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Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмд бид бүгдээрээ багш, суралцагч билээ. Бид-
ний Их Эзэн энэхүү эелдэг урилгыг бүх хүнд 

өгсөн байдаг. “Надаас суралц . . . тэгээд та нар сэтгэл-
дээ амралтыг олох болно.” 1

Би бүх хожмын үеийн гэгээнтэнг заах болон суралцах 
хүчин чармайлтынхаа талаар тунгаан бодож, ийнхүү 
үйлдэхдээ Аврагчийг Удирдагчаа болгон харахад урьж 
байна. Бид энэ “багш Бурханаас ирсэн” 2 гэдгийг мэ-
дэх бөгөөд Тэрээр энгийн багшаас хавьгүй илүү нэгэн 
байсан билээ. Тэр бидэнд Их Эзэн Бурханаа бүх зүрх, 
сэтгэл, хүчин чадал хийгээд оюун ухаанаараа хайрлахыг 
мөн хөршүүдээ өөрсдийн адил хайрлахыг заасан Агуу 
Багш бөгөөд төгс амьдралын Үлгэр жишээ үзүүлэгч юм.

Тэрээр: “Ирж, Намайг дага,” 3 “Би та нарт үлгэр жи-
шээ үзүүлсэн билээ” 4 гэж тунхагласан байдаг.

Та нар хөрвөгдөхгүй бол
Есүс Матай номд цэдэглэгдсэн энгийн боловч гүн гүнз-

гий үнэнийг заасан. Тэр шавь нарынхаа хамт Хувиралтын 
уулнаас буусныхаа дараа Галилд түр саатаж, дараа нь 
Капернаум руу явдаг. Тэнд шавь нар нь Есүс рүү ирж:

“Тэнгэрийн хаанчлалд хэн хамгийн агуу нь байх вэ? 
гэж асуужээ.

“Есүс нэгэн хүүхдийг Өөр уруугаа дуудаад, тэдний 
дунд зогсоож айлдсан нь,

“Үнэнээр Би та нарт хэлье. Та нар өөрчлөгдөж, 
хүүхдүүдтэй адил болохгүй бол, тэнгэрийн хаанчлалд 
орохгүй.” 5

Сүмд сайн мэдээг заах зорилго нь гэр орон, анги эс-
вэл номлолын талбарын алинд нь байгаагаас үл хамаа-
ран Бурханы хүүхдүүдийн оюун ухаанд мэдээлэл өгөх 
явдал биш юм. Энэ нь эцэг эх, багш эсвэл номлогчийн 
хэр их зүйл мэддэгээ харуулах явдал ч биш. Түүнчлэн 
энэ нь Аврагчийн болон Түүний Сүмийн талаарх мэдлэ-
гийг өсгөн нэмэгдүүлэх явдал ч биш юм.

Заахын үндсэн зорилго нь Тэнгэрлэг Эцэгийн охид, 
хөвгүүдэд Түүний оршихуйд эргэж очин, Түүнтэй хамт 
мөнхөд амьдрахад нь туслах явдал билээ. Үүнийг хий-
хийн тулд сайн мэдээг заахдаа тэднийг өдөр бүр шавь 
байж, ариун нандин гэрээнүүдийг дагах замд нь урам-
шуулан дэмжиж байх ёстой. Түүнчлэн хүмүүст сайн 
мэдээний зарчмуудаар амьдрах тухай бодож, хүсэж, 
үйлдэхэд нөлөөлөх нь үүний гол зорилго юм. Харин зо-
рилт нь Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэн, 
Түүний сайн мэдээнд хөрвөгдөх явдал мөн.

Аврагчийн үлгэр жишээгээр заах нь бусдыг адисалж, 
өөрчилж бас авардаг заах арга барил юм. Аврагчийн 
үлгэр жишээг дагадаг багш нар зааж буй хүмүүсээ хайр-
лаж, тэдэнд үйлчилдэг. Тэд сонсож буй хүмүүсээ тэнгэр-
лэг үнэний мөнхийн сургаалуудаар сүнслэгээр өдөөдөг. 
Тэд даган дуурайх үнэ цэнэтэй амьдралаар амьдардаг.

Хайрла бас үйлчил
Аврагчийн номлол бүхэлдээ хөршөө хэрхэн хайр-

лахын үлгэр жишээг үзүүлсэн. Үнэндээ Түүний хайр, 
үйлчлэл ихэнх тохиолдолд заадаг хичээл нь байсан 
билээ. Үүний адил миний санаанд үлдсэн хамгийн сайн 
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багш нар бол суралцагчдаа мэддэг, хайрладаг, анхаарал 
тавьдаг байсан багш нар юм. Тэд төөрөлдсөн хонь-
дынхоо араас явдаг байв. Тэд хэзээ ч мартагдахааргүй 
амьдралын хичээлүүдийг заадаг байсан.

Ийм багшийн нэг бол Люси Гертч байлаа. Тэр сурал-
цагчдаа нэг бүрчлэн мэддэг байсан. Тэрээр ням гаргийн 
хичээлдээ ирээгүй эсвэл байнга хамрагдаж чаддаггүй 
хүүхдүүдийг анддаггүй байсан ба тэдэн рүү утасддаг 
байв. Түүнийг бидний төлөө санаа тавьдаг гэдгийг бид 
мэддэг байсан юм. Бидний хэн нь ч түүнийг болон 
заасан хичээлийг нь мартаагүй.

Олон жил өнгөрсний дараа, Люсийг нас барахын 
өмнөхөн би түүнтэй уулзсан. Бидний багш байсан 
үеийн тэрхүү олон жилийн өмнөх үйл явдлуудын та-
лаар бид дурсан ярилцаж билээ. Бид ангийнхаа хүүхэд 
нэг бүрийн тухай болон одоо юу хийж байгаа талаар 
ярилцсан. Тэр амьдралынхаа турш хайр ба хүнлэг сай-
хан сэтгэлээр дүүрэн байсан юм.

Би Сургаал ба Гэрээнд бичигдсэн Их Эзэний дараах 
зарлигт дуртай:

“Хаант улсын сургаалыг та нар бие биендээ заах 
болно хэмээх зарлигийг би та нарт өгч байна.

“Хичээнгүйлэн заагтун та нар, мөн миний ач ивээл 
та нартай байх болно”  6

Люси Гертч цөхрөлтгүй хайрладаг байсан учраас 
хичээнгүйлэн заадаг байсан.

Найдвар ба үнэнийг өг
Төлөөлөгч Петр “Харин та нарын доторх найдварын 

талаар асуух хүн бүрд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай” 7 
гэж зөвлөсөн байдаг.

Багш хүний өгч чадах хамгийн агуу найдвар бол 
Есүс Христийн сайн мэдээний үнэнүүдээс олж авах 
тэрхүү найдвар байж магадгүй.

“Мөн та нар юуны төлөө найдах билээ? хэмээн  
Моронай асуусан. “Болгоогтун та нар Христийн ца-
гаатгал, мөн түүний амилалтын хүчээр, мөнх амьдралд 
босгогдохын тулд найдахыг би та нарт хэлье, мөн энэ 
нь амлалтын дагуу түүнд итгэлтэйн тань учир болой.” 8

Багш нар аа, дуу хоолойгоо өргөж, Бурхан Тэргүүтэ-
ний мөн чанарыг гэрчлэгтүн. Мормоны Номын талаарх 
гэрчлэлээ тунхагла. Авралын төлөвлөгөөнд байдаг алдар 
суут хийгээд үзэсгэлэнтэй сайхан үнэнүүдийг дамжуулан 
хэл. Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний үнэнүү-
дийг цэвэр, энгийн байдлаар нь заахын тулд Сүмийн 
зөвшөөрөгдсөн материалуудыг, ялангуяа судруудыг 

ашигла. “Та нар Судруудыг судалдаг. Учир нь тэдгээрийн 
дотор мөнх амь бий гэж та нар боддог. Тэдгээр нь намайг 
гэрчилдэг билээ” 9 хэмээх Аврагчийн тушаалыг санагтун.

Бурханы хүүхдүүдэд энэ амьдралд юу нь үнэн, юу нь 
чухал болохыг ойлгоход тусал. Мөнх амьдралд хүргэх 
зам дээрээ аюулгүй байх замуудыг сонгох хүч чадлаа 
хөгжүүлэхэд тэдэнд тусал.

Үнэнийг заа, Ариун Сүнс хичээл зүтгэлд тань туслах 
болно.

“Надаас суралц”
Есүс Христ Өөрийн Эцэгт төгс дуулгавартай байж, 

захирагдсан учраас “бие болон мэргэн ухаан нь өссөөр 
байсан бөгөөд Бурханы болон олон түмний тааллыг 
олжээ.” 10 Бид Түүнтэй адил шийдвэр төгс байж чадах 
уу? Есүс “ач ивээл дээр ач ивээлийг” 11 хүлээн авсантай яг 
адил, бид ч бас сайн мэдээнээс суралцан, хичээл зүтгэл 
гаргахдаа Бурханаас гэрэл ба мэдлэгийг тэвчээртэйгээр, 
уйгагүй эрэлхийлэх ёстой.

Анхааралтай сонсох нь суралцахын нэн чухал хэсэг 
мөн. Бид заалгахаар бэлтгэж байхдаа Ариун Сүнсний 
удирдамж, баталгааг залбирч эрэлхийлдэг. Бид тунгаан 
бодож, залбирч, сайн мэдээний сургаалуудыг хэрэгжүү-
лэн, Эцэгийн хүслийг эрэлхийлдэг.12

Есүс сонсохын тулд сонороо, харахын тулд мэлмий-
гээ, ойлгохын тулд зүрхээ нээхийг шаарддаг “сургаалт 
зүйрлэлээр олон зүйлийг . . . заасан юм.” 13 Бид зөв зо-
хистой амьдарснаар “[бидэнд] бүх зүйлийг заах, [бидэнд] 
бүгдийг сануулах” 14 Ариун Сүнсний шивнээг илүү сайн 
сонсож чадна.

Бид Их Эзэний “Ирж, Надаас суралц” гэсэн эелдэг 
урилгад хариулснаараа Түүний бурханлаг хүчийг хүр-
тэгчид болдог. Тиймээс бүгдээрээ Үлгэр жишээ үзүүлэг-
чийнхээ заагаасай гэж хүссэн зүйлсийг зааж, сураасай 
гэж хүссэнийг нь суран, Түүнийг дагаж, дуулгавартай 
байдлын сүнстэй алхацгаая.

ЭШЛЭЛҮҮД 
 1. Maтай 11:29 
 2. Иохан 3:2
 3. Лук 18:22
 4. 3 Нифай 18:16
 5. Матай 18:1- 3; тодотгол нэмэгдсэн.
 6. Сургаал ба Гэрээ 88:77- 78
 7. 1 Петр 3:15
 8. Moронай 7:41
 9. Иохан 5:39
 10. Лук 2:52
 11. Сургаал ба Гэрээ 93:12
 12. Иохан 5:30- ийг үзнэ үү.
 13. Maрк 4:2
 14. Иохан 14:26
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ЭНЭ ЗАХИАСААС ЗААХ НЬ

Ерөнхийлөгч Монсон биднийг заах, суралцах хүчин 
чармайлтынхаа талаар тунгаан бодож, ийнхүү үйлдэх-
дээ Аврагчийг Удирдагчаа болгон хараасай хэмээн 
урьсан. Та Есүс Христийн зааж мөн суралцдаг байсан 
арга замуудын талаар гүн ойлголт олж авахын тулд 
айлчилж очдог хүмүүстэйгээ хамт судруудыг судлах 
талаар бодож үзээрэй. Та эхлээд Матай 11:29, Иохан 
5:30, Марк 4:2 гэх мэт ерөнхийлөгч Монсоны эш тат-
сан зарим судрыг ашиглаж болно. Түүнчлэн Христийн 
талаар мэдэж авсан зүйлс тань хэрхэн танд “Түүний 

бурханлаг хүчийг хүртэгчид болоход” туслах талаар 
ярилцаж болох юм.

ХҮҮХДҮҮД 
Есүсийн талаар суралцах нь

Ариун Сүнс Есүс амьд бөгөөд биднийг хайр-
ладаг гэдгийг мэдэхэд туслахын тулд бидэнд 

амар амгалан мэдрэмжүүдийг өгдөг. Та Есүсийн 
талаар мэдэж авсан ямар нэгэн зүйлээ бичих юм 
уу зураарай.
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“Тэгээд Бурхан, Бид Өөрс-
дийнхөө дүр төрхийн дагуу 

Өөрсөдтэйгөө адилхан хүнийг 
бүтээе . . . хэмээн айлдав.

“Тэгээд Бурхан Өөрийнхөө дүр 
төрхөөр хүнийг бүтээж, Бурханы 
дүр төрхөөр эрэгтэй, эмэгтэй хү-
нийг бүтээв” (Эхлэл 1:26–27).

Бурхан бол бидний Тэнгэрлэг 
Эцэг бөгөөд Тэр биднийг Өөрийн 
дүр төрхөөр бүтээсэн. Энэ үнэ-
ний талаар ерөнхийлөгч Монсон: 
“Бидний Эцэг Бурханд залбирлыг 
маань сонсох чих бий. Түүнд 
бидний үйлдлийг харах нүд бий. 
Түүнд бидэнтэй ярих ам бий. 
Түүнд өрөвдөн хайрлах зүрх сэт-
гэл бий. Тэр бол бодит. Тэр бол 
амьд. Бид Түүний дүр төрхөөр 
бүтээгдсэн Түүний хүүхдүүд би-
лээ. Бид Түүнтэй адил харагддаг 
бөгөөд Тэр бидэнтэй адил харагд-
даг” 1 гэж хэлжээ.

“Хожмын үеийн гэгээнтнүүд бүх 
хүнийг бүхий л талаараа Бурханы 
хүүхдүүд хэмээн хардаг. Тэд хүн 
бүрийг тэнгэрлэг үүсэл гарал, чанар 
хийгээд чадавхтай хэмээн үздэг.” 2 
Хүн бүр “Тэнгэрлэг Эцэг Эхийн 
хайртай сүнслэг охин, хүү нь юм.” 3

Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн

“[Бошиглогч] Иосеф Смит бас 
Бурхан хүүхдүүдээ Өөрийн хүрт-
сэн өргөмжлөгдсөн оршихуйг хү-
лээн аваасай хэмээн хүсдэг гэдгийг 
мэдэж авсан.4 Учир нь Бурхан “Уч-
рыг болгоогтун, үхэшгүй байдал 
хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд 
тохиолгон авчрах нь миний ажил 
мөн миний алдар суу бөлгөө” 
(Мосе 1:39) хэмээн хэлжээ.

Нэмэлт судрууд
Эхлэл 1:26–27; 1 Коринт 3:17;  
Сургаал ба Гэрээ 130:1

Судруудаас
Мормоны Номон дахь Жаредын 

ах амлагдсан нутагт хүрэх далайг 
гатлан жаредчуудыг авч явахаар 
бэлтгэсэн найман хөлгийг гэрэл-
түүлэх арга замыг хайж байв. Тэр 
“арван зургаан жижиг чулууг хай-
луулан гаргаж авсан” ба “тэдгээр 
нь харанхуйд гэрэлтэж болохын 
тулд” “эдгээр чулуунд хуруугаараа 
хүрээч” хэмээн Бурханд залбирсан.  
Бурхан “мутраа сунган мөн чу-
луунуудад нэг нэгээр нь хуруугаа-
раа хүрэв.” “Мөн Жаредын ахын 
нүднээс гивлүүр сөхөгдөхөд, мөн 

Их Эзэний хурууг тэр харлаа; мөн 
энэ нь хүмүүний хуруутай адил” 
байв. . . .

“Мөн Их Эзэн түүнд хандан 
хэлэв: Миний ярих үгсэд чи 
итгэх үү?

Мөн тэрээр хариулсан нь: 
Тийм ээ, Их Эзэн,”

Мөн “Их Эзэн өөрийгөө [Жа-
редын ахад] үзүүлэн, мөн хэлсэн 
нь: Миний өөрийн төрхөөр чи 
бүтээгдсэн болохоо харж байна 
уу? Тийм ээ, бүр бүх хүмүүс эхлэлд 
миний өөрийн төрхөөр бүтээгдсэн 
билээ.” (Ифер 3:1–17- г үзнэ үү.)
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Энэ материалыг залбирч судлан, хуваалцах зүйлээ мэдэж авахаар эрэлхийл. 
“Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг”- ийг ойлгох нь хэрхэн таны 
Бурханд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэн, айлчлагч багшаар дамжуулан харж 
ханддаг хүмүүсийн тань амьдралыг адислах вэ? Нэмэлт мэдээлэл авах бол 
reliefsociety.lds.org хаягаар орж үзнэ үү. 

Үүнийг эргэцүүлэн бод
Хүн бүр Бурханы дүр төрхөөр 
бүтээгдсэн гэдгийг мэдэх нь 
бусадтай харилцах бидний 
харилцаанд хэрхэн туслах вэ? 

Итгэл, гэр бүл, халамж 


