багш хүн
сайн мэдээний үнэнийг заагаад зогсохгүй … , суралцагчид нь сүнслэг гэрчлэл
хүлээн авч, үйлдэл хийхэд хөтөлдөг ойлголтыг зүрх сэтгэлдээ суулгаж болох
алхмыг хийдэг” гэж хэлжээ (“Teaching by Faith” [address to CES religious
educators, Feb. 1, 2002], 5, LDS.org; мөн Teaching Seminary: Preservice Readings
[2004], 92-ыг үзнэ үү). Суралцагчид сургаал, зарчмын үнэн, ач холбогдол,
зайлшгүй хэрэгцээ зэргийг Сүнсний нөлөөгөөр мэдрэх үед үнэнийг
амьдралдаа хэрэгжүүлэх хүсэл нь өсдөг. Багш нар суралцагчдад төгс эзэмших
судрын хэсгүүд дэх сайн мэдээний зарчмуудын дагуу амьдарсан туршлагаасаа
хуваалцах боломж олгосноор тэдэнд Ариун Сүнсний эдгээр мэдрэмжийг урьж,
өсгөхөд нь тусалж чадна. Энэ нь төгс эзэмших судрын хэсгүүдэд заагдсан
үнэнүүдийг илүү сайн ойлгож, эдгээр үнэнийг суралцагчдын зүрх сэтгэлд
бичигдсэн эсэхийг батлахад туслах болно. Дараах үйл ажиллагаа нь
суралцагчдад төгс эзэмших судруудаар заагдсан сургаал, зарчмуудын ач
холбогдлыг мэдрэхэд тусална. Үүнд:

• Судрын хэсгүүдийг сонсох—Суралцагчдыг сүм дээр үг хэлж байгаа
хүмүүсийн үг, хичээл, Ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгсээс мөн гэр бүл, найз
нөхөдтэйгөө ярилцаж байхдаа төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг олж
сонсоход урь. Суралцагчдыг ямар хэсэг сонссон, сонссон хэсгүүдээ хэрхэн
ашигласан, тэдгээр нь ямар үнэнийг заасан, тэрхүү заагдсан үнэнээр
дамжуулан тэдний мөн бусад хүний мэдэрсэн зүйлүүдийг тайлагнахад урь.
Төгс эзэмших судрын хэсгүүдийн заасан үнэнийг гэрчлэх (мөн
суралцагчдыг гэрчлэлээ хуваалцахад урих) боломжуудыг эрж хай.

Суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг
хэрэгжүүлэхэд туслах үйл ажиллагаа
Хичээл
Төгс эзэмших судрын хэсэг болон үндсэн сургаалуудыг хамтад нь зохиосон
бөгөөд суралцагчдад ашиг тустай байхаар төлөвлөсөн. (Төгс эзэмших судрын
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хэсгүүд үндсэн сургаалуудад байдаг.) Суралцагчид төгс эзэмших судрын хэсгүүд
дэх сургаал, зарчмуудыг судалж, илэрхийлэхдээ үндсэн сургаалуудаас суралцаж,
илэрхийлж байна гэсэн үг. Суралцагчид өөрсдийн үгээр үндсэн сургаалуудыг
илэрхийлж сурснаар тэдэнд туслах чээжилсэн төгс эзэмших судрын хэсгүүддээ
найдаж болно. Төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг ашиглан сайн мэдээний
сургаал, зарчмуудыг заах боломжийг суралцагчдад олгосноор тэдний
өөрсдөдөө болон судрын мэдлэгтээ итгэх итгэл өсөх болно. Суралцагчид төгс
эзэмших судрын хэсгүүд дэх сургаал, зарчмуудыг зааж, гэрчилснээр өөрсдийн
гэрчлэлийг хүчирхэгжүүлдэг. Суралцагчдыг ангид сайн мэдээг зааж,
тайлбарлахдаа мөн найз нөхөд, гэр бүлийн гишүүд, бусадтай ярилцахдаа төгс
эзэмших судрын хэсгүүдийг ашиглахад урамшуулан дэмж.

• Захиасыг танилцуул—Суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүд дээр
тулгуурлан, 3-аас 5 минутын хэлэх үг эсвэл хичээл бэлтгэхийг даалга.
Тэднийг ангид юм уу гэрт нь бэлдүүл. Тэд төгс эзэмших судрын хэсгүүдээс
гадна бэлтгэхэд нь туслах төгс эзэмших судрын карт, судруудын удирдамж
эсвэл Итгэлдээ үнэнч байх нь: Судрын заалт зэрэг бусад эх сурвалжийг
ашиглаж болно. Хэлсэн үг эсвэл хичээл бүр нь оршил, төгс эзэмших судрын
хэсэг, заагдаж буй зарчмуудтай холбоотой түүх, жишээ, суралцагчийн
гэрчлэл зэргийг багтаасан байна. Суралцагчид ангид болон гэр бүлийн
үдэш дээр эсвэл чуулгадаа юм уу ангиуддаа захиасуудаас хуваалцахдаа
Бурханы өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь номын эсвэл Хувийн хөгжил
дэвшлийн нэг хэсэг болсон өөрийнхөө үүргийг биелүүлэх үүднээс сайн
дураараа хамрагдах хэрэгтэй. Суралцагчдыг ангиас гадуур үг хэлэхэд эсвэл
хичээл заасан бол тэднийг туршлагаасаа хуваалцахад урих талаар бодож үз.

• Номлогчийн дүрд жүжигчлэн тоглох—Төгс эзэмших судрын
хэсгүүдийн тусламжтай хариулж болох сонирхогчийн асуултуудыг бэлтгэ
(жишээлбэл, “Танай сүмийн гишүүд Есүс Христийн юунд итгэдэг вэ?”).
Хоёр суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхэд урьж, картнуудаас
сонгосон асуултад хариулахыг хүс. Ижил асуултад номлогчид хэрхэн
хариулахыг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд та тэдэнд (1) судрын
хэсгийн хам сэдвийг заах, (2) сургаал, зарчмыг тайлбарлах, (3) зааж байгаа
хүмүүс нь юу заасныг нь ойлгосон эсвэл итгэсэн эсэхийг мэдэхийн тулд
асуулт тавих, (4) мэдрэмж, гэрчлэлээ хуваалцах, (5) заасан үнэний дагуу
үйлдэхэд заасан хүмүүсээ урих зэрэг хэд хэдэн үр дүнтэй арга барилыг санал
болгож болно. Ангийнхнаас хамтрагч бүр нь тэдний асуултад хэрхэн
хариулсан талаар сэтгэгдлээ хэлэхийг хүс.

• Гэрчлэх—Суралцагчдыг төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг харж, гэрчлэхийг
хүсэж байгаа сургаал, зарчмыг нь багтаасан нэг хэсгийг сонгохыг хүс.
Сонгосон үнэнийхээ талаар гэрчилж, үүнийг гэрчлэх боломжтой болоход
хөтөлсөн туршлагаасаа хуваалцахыг хүс. Суралцагчдыг өөрсдийн
гэрчлэлийг хуваалцах үед гэрчилж байгаа сургаал, зарчмуудын үнэнийг
Ариун Сүнс нотлох болно. Тэдний гэрчлэл бусдыг итгэлтэй үйлдэхэд
сүнслэгээр өдөөж болно.

Тэмдэглэл: Тэд гэрчлэлээ сайн дураараа хуваалцах хэрэгтэй. Суралцагчдыг
хэзээ ч гэрчлэлээ хуваалцахад хүчилж мөн мэдрээгүй зүйлээ мэддэг юм шиг
байх ёстой гэж ойлгуулж болохгүй. Мөн зарим суралцагч “Би өөрийн …
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гэрчлэлийг хуваалцахыг хүсэж байна” гэж хэлснээр гэрчлэлээ эхлүүлэх мөн
тэднийг гэрчлэлээ сэтгэл хөдлөлтэй илэрхийлэх ёстой гэж андууран боддог
учраас өөрсдийн гэрчлэлийг хуваалцахаас татгалздаг. Гэрчлэлээ хуваалцахдаа
өөрсдийн үнэн гэж мэддэг сургаал, зарчмуудыг энгийн байдлаар хуваалцах
хэрэгтэй гэдгийг ойлгоход суралцагчдад тусал. “Би үүнийг үнэн гэдэгт
итгэдэг” эсвэл “Энэ нь үнэн гэдгийг би мэднэ” эсвэл “Би үүнд чин сэтгэлээсээ
итгэдэг” гэж энгийн байдлаар хэлэн, гэрчлэлээ хуваалцаж болно.

Амьдралдаа хэрэгжүүлэх
Суралцагчдад судрын хэсгүүдэд багтсан сургаал, зарчмуудыг хэрэгжүүлж болох
арга замуудыг (эсвэл арга замуудын талаар бодохыг) санал болгох нь тэдэнд
итгэлээ хөгжүүлэх боломжийг олгодог.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднар:

“Зөв зарчмуудын дагуу чөлөөтэй сонголт хийдэг суралцагч нь өөрийн зүрх
сэтгэлийг Ариун Сүнсэнд нээж, гэрчлэгч хүч ба нотлогч гэрчийг урьдаг.
Итгэлээр суралцах нь идэвхгүй хүлээн авах биш, харин сүнслэг байдал, оюун
ухаан, бие бялдрын хувьд идэвхтэй хичээж чармайхыг шаарддаг. Энэ нь
Тэнгэрлэг Эцэг ба Түүний Хүү Есүс Христэд харуулах бидний суралцах хүсэл
мөн Ариун Сүнсний удирдамжийг хүлээн авах итгэлээр өдөөгдсөн чин сэтгэл
ба тууштай үйлдэл юм” гэж хэлжээ (“Seek Learning by Faith,” Ensign, 2007 оны
9-р сар, 64).

Сургаал, зарчмуудыг хэрэгжүүлснээр олж авсан туршлагаасаа хуваалцан,
гэрчлэх боломжийг суралцагчдад олго. Дараах зүйл нь суралцагчдыг
амьдралдаа төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг хэрэгжүүлэхэд урамшуулан
дэмжих нэг арга зам болдог. Тухайлбал:

• Зорилго тавих—Төгс эзэмших судрын картнуудын хэрэгжүүлэх хэсэгт
тулгуурлан суралцагчдыг төгс эзэмших судрын хэсгүүд дэх зарчмуудын
дагуу илүү сайн амьдрах онцгой зорилго тавихад урь. Тэднээс зорилгоо
цаасан дээр бичиж, сануулга болгон авч явж байхыг хүс. Тохиромжтой үед
суралцагчдаас амжилтаа тайлагнахыг хүс.

Төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг чээжлэх-д
суралцагчдад туслах үйл ажиллагаа
Чээжлэх нь
Судрын хэсгүүдийг чээжлэх нь ойлголтыг өргөжүүлж, суралцагчдын сайн
мэдээ заах чадварыг өсгөдөг. Суралцагчид судруудыг чээжлэх үед
шаардлагатай тохиолдолд тэдний оюун ухаанд Ариун Сүнс үг хэллэг, санааг
сануулдаг (Иохан 14:26; C ба Г 11:21-ийг үзнэ үү). Чээжлэх үйл
ажиллагаануудыг суралцагчдын ур чадварт тохируулах хэрэгтэйг сана.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүн, ахлагч Ричард Г.Скотт судруудыг
чээжлэхэд урамшуулан,

“Судруудыг чээжлэх нь агуу хүчийг авчирдаг. Судрыг чээжилнэ гэдэг нь шинэ
нөхөрлөл бий болгож байгаатай адил билээ. Энэ нь хэрэгтэй үед маань туслан,
тайвшрал, сүнсний нөлөөг өгч, өөрчлөлт хэрэгтэй үед маань урам дэм өгдөг
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шинэ танилтай болсонтой адил юм” гэж хэлжээ (“Судрын хүч,” Ensign, 2011
оны 11-р сар эсвэл 2011 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 5).

Дараах үйл ажиллагаа бүрийг суралцагчдад урт хугацааны турш ой тойндоо
санадаг байхад нь туслахын тул хичээлийн эхэнд эсвэл төгсгөлд хэдэн өдөр
дараалан давтаж болно.

• Нэг нэг үгээр хэлж уралдах—Суралцагч бүрийг төгс эзэмших судрын
хэсгийг нэг нэг үгээр хэлэхийг хүс. Жишээлбэл, суралцагчдад Матай
5:14–16-г чээжлэхэд нь туслахдаа эхний суралцагч та, хоёр дахь суралцагч
нар, гурав дахь суралцагч бол гэж хэлэн, шүлгийг бүтнээр нь гүйцээж хэлэх
хүртэл үргэлжлүүлнэ. Цаг харан, тэдэнд цагтаа хийж гүйцэтгэхийн тулд
олон удаа оролдох боломж олго. Энэ үйл ажиллагааг давтан хийхдээ
тэднээр өөр өөр үг хэлүүлэхийн тулд суралцагчдын дарааллыг солихыг бод.

• Эхний үсэг—Төгс эзэмших судрын хэсэг дэх үг бүрийн эхний үсгийг
самбар дээр бич. Шаардлагатай бол, ангийнхан судрын хэсгийг тантай
хамт давтах үед тэдний судрыг ашиглан үсгүүд рүү заа. Эхний үсгийн
тусламжтайгаар хэсгийг бүгдийг чээжээр хэлэх чадвартай болтол үйл
ажиллагааг үргэлжлүүлэн давт. Та суралцагчдын чээжээр хэлэх ээлж ирэх
бүрд уг хэсгээс хэдэн үгийг арилгаж болно. Энэ нь суралцагчид эхний
үсгүүдийг ашиглахгүйгээр хэсгийг давтан хэлэхэд илүү шалгууртай
болох болно.

• Үгийн сүлжээ—Төгс эзэмших судрын хэсгийн үгсийг суралцагчдаар
бичүүл эсвэл өөрөө шугамтай цаасан дээр бич. Цаасыг судрын үгсийг
гэмтээлгүй тууз болгон хайчил. Хэсгийн хэдхэн үгсийг багтаахын тулд
зарим туузыг арай богино хайчил. Хайчилбараа сайтар холин, хоёр
суралцагчид эсвэл жижиг бүлэгт өг. Өөрсдийн судрыг удирдамж болгон
ашиглаж, хайчилбарыг дэс дараалалд оруулахыг тэднээс хүс. Судраа
ашиглах шаардлагагүй болтол үүнийг давтан хий. Тэднийг хийж дууссаны
дараа тухайн хэсгийг чанга уншихыг хүс. Та нар мөн суралцагчдын
гүйцэтгэх цагийг хэмжиж, аль бүлэг хамгийн хурдан зөв дараалалд
оруулахыг харж болно. Эсвэл үгийн сүлжээг ангийн нийт суралцагчид
хэдий хугацаанд хийж дуусгахыг хар (хийж дууссан бүлгээр арай удаан
хийж буй бүлэгт туслуул).
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Төгс эзэмших 100
судрын хэсэг

Хуучин Гэрээ Шинэ Гэрээ Мормоны Ном Сургаал ба
Гэрээ

Moсе 1:39 Maтай 5:14–16 1 Нифай 3:7 ИС—Т 1:15–20

Мосе 7:18 Maтай 11:28–30 2 Нифай 2:25 С ба Г 1:37–38

Aбрахам 3:22–23 Maтай 16:15–19 2 Нифай 2:27 С ба Г 6:36

Эхлэл 1:26–27 Maтай 22:36–39 2 Нифай 9:28–29 С ба Г 8:2–3

Эхлэл 2:24 Матай 28:19–20 2 Нифай 25:23, 26 С ба Г 10:5

Эхлэл 39:9 Лук 24:36–39 2 Нифай 28:7–9 С ба Г 13:1

Eгипетээс гарсан
нь 19:5–6

Иохан 3:5 2 Нифай 31:19–20 С ба Г 18:10–11

Египетээс гарсан
нь 20:3–17

Иохан 14:6 2 Нифай 32:3 С ба Г 18:15–16

Иошуа 24:15 Иохан 14:15 2 Нифай 32:8–9 С ба Г 19:16–19

1 Самуел 16:7 Иохан 17:3 Moзая 2:17 С ба Г 19:23

Дуулал 24:3–4 Үйлс 2:36–38 Moзая 3:19 С ба Г 25:13

Дуулал 119:105 Үйлс 3:19–21 Мозая 4:30 С ба Г 46:33

Дуулал 127:3 1 Коринт 6:19–20 Aлмa 7:11–13 С ба Г 58:27

Сургаалт үгс 3:5–6 1 Коринт
15:20–22

Алма 32:21 С ба Г 58:42–43

Исаиа 1:18 1 Коринт
15:40–42

Алма 37:35 С ба Г 64:9–11

Исаиа 5:20 Галат 5:22–23 Алма 39:9 С ба Г 76:22–24

Исаиа 29:13–14 Ефес 4:11–14 Алма 41:10 С ба Г 76:40–41

Исаиа 53:3–5 Филиппой 4:13 Хиламан 5:12 C ба Г 78:19

Исаиа 58:6–7 2 Тесалоник 2:1–3 3 Нифай 12:48 С ба Г 82:10

Исаиа 58:13–14 2 Тимот 3:15–17 3 Нифай 18:15,
20–21

C ба Г 88:124

Иеремиа 1:4–5 Еврей 12:9 Ифeр 12:6 С ба Г 89:18–21

Езекиел 37:15–17 Иаков 1:5–6 Ифeр 12:27 С ба Г 107:8

Aмос 3:7 Иаков 2:17–18 Моронай 7:41 С ба Г
121:36, 41–42
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Хуучин Гэрээ Шинэ Гэрээ Мормоны Ном Сургаал ба
Гэрээ

Малахи 3:8–10 1 Петр 4:6 Moронай 7:45,
47–48

С ба Г 130:22–23

Малахи 4:5–6 Илчлэлт 20:12 Моронай 10:4–5 С ба Г 131:1–4
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Үндсэн сургаалуудын
оршил
Семинарт дараах үндсэн сургаалуудыг заах ёстой. Үүнд:

• Бурхан Тэргүүтэн

• Авралын төлөвлөгөө

• Есүс Христийн Цагаатгал

• Эрин үе, Урвалт ба Сэргээлт

• Бошиглогчид ба илчлэлт

• Санваар ба санваарын түлхүүрүүд

• Ёслолууд ба гэрээнүүд

• Гэрлэлт ба гэр бүл

• Зарлигууд

Багш нарын үүрэг бол судруудаас судалж байхдаа сайн мэдээний эдгээр үндсэн
сургаалыг олж тогтоон, ойлгож, итгэж, тайлбарлаж мөн хэрэгжүүлэхэд
суралцагчдад туслах явдал юм. Үүнийг хийх нь суралцагчдад гэрчлэлээ
хүчирхэгжүүлж, Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд улам их талархдаг
болоход тусална. Үндсэн сургаалуудад 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. Хэдийгээр сайн мэдээний бусад чухал ач холбогдолтой сургаалыг
үндсэн сургаалуудын жагсаалтад байхгүй ч энэхүү гарын авлагад онцлон
тэмдэглэнэ гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Та өдөр бүр суралцагчидтайгаа хамт
судруудыг судалж, тэдэнд төгс эзэмших судрыг бүрэн эзэмшихэд нь тусалснаар
сайн мэдээний үндсэн сургаалуудыг тэдэнд заадаг. Үндсэн сургаалуудыг
ойлгож, итгэж, дагаж амьдрах үйл явцад гардаг өсөлт хөгжил нь семинарын
дөрвөн жилийн хугацааны үйл явц бөгөөд суралцагчийн үлдсэн амьдралын
туршид үргэлжлэх болно. Та суралцагчдадаа үндсэн сургаалуудын жагсаалтыг
тараан өгч болно.

Үндсэн сургаалуудын үнэлгээ
Үндсэн сургаалуудын үнэлгээ нь суралцагчдынхаа амьдралыг илүү ихээр
адислахдаа ашиглаж болох мэдээллээр багшийг 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 үнэлгээг (si.lds.org) S&I (Институт ба семинар) вэбсайтаас assessment
буюу үнэлгээ гэсэн түлхүүр үгийг ашиглан хай.

Суралцагчдынхаа үнэлгээний дүнг ИС-ын судалгааны алба руу илгээдэг багш
нар суралцагчдынхаа хэрэгцээнд илүү сайн тохирох хичээлүүдийг заах тайланг
хүлээн авах болно. Жишээлбэл, үр дүн нь суралцагчдыг наманчлалын
сургаалыг ойлгоогүй гэж тодорхойлсон байвал энэ сургаалыг илүү сайн
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ойлгоход туслахаар жил тутмын хичээлийн хөтөлбөрт хэд хэдэн хичээлийг
оруулж болно. Багш нар судрыг дэс дарааллаар заахдаа энэ мэдээллийг
залбирч ашигласан үед манай өсвөр үеийнхэн болон залуучууд Шашны
институт, семинарын зорилгыг биелүүлэхэд илүү сайн бэлтгэгдэх болно.
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Үндсэн сургаалууд
Үндсэн сургаалуудыг институт, семинарын аль алинд заах ёстой. Багш нар
суралцагчдадаа сайн мэдээний эдгээр үндсэн сургаалыг таньж мэдэн, ойлгож,
итгэж мөн тайлбарлаж, амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь туслах ёстой. Үүнийг
хийх нь суралцагчдад гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлж, Есүс Христийн сэргээгдсэн
сайн мэдээний талаарх үнэлэмжээ өсгөхөд тусалж чадна. Эдгээр сургаалаас
суралцах нь суралцагчдыг эдгээр чухал үнэнийг бусдад заахад илүү сайн
бэлтгэгдсэн байхад тусалдаг.

Шашны институт, семинар нь төгс эзэмших 100 судрын хэсгийн ихэнхийг
суралцагчдын үндсэн сургаалын ойлголтыг дэмжихийн тулд сонгосон. Энэ
хэсэгт жагсаасан ихэнх тайлбар нь төгс эзэмших судрын хэсгүүдтэй
хамааралтай. Эдгээрийг үндсэн сургаалуудтай хэрхэн холбогддогийг
харуулахын тулд багтаасан болно.

1. Бурхан Тэргүүтэн
Бурхан Тэргүүтэн бол тусдаа гурван бие. Энэ бол Бурхан Мөнхийн Эцэг,
Түүний 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 (С ба Г 130:22–23-ыг үзнэ үү). Тэд зорилго, сургаалын хувьд нэг билээ. Тэд
Тэнгэрлэг Эцэгийн бурханлаг авралын төлөвлөгөөг тохиолгон авчрахад төгс эв
нэгдэлтэй байдаг.

Бурхан Эцэг
Бурхан Эцэг бол ертөнцийн Дээд Захирагч мөн. Тэр бол сүнснүүдийн маань
Эцэг (Еврей 12:9-ийг үзнэ үү). Тэрбээр төгс бөгөөд бүхнийг чаддаг, бүхнийг
мэддэг. Тэрээр түүнчлэн төгс нигүүлсэл, нинжин сэтгэл хийгээд энэрлийн
Бурхан юм.

Есүс Христ
Есүс Христ бол сүнсээр төрсөн Эцэгийн Ууган Хүү, махан биеэр төрсөн
Эцэгийн Төрсөн Ганц билээ. Тэр бол Хуучин Гэрээний Иехова, Шинэ
Гэрээний Мессиа мөн.

Есүс Христ нүгэлгүй амьдралаар амьдарсан бөгөөд бүх хүн төрөлхтний нүглийг
цагаатгахын төлөө төгс Цагаатгал хийсэн (Aлмa 7:11–13-ыг үзнэ үү). Түүний
амьдрал бол бүх хүн төрөлхтөн хэрхэн амьдрахын төгс үлгэр жишээ мөн
(Иохан 14:6; 3 Нифай 12:48-ыг үзнэ үү). Тэрээр дэлхий дээр амилсан анхны хүн
билээ (1 Коринт 15:20–22-ыг үзнэ үү). Есүс Христ хүч, алдар суундаа дахин
ирж, мянган жилийн турш дэлхий дээр хаанчлах болно.

Бүх залбирал, адислал, санваарын ёслол Есүс Христийн нэрээр хийгдэх 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
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Ариун Сүнс
Ариун Сүнс бол Бурхан Тэргүүтэний гурав дахь гишүүн. Тэр бол мах хийгээд
ясан биегүй сүнсэн хүн юм. Түүнийг ихэвчлэн Сүнс, Ариун Сүнс, Бурханы
Сүнс, Их Эзэний Сүнс, Тайтгаруулагч хэмээн нэрлэдэг.

Ариун Сүнс Эцэг, Хүү хоёрын тухай гэрчилж, бүх зүйлийн үнэнийг илчлэн
мөн наманчилж, баптисм хүртсэн хүмүүсийг ариусгадаг (Moронай 10:4–5-ыг
үзнэ үү).

Холбогдох эшлэлүүд: Галат 5:22–23; С ба Г 8:2–3

2. Авралын төлөвлөгөө
Мөнх бус оршихуйн өмнөх амьдралд Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд Өөртэй нь
адилхан болж, үхэшгүй байдал, мөнх амьдрал олж авах боломжийг олгосон
төлөвлөгөөг танилцуулсан юм (Moсe 1:39-ийг үзнэ үү). Судрууд энэ
төлөвлөгөөг авралын төлөвлөгөө, аз жаргалын агуу төлөвлөгөө, гэтэлгэлийн
төлөвлөгөө, нигүүлслийн төлөвлөгөө хэмээн нэрлэдэг.

Авралын төлөвлөгөөнд Бүтээлт, Уналт, Есүс Христийн Цагаатгал, түүнчлэн
сайн мэдээний бүх хууль, ёслол, сургаал багтдаг. Ёс суртахууны сонгох эрх
буюу өөрсдийнхөө төлөө сонгож, үйлдэх чадвар нь Тэнгэрлэг Эцэгийн
төлөвлөгөөнд нэн чухал (2 Нифай 2:27-г үзнэ үү). Бид энэ төлөвлөгөөний ачаар
Цагаатгалаар дамжуулан төгс болж, бүрэн дүүрэн баяр баяслыг хүлээн авч,
Бурханы оршихуйд үүрд мөнх амьдарч чадна (3 Нифай 12:48-ыг үзнэ үү). Гэр
бүлийн харилцаа мөнхөд үргэлжилж чадна.

Холбогдох эшлэлүүд: Иохан 17:3; С 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). Бид
энэхүү мөнх бус байдлын өмнөх оршихуйд Тэнгэрлэг Эцэгийн бусад хүүхэдтэй
хамт тэнгэрт болсон зөвлөгөөнд оролцсон. Уг зөвлөгөөн дээр Тэнгэрлэг Эцэг
Өөрийн төлөвлөгөөг танилцуулж, мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд байсан
Есүс Христ Аврагч болохоор гэрээ хийсэн билээ.

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөг дагахаар сонгох эрхээ ашигласан. Бид
дэлхийд ирэхээр бэлтгэгдсэн бөгөөд энд өсөж хөгжих ёстой байлаа.

Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрыг дагасан хүмүүст дэлхий дээр ирж, мөнх бус
амьдралдаа туршлага хуримтлуулан, өсөж хөгжих, улмаар мөнх амьдралд хүрэх
боломжийг олгосон юм. Бурханы өөр нэгэн сүнсэн хүү Люсифер авралын
төлөвлөгөөг эсэргүүцэн бослого гаргажээ. Тэрээр Сатан болж,
дагалдагчдынхаа хамт тэнгэрээс хөөгдсөнөөр бие махбодтой болох, мөнх бус
амьдралын туршлага олж авах боломжгүй болсон.

Холбогдох эшлэл: Иеремиа 1:4–5
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Бүтээлт
Есүс Христ Эцэгийн удирдлагаар тэнгэр, газрыг бүтээсэн. Дэлхий оргүй
хоосноос бүтээгдээгүй. 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
бие махбодтой болж, соригдон, бурханлаг зан төлөвийг хөгжүүлэх газар юм.

Бид дэлхийн нөөц баялгуудыг зөв эргэцүүлж, талархаж, ухаалгаар 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, мууг ялган таних мэдлэгийн модны жимснээс идэхгүй
байхыг Бурхан Адам, Ева хоёрт зарлиг болгожээ. Энэ модны жимснээс идвэл
сүнсний болон биеийн үхэл ирэх ёстой байв. Сүнсний үхэл нь Бурханаас
тусгаарлагдах явдал юм. Биеийн үхэл нь мөнх бус биеэс сүнс салах үйл явц мөн.
Адам, Ева хоёр Бурханы зарлигийг зөрчсөн учраас Түүний оршихуйгаас
хөөгдөж, мөнх бус болсон. Адам, Ева хоёрын зөрчил болон үүнээс үүдэлтэй
өөрчлөлтүүд, түүний дотор сүнсний болон биеийн үхлийг Уналт гэж нэрлэдэг.

Уналтын үр дүнд Адам, Ева хоёр болон тэдний үр удам баяр баясгалан, уй
гашууг биеэрээ туулж, сайн, мууг ялган таньдаг болж, үр хүүхдүүдтэй болсон
(2 Нифай 2:25-ыг үзнэ үү). Бид Адам, Ева хоёрын үр удам болохын хувьд мөнх
бус амьдралд унах нөхцөл байдлыг өвлөн авсан. Бид Их Эзэний оршихуйгаас
тусгаарлагдаж, бие махбодын үхлийг даван туулах хэрэгтэй болсон. Бид мөн
амьдралын зовлон бэрхшээлтэй тулгарч, дайсанд уруу татагдан соригддог.
(Мозая 3:19-ийг үзнэ үү.)

Уналт бол Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын төлөвлөгөөний салшгүй хэсэг мөн.
Уналт нь урагш ахисан, доош унасан хоёр талтай. Уналт бие махбодын болон
сүнсний үхлийг бий болгосноос гадна дэлхий дээр төрж, сурч, өсөж хөгжих
боломжийг бидэнд олгосон билээ.

Мөнх бус амьдрал
Мөнх бус амьдрал нь мөнх амьдралд бэлтгэж, Их Эзэний бидэнд зарлигласан
бүх зүйлийг хийхийн тулд сонгох эрхээ ашиглана гэдгээ батлахад суралцах цаг
хугацаа болдог. Бид энэхүү мөнх бус амьдралынхаа турш бусдыг хайрлаж,
тэдэнд 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 замаар өсөж 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 Г 58:27
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Үхлийн дараах амьдрал
Биднийг нас барахад бидний сүнс сүнсний дэлхийд очиж, амилуулалтыг
хүлээдэг. Зөв шударга хүмүүсийн сүнс диваажин хэмээн нэрлэгддэг аз
жаргалын байдалд хүлээн авагдах болно. Итгэлтэй хүмүүсээс олон нь сүнсний
шоронд байгаа тэдгээрт номлох болно.

Сүнсний шорон бол үнэнийг мэдэлгүй нас барсан мөн мөнх бус амьдралдаа
дуулгаваргүй байсан хүмүүст зориулсан мөнх бус амьдралын дараах түр орших
газар юм. Тэнд сүнснүүдэд сайн мэдээг заадаг ба тэд наманчилж, ариун
сүмүүдэд өөрсдийнх нь төлөө гүйцэтгэсэн 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 төгс төгөлдөр мах, ясан биетэйгээ дахин нэгдэх
үйл явц мөн (Лук 24:36–39-ийг үзнэ үү). Амилуулалтын дараа сүнс, бие хоёр
хэзээ ч дахин салахгүй бөгөөд үхэшгүй болно. Есүс Христ үхлийг ялсан учраас
дэлхий дээр төрсөн хүн бүр амилуулагдана (1 Коринт 15:20–22-ыг үзнэ үү). Зөв
шударга хүмүүс ёс бусчуудаас өмнө амилуулагдаж, анхны амилуулалтаар
босож ирнэ.

Амилуулалтын дараа Шүүлт болох болно. Есүс Христ хүн бүрийн хүлээн авах
мөнхийн алдар сууг тодорхойлохын тулд тэднийг шүүнэ. Энэхүү шүүлт нь
Бурханы зарлигуудад дуулгавартай байсан эсэхэд үндэслэгдэх юм (Илчлэлт
20:12–13; Moзая 4:30-ийг үзнэ үү).

Алдар суугийн гурван хаант улс бий (1 Коринт 15:40–42-ыг үзнэ үү).
Эдгээрийн хамгийн дээдэх нь селестиел хаант улс. Есүсийг гэрчлэхдээ
зоригтой, сайн мэдээний зарчмуудад дуулгавартай байсан хүмүүс селестиел
хаант улсад Бурхан Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христийн оршихуйд амьдрах болно
(С ба Г 131:1–4-ийг үзнэ үү).

Алдар суугийн гурван хаант улсын хоёр дахь нь террестриел хаант улс юм.
Есүсийг гэрчлэхдээ зоригтой биш байсан 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 илүүтэй, ёсон бусыг сонгогчид байх болно. Энэ хүмүүс сүнсний
шоронгоос гэтэлгэгдсэний дараа өөрсдийн алдар сууг хүлээн авна.

Холбогдох эшлэл: Иохан 17:3

3. Есүс Христийн Цагаатгал
Цагаатгах гэдэг нь нүглийн шийтгэлийг өөр дээрээ авснаар наманчлагч
нүгэлтнээс нүглийн үр дагаврыг шилжүүлэн авч, Бурхантай дахин эвлэрэх
боломжийг түүнд олгох явдал мөн. Есүс Христ бол бүх хүн төрөлхтний төлөө
төгс цагаатгал хийж чадах цорын ганц хүн байв. Түүний Цагаатгалд хүн
төрөлхтний нүглийн улмаас Гетсеманий цэцэрлэгт зовсон зовлон шаналал,
урсгасан цус, загалмай дээрх тарчлал, үхэл, булшнаасаа амилсан 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
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боломжтой байсан юм. Тэрээр үхэх биеийг мөнх бус эхээсээ өвлөн авсан бол
амиа эргүүлэн олж авах чадварыг үхэшгүй Эцэгээсээ өвлөн авчээ.

Аврагчийн цагаатгагч золиослолоор боломжтой болсон ач ивээлээр бүх хүн
амилуулагдаж, мөнх байдлыг хүлээн авах болно. Есүс Христийн Цагаатгал нь
түүнчлэн бидэнд мөнх амьдралыг хүлээн авах боломж олгодог (Moронай
7:41-ийг үзнэ үү). Бид энэ бэлгийг хүлээн авахын тулд Есүс Христэд итгэлтэй
байж, нүглээ наманчлан, баптисм хүртэх мөн Ариун Сүнсний бэлэг хүлээн авч,
итгэлтэйгээр эцсээ хүртэл тэвчих зэргийг багтаадаг Есүс Христийн сайн
мэдээний дагуу амьдрах хэрэгтэй (Иохан 3:5-ыг үзнэ үү).

Есүс Христ зөвхөн бидний гэм нүглээс болж зовж шаналсан бус, харин
Цагаатгалын нэг хэсэг болгон өвдөлт, өвчин эмгэг, бүх хүний сул дорой
байдлыг 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, дангаараа хийж чадахгүй зүйлсийг
гүйцэлдүүлэх хүчийг өгдөг (Maтай 11:28–30; Филиппой 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” явдал билээ (Aлмa
32:21; мөн Ифер 12:6-г үзнэ үү). Энэ нь Бурханы бэлэг юм.

Итгэл нь хүнийг аврал руу хөтлөхийн тулд Есүс Христэд төвлөрөх ёстой. Есүс
Христэд итгэлтэй байна гэдэг нь Түүнд болон Түүний хязгааргүй Цагаатгал,
хүч, хайранд бүрэн итгэж, найдах ёстой гэсэн үг юм. Энэ нь Түүний сургаалд
итгэж, бүгдийг ойлгохгүй байсан ч Тэр мэднэ гэдэгт итгэхийг хэлнэ (Сургаалт
үгс 3:5–6; C ба Г 6:36-г үзнэ үү).

Итгэл нь идэвхгүй сүсэг бишрэлээр биш, харин бидний амьдралын хэв маягаар
илэрдэг (Иаков 2:17–18-ыг үзнэ үү). Бид залбирч, судруудаас судлан, Бурханы
зарлигуудад дуулгавартай байснаар итгэлээ хөгжүүлж чадна.

Хожмын үеийн гэгээнтнүүд бас Бурхан Эцэг, Ариун Сүнс, санваарын хүч
болон сэргээгдсэн сайн мэдээний бусад чухал хэсэгт итгэдэг. Итгэл нь сүнс
болон бие махбодыг эдгээж, үргэлж урагш давшиж, тулгарсан бэрхшээл, уруу
таталтыг даван туулах хүч чадалтай байхад бидэнд тусалдаг (2 Нифай
31:19–20-ийг үзнэ үү). Их Эзэн бидний итгэлийн дагуу амьдралд маань
хүчирхэг гайхамшгуудыг үйлдэх болно.

Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан хувь хүн үйлдсэн нүглээсээ ангижирч,
эцэстээ Бурханы оршихуйд амьдрах боломжтой болно.

Холбогдох эшлэл: Maтай11:28–30

Наманчлал
Наманчлал бол Бурханыг болон өөрсдийгөө бас дэлхийг шинээр харах
боломжийг бидэнд олгодог оюун санаа, зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт юм. Энэ нь
нүглээ орхиж, өршөөл хүсэн Бурханд хандахыг хэлнэ. Наманчлал нь Бурханыг
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хайрлах хайр, Түүний зарлигуудыг дуулгавартай дагах чин сэтгэлийн хүслээр
өдөөгддөг.

Нүгэл биднийг бузарлаж, Тэнгэрлэг Эцэгийн оршихуйд эргэж очин, дэргэд нь
амьдрахад зохисгүй болгодог. Тэнгэр дэх Эцэг маань Есүс Христийн
Цагаатгалаар нүглээсээ өршөөгдөж болох цорын ганц арга замаар хангадаг
билээ (Исаиа 1:18-ыг үзнэ үү).

Нүгэл үйлдсэнийхээ төлөө харамсах, Тэнгэрлэг Эцэгтээ мөн шаардлагатай бол
бусад хүнд нүглээ гэмшин хүлээх, нүглээ орхих, үйлдсэн нүглийнхээ улмаас
бусдад учруулсан хохирлыг аль болох бүрэн нөхөн төлөхийг хичээх, Бурханы
зарлигуудад дуулгавартай амьдрах зэрэг 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; С ба Г
18:10–11; С ба Г 19:23; С ба Г 76:40–41

4. Эрин үе, Урвалт, Сэргээлт
Эрин үе
Эрин үе бол Их Эзэн Өөрийн сайн мэдээний сургаал, ёслолууд болон
санваарыг илчилдэг цаг үе юм. Энэ бол Их Эзэнд дэлхий дээр ариун
санваартай, сайн мэдээг түгээх бурханлаг итгэмжлэл хүлээсэн, ёслолуудыг
гүйцэтгэх доод тал нь 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, Мосе түүнчлэн Есүс Христийн
эрин үе байлаа. Түүнээс гадна нифайчууд, жаредчуудын эрин үе болох бусад
эрин үе бас байсан. Авралын төлөвлөгөө болон Есүс Христийн сайн мэдээг
эрин үе болгонд илчилж, заасаар иржээ.

Урвалт
Хүмүүс сайн мэдээний зарчмуудаас нүүр буруулж, санваарын түлхүүргүй болох
үедээ 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). Аврагчийн 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,
түлхүүрүүдийг дэлхийгээс татан авсан юм.

Их урвалтын үед хүмүүст амьд бошиглогчдоос ирсэн бурханлаг удирдамж
байсангүй. Олон сүм байгуулагдсан боловч Ариун Сүнсний бэлэг өгөх,
санваарын бусад ёслолыг гүйцэтгэх эрх мэдэл тэдэнд байгаагүй. Ариун
судруудын зарим хэсэг мушгин гуйвуулагдан, алга болж, Бурханы тухай үнэн
мэдлэг хүмүүст байхгүй болсон байлаа.

Тэнгэрлэг Эцэг Хайрт Хүүтэйгээ Иосеф Смит дээр хүрч ирэн, сайн мэдээний
бүрэн байдлыг сэргээхээр эхлүүлэх хүртэл энэ урвалт үргэлжилсэн юм.
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Сэргээлт
Сэргээлтээр Бурхан дэлхий дээрх хүүхдүүдийнхээ дунд Өөрийн сайн мэдээний
үнэн ба ёслолуудыг дахин сэргээсэн (Үйлс 3:19–21-ийг үзнэ үү).

Их Эзэн Сэргээлтэд бэлтгэхийн тулд Дахин сэргэлт хэмээн түүхэнд нэрлэгдсэн
цаг үед хүнлэг шударга хүмүүсийг өсгөн бэлдсэн юм. Тэд шашны сургаал, зан
үйл, зохион байгуулалтыг Аврагчийн үндэслэн байгуулсан арга хэлбэрт
буцааж оруулахыг оролдож байлаа. Гэвч тэдэнд санваар, сайн мэдээний бүрэн
байдлын аль нь ч байсангүй.

1820 онд Бурхан Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христ хоёр залбирлынх нь хариуд
Иосеф Смит дээр хүрч ирснээр Сэргээлт эхэлсэн юм (Иосеф Смит—Түүх
1:15–20-ийг үзнэ үү). Сэргээлтийн зарим гол үйл явдалд Мормоны Номыг
орчуулж, Аароны болон Мелкизедек санваарыг сэргээн, 1830 оны 4-р сарын
6-нд Сүмийг зохион байгуулсан явдал орно.

1829 оны 5-р сарын 15-нд Иохан Баптист Аароны санваарыг Иосеф Смит,
Оливер Каудери хоёрт сэргээв. 1829 онд төлөөлөгч Петр, Иаков, Иохан гурав
Мелкизедек санваар болон хаант улсын түлхүүрүүдийг Иосеф Смит, Оливер
Каудери хоёрт өгч сэргээжээ.

Сайн мэдээний бүрэн байдал сэргээгдэж, Есүс Христийн Хожмын Үеийн
Гэгээнтнүүдийн Сүм “бүх дэлхийн гадаргуу дээрх цорын ганц үнэн бөгөөд
амьд сүм” (С ба Г 1:30) болов. Сүм яваандаа бүх дэлхийг дүүргэх бөгөөд мөнхөд
байх болно.

Холбогдох эшлэлүүд: Исаиа 29:13–14; Eзекиел 37:15–17; Eфес 4:11–14;
Иаков 1:5–6

5. Бошиглогчид ба илчлэлт
Бошиглогч бол Түүнийг төлөөлөн ярихын тулд Бурханаар дуудагдсан хүн юм
(Aмос 3:7-г үзнэ үү). Бошиглогчид Есүс Христийн тухай гэрчилж, Түүний сайн
мэдээг заадаг. Тэд Бурханы хүсэл, үнэн мөн чанарыг тодорхой болгодог. Тэд
нүглийг буруушаан, үр дагавруудаас сэрэмжлүүлдэг. Тэд цагаас цагт ирээдүйн
үйл явдлуудыг бошиглодог (C ба Г 1:37–38-ыг үзнэ үү). Бошиглогчдын олон
сургаал судруудад бий. Бид бошиглогчдын үгсийг судалснаар үнэнд суралцаж,
удирдамж хүлээн авдаг (2 Нифай 32:3-ыг үзнэ үү).

Бид Сүмийн ерөнхийлөгчийг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч мөн Сүмийг бүхэлд
нь удирдах илчлэлт хүлээн авдаг дэлхий дээрх цорын ганц хүн хэмээн дэмжин
баталдаг. Бид бас Тэргүүн Зөвлөлийн зөвлөхүүдийг болон Арванхоёр
Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүдийг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчид хэмээн
дэмжин баталдаг билээ.

Илчлэлт нь Бурханы хүүхдүүдтэйгээ харилцах харилцаа юм. Их Эзэн Сүмд
Өөрийн тааллыг илчлэхдээ бошиглогчоороо дамжуулан ярьдаг. Ариун Библи,
Мормоны Ном, Сургаал ба Гэрээ, Агуу Үнэт Сувд хэмээх судрууд нь эртний
болон хожмын үеийн бошиглогчдоор дамжуулан өгсөн илчлэлтүүдийг
багтаадаг. Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн
ерөнхийлөгч нь өнөөдөр дэлхий дээр байгаа Бурханы бошиглогч мөн.
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Хувь хүмүүс онцгой хэрэгцээ, үүрэг хариуцлага, асуултууддаа болон гэрчлэлээ
хүчирхэгжүүлэхэд туслах илчлэлтийг хүлээн авч чадна. Сүмийн удирдагч,
гишүүдэд ирдэг ихэнх илчлэлт Ариун Сүнсний өдөөлт ба бодол санаагаар
дамжин ирдэг. Ариун Сүнс бидний оюун санаа, зүрх сэтгэлд намуун, зөөлөн
дуу хоолойгоор ярьдаг (C ба Г 8:2–3-ыг үзнэ үү). Илчлэлт нь мөн үзэгдэл, зүүд,
тэнгэр элчийн айлчлалаар 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 Бурханы мөнхийн эрх мэдэл, хүч юм. Бурхан санваараар дамжуулан
тэнгэр, газрыг бүтээсэн бөгөөд тэдгээрийг удирддаг. Тэрбээр энэ хүчээр
дамжуулан Өөрийн хүүхдүүдийг гэтэлгэн, өргөмжилж, “үхэшгүй байдал
хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчирдаг” (Moсe 1:39).

Бурхан Сүмийн зохистой эрэгтэй гишүүдэд санваарын эрх мэдлийг өгдөг ба
тэгснээр тэд Түүний хүүхдүүдийн авралын төлөө Түүний нэрээр үйлдэж чаддаг.
Санваарын түлхүүрүүд нь ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн эрхүүд эсвэл дэлхий дээр
Бурханы хаант улсыг удирдан, чиглүүлэхийн тулд Бурханы хүмүүнд өгсөн хүч
юм (Maтай 16:15–19-ийг үзнэ үү). Эдгээр түлхүүрээр дамжуулан санваартнууд
сайн мэдээг номлож, авралын ёслолуудыг удирдах эрхтэй байдаг. Сүмд
үйлчилдэг бүх хүн санваарын түлхүүрүүдийг атгасан нэгний удирдамжаар
дуудагддаг. Ингэснээр тэд үйлчлэхэд шаардлагатай хүчийг хүлээн авч,
дуудлагуудынхаа үүрэг хариуцлагыг 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. Аароны
санваарын албан тушаалууд нь дикон, багш, прист болон бишоп юм. Өнөөдөр
Сүмийн зохистой гишүүд 12 настайгаасаа эхлэн Аароны санваар хүлээн
авч болно.

Аароны санваар нь “тэнгэр элчүүдийн тохинууллын хийгээд наманчлалын
сайн мэдээний мөн … баптисмын түлхүүрүүдийг атгадаг” (С ба Г 13:1).

Мелкизедек санваар
Мелкизедек санваар нь илүү дээд буюу агуу санваар бөгөөд сүнслэг зүйлүүдэд
үйлчилдэг (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 анх “Бурханы Хүүгийн жаягийн нэрээр Ариун санваар”
(С ба Г 107:3) хэмээн нэрлэдэг байжээ. Хожим нь үүнийг бошиглогч
Абрахамын үед амьдарч байсан агуу дээд санваартны нэрээр Мелкизедек
санваар хэмээн нэрлэх болсон байна.

Мелкизедек санваарын албад нь ахлагч, дээд прист, патриарх, Дал, төлөөлөгч
юм. Мелкизедек санваартнуудын ерөнхийлөгч нь Сүмийн
ерөнхийлөгч байдаг.
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Холбогдох эшлэл: Eфес 4:11–14

7. Ёслолууд ба гэрээнүүд
Ёслолууд
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм дэх аливаа ёслол нь ариун
нандин, сүнслэг утга учрыг агуулсан албан ёсны үйлдэл юм. Бурхан сүнсний
үнэнүүдийг заахын тулд ёслол бүрийг бий болгожээ. Авралын ёслолуудыг
санваарын эрх мэдэл, түлхүүрүүдийг атгадаг хүмүүсийн удирдлагаар
гүйцэтгэдэг. Зарим ёслол өргөмжлөлд зайлшгүй чухал бөгөөд авралын
ёслолууд хэмээн нэрлэгддэг.

Сайн мэдээний хамгийн анхны авралын ёслол нь эрх мэдэлтэй нэгнээр усанд
умбуулан хүртэх баптисм юм. Баптисм нь хувь хүний хувьд Сүмийн гишүүн
болж, селестиел хаант улсад ороход зайлшгүй чухал зүйл мөн (Иохан 3:5-ыг
үзнэ үү).

Баптисм гэдэг үг нь грек үгнээс гаралтай бөгөөд шумбах, умбах гэсэн утгатай.
Усанд умбуулах нь тухайн хүний нүгэлт амьдралын төгсгөл түүнчлэн Бурханд
болон Түүний хүүхдүүдэд бие сэтгэл бүхнээ зориулан үйлчлэх сүнслэг амьдралд
дахин төрж буйн бэлгэдэл юм. Энэ нь бас үхэл, амилуулалтын бэлгэдэл мөн.

Хэн нэгэн хүнийг баптисм хүртсэний дараа нэг эсвэл түүнээс олон Мелкизедек
санваартан толгой дээр нь гараа тавьж, Сүмийн гишүүнээр баталдаг.
Гишүүний баталгаа гэж нэрлэдэг энэхүү ёслолын нэг хэсэг нь Ариун Сүнсний
бэлэг хүртээх ёслол юм.

Ариун Сүнсний бэлэг нь Ариун Сүнсний нөлөөнөөс ялгаатай. Хүн баптисм
хүртэхээсээ өмнө 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
зарлигуудыг дагавал Ариун Сүнсийг байнгын хамтрагчаа болгох
эрхтэй болдог.

Бусад авралын ёслолд Мелкизедек санваарын томилгоо (эрэгтэйчүүдийн
хувьд), ариун сүмийн хишиг, гэрлэлтийн лацдан холболт багтдаг (C ба Г
131:1–4-ийг үзнэ үү). Санваарын бүх авралын ёслолыг гэрээнүүд дагалддаг.
Ариун сүмд эдгээр авралын ёслолыг нас барагсдын төлөө бас төлөөлөн
гүйцэтгэж болно. Төлөөлөх ёслолууд нь зөвхөн нас барсан хүн сүнсний дэлхийд
тэдгээрийг хүлээн авч, холбогдох гэрээнүүдийг сахиснаар хүчин
төгөлдөр болдог.

Өвчтөнийг адислах, хүүхдийг нэрлэж, адислах зэрэг бусад ёслол нь бидний
сүнслэг өсөлт хөгжилд чухал ач холбогдолтой.

Холбогдох эшлэл: Үйлс 2:36–38

Гэрээнүүд
Гэрээ бол Бурхан, хүн хоёрын хоорондох ариун нандин тохиролцоо юм. Бурхан
гэрээний нөхцөлүүдийг өгдөг. Харин бид Бурханы биднээс хийхийг хүсдэг
зүйлсийг хийхээр зөвшөөрдөг. Бидний дуулгавартай байдлын хариуд Бурхан
тодорхой адислал амладаг билээ (C ба Г 82:10-ыг үзнэ үү).
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Санваарын бүх авралын ёслолыг гэрээнүүд дагалддаг. Бид баптисм хүртсэнээр
Их Эзэнтэй гэрээ хийдэг бөгөөд ариун ёслолоос хүртсэнээр эдгээр гэрээгээ
шинэчилдэг. Мелкизедек санваар хүлээн 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 Бурхан заяасан бөгөөд гэр бүл нь
Түүний аврал, аз жаргалын төлөвлөгөөний төв мөн. Их Эзэн Есүс Христийн
сургаалд үндэслэсэн гэр бүл аз жаргалд хүрнэ гэдэгт итгэж болно.

Түүнчлэн үр удмаа үлдээх энэхүү ариун нандин хүч нь зөвхөн хууль ёсоор
гэрлэж, эхнэр, нөхөр болсон эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хооронд байх ёстой.
Эцэг эхчүүдийн үүрэг бол өсөж үржин, дэлхийг дүүргэх, хүүхдүүдээ хайр ба зөв
шударга байдалд өсгөн хүмүүжүүлэх мөн хүүхдүүдийнхээ биеийн болон сүнслэг
хэрэгцээг хангах явдал юм.

Эхнэр, нөхөр хоёр бие биеэ хайрлан халамжлах албан ёсны үүрэг хариуцлага
хүлээнэ. Эцэг нь өрх гэрээ энэрэл хайр, зөв шударгаар тэргүүлэн, ахуй
амьдралын хэрэгцээт зүйлсээр хангаж, гэр бүлээ хамгаалах үүрэгтэй. Эхийн
үндсэн үүрэг бол хүүхдүүдээ хайраар өсгөн хүмүүжүүлэх явдал юм. Эцэг эхчүүд
энэхүү нандин үүргээ биелүүлэхдээ харилцан бие биедээ адил тэгш
туслах ёстой.

Аз жаргалын тэнгэрлэг төлөвлөгөө нь насан эцэслэсний дараа ч гэр бүлийн
харилцаа холбоог боломжтой болгодог. Гэр бүлүүд үүсэж, лацдан холбуулж,
үүрд мөнхөд өргөмжлүүлэхийн тулд дэлхий бүтээгдэж, сайн мэдээ илчлэгдсэн
юм. (“Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг,” Ensign, 2010 оны 11-р
сар, 129-өөс авав; мөн LDS.org/topics/family-proclamation-ийг үзнэ үү.)

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
зарлигуудыг нь дагаснаараа Бурханыг хайрладгаа харуулдаг (Иохан 14:15-ыг
үзнэ үү). Зарлигуудыг дагаснаар Их Эзэнээс адислал хүртдэг (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. … Мөн … хөршөө өөрийн адил хайрла” (Maтай
22:36–39) юм.

Арван зарлиг бол сайн мэдээний амин чухал хэсэг бөгөөд бидний өргөмжлөлд
шаардлагатай мөнхийн зарчмууд билээ (Египетээс гарсан нь 20:3–17-г үзнэ
үү). Их Эзэн эрт дээр үед эдгээр зарлигийг Мосед илчилсэн бөгөөд хожмын
үеийн илчлэлтүүдэд дахин давтсан байдаг.

Бусад зарлигт өдөр бүр залбирах (2 Нифай 32:8–9-ийг үзнэ үү), бусдад сайн
мэдээг заах (Maтай 28:19–20-ийг үзнэ үү), ариун явдлын хуулийг дагах (C ба Г
46:33-ыг үзнэ үү), аравны нэгээ төлөх (Maлахи 3:8–10-ыг үзнэ үү), мацаг барих
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(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 үгийг дагах (C ба Г
89:18–21-ийг үзнэ үү) зэрэг нь 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: Судрын заалт товхимлоос үзнэ үү (2004).
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Сайн мэдээг хоршуулан
заах нь
Бид та бүхнийг энэхүү гарын авлагыг бичигдсэн байдлаар нь ашиглан, дөрвөн
сайн мэдээг дэс дарааллаар нь заахыг зөвлөж байна. Гэхдээ та нар Шинэ
Гэрээний сайн мэдээг “хоршуулан” заахыг сонгож болно. Энэ нь Аврагчийн
амьдралд тохиолдсон үйл явдлуудыг он дарааллын дагуу зааж, сайн мэдээ тус
бүрийн материалтай нэгтгэж болно гэсэн үг юм. Сайн мэдээг хоршуулан заах
талаарх мэдээлэл, эх сурвалжийг үзэхийн тулд LDS.org дээрх уг гарын авлагын
дижитал хэлбэрээр өгөгдсөн хавсралт, мобайл хэрэгслүүд дээрх Сайн мэдээний
номын сан зэрэг рүү орж үзнэ үү.
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Есүс Христийн мөнх бус
амьдрал дахь
тохинууллаас
цухас харвал
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Шинэ Гэрээний
сонгомол зургууд

Инжрийн мод (Матай 21:18–22-ыг үзнэ үү)
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

Есүс ариун сүм дотор заав (Матай 21:23–23:39-ийг үзнэ үү)
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Есүс дээврээс бууж ирсэн хүнийг өршөөж, эдгээв (Марк 2:1–12 мөн Лук 5:17–26-г үзнэ үү)

Мариа, Елизабет хоёр (Лук 1-ийг үзнэ үү)
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Есүс Өөрийгөө Мессиа хэмээн тунхаглав (Лук 4-ийг үзнэ үү)

Пилат Есүсийг гэм буруугүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөв (Иохан 18–19-ийг үзнэ үү)
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Паул захидлуудыг бичив (2 Тимот 1–2)
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Есүс Христ итгэлтэй дагалдагчдаа халамжилж, анхаардаг байв (Илчлэлт 1:12–16-г үзнэ үү)
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Эмэгтэй, луу хоёрын талаарх Иоханы үзэгдэл (Илчлэлт 12-ыг үзнэ үү)
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