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Багш нарт зориулсан
удирдамж
Шашны институт, семинар зорилгоо “Бид суралцагчдад сайн мэдээний
сургаал, зарчмуудыг бошиглогчдын үгс болон судрууд дээр байгаагаар заадаг”
(Сайн мэдээг заах ба судлах нь: Шашны семинар ба институтын багш,
удирдагчдад зориулсан гарын авлага [2012], x) хэмээн тодорхойлсон байдаг.
Семинарт үүнийг үндсэндээ судруудыг дэс дарааллын дагуу буюу ном,
шүлгүүдийг эхнээс нь дуустал дэс дараалан судалснаар гүйцэтгэж болдог.
Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднар: “Энэ бол амийн
усыг олж авах хамгийн анхны бөгөөд үндсэн зарчим юм” хэмээн онцолсон
байна (“A Reservoir of Living Water” [Залуучуудад зориулсан Сүмийн
Боловсролын Системийн галын дэргэдэх ярилцлага, 2007 оны 2-р сарын 4], 3;
lds.org/media-library).

Есүс Христийн сургаалыг ойлгож, итгэж, үүний дагуу амьдрахад нь
суралцагчдадаа тусалдаг өөр нэгэн арга зам бол төгс эзэмших сургаал юм. Төгс
эзэмших сургаал нь суралцагчдад Есүс Христийн сайн мэдээг сэдвийн дагуу
судлах боломж олгосноор судрыг дэс дарааллаар судлахад дэмжлэг болдог.

Түүнчлэн Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр
(1924–2015) яагаад энэ арга зам ач тустай болохыг: “Сайн мэдээний
сургаалуудыг судрын нэг хэсэгт бүрэн тайлбарлаж, эмх цэгцтэй эсвэл дэс
дараалсан байдлаар танилцуулаагүй байдаг. Тэдгээрийг энд тэндээс цуглуулан
бүрдүүлэх хэрэг гардаг. Заримдаа тэдгээр нь том хэсгээрээ байдаг ч ихэвчлэн
бүлэг, шүлгүүдэд хэсэгчлэн тархсан байдаг” гэж заасан (Teaching Seminary:
Preservice Readings дээрх “The Great Plan of Happiness,” [Church Educational
System manual, 2004], 68–69).

Судруудыг дэс дарааллаар судлах, Төгс эзэмших сургаал хоёр нь харилцан бие
биеэ нөхдөг үйл ажиллагаанууд бөгөөд хоёулаа суралцагчдын семинарын
туршлагын чухал хэсэг болно.

Төгс эзэмших сургаал нь Шашны институт, семинарын өмнөх хүчин
чармайлтууд болох төгс эзэмших судар болон үндсэн сургаалыг судлах
судалгаан дээр суурилж, үүнийг орлож байгаа юм. Төгс эзэмших сургаал нь
дараах үр дүнд хүрэхэд суралцагчдад туслах зорилготой. Тухайлбал:

1. Сүнслэг мэдлэг олж авахад туслах тэнгэрлэг зарчмуудыг мэдэж авч,
амьдралдаа хэрэгжүүлэх

2. Есүс Христийн сайн мэдээний сургаал болон уг сургаалыг зааж буй судрын
хэсгийг төгс эзэмших зэрэг юм. Бид ялангуяа дараах 9 сэдэвтэй холбоотой
сургаалд анхаарлаа хандуулна. Үүнд:

• Бурхан Тэргүүтэн

• Авралын төлөвлөгөө

• Есүс Христийн Цагаатгал

• Сэргээлт
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• Бошиглогчид ба илчлэлт

• Санваар ба санваарын түлхүүрүүд

• Ёслол ба гэрээнүүд

• Гэрлэлт ба гэр бүл

• Зарлигууд

Шашны институт, семинар нь эдгээр үр дүнд хүрэхэд багш, суралцагчдад
туслах зорилгоор удирдамж болох материалуудыг бэлтгэсэн. Эдгээр материалд
Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал, Төгс эзэмших сургаалыг заах
багшийн материал багтана. (Тэмдэглэл: Төгс эзэмших сургаалыг заах багшийн
материалыг семинарын дөрвөн ангид бүгдэд нь ашиглах боломжтой.)

Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал
Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал нь суралцагчдад зориулагдсан
юм. Энэ нь (1) Төгс эзэмших сургаал гэж юу болох, энэ нь тэдэнд хэрхэн тусалж
болохыг тайлбарласан оршил хэсэг, (2) сүнслэг мэдлэг олж авах зарчмуудыг
тэдэнд заах удирдамж, (3) үүнд жагсаасан сургаалын 9 сэдвийн хэсгээс бүрдэнэ.
Сургаалын сэдэв нэг бүрд суралцагчдын амьдралд хамаатай мөн ойлгож,
итгэж, хэрэгжүүлэхэд чухал сургаалын мэдэгдлүүдийг оруулсан.

Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал-ын “Сүнслэг мэдлэг олж авах
нь” мөн “Сургаалын сэдвүүд” хэсгүүд дээрх сургаал, зарчмын зарим хэсгийг
дэмжих төгс эзэмших сургаалын судрын хэсгүүд байдаг. Судлах анги бүр
сургаалын төгс эзэмших 25 хэсэгтэй (Хуучин Гэрээ, Шинэ Гэрээ, Мормоны
Ном, Сургаал ба Гэрээ, Сүмийн түүх) ба нийтдээ 100 хэсгээс бүрддэг. Энэ
хэсгүүдийг Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал-ын ард хавсаргасан
болно. Суралцагчдадаа эдгээр хэсгийг санаж, олоход төдийгүй энэ хэсгүүд
Аврагчийн сургаалыг хэрхэн заадгийг ойлгоход туслах нь багш таны ажлын
чухал хэсэг юм.

Төгс эзэмших сургаалын 100 хэсэг бүрийг Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн
материал дахь зөвхөн сургаалын нэг мэдэгдлийг шууд дэмжихэд ашигладаг.
Жишээ нь, Иосеф Смит—Түүх 1:15–20-ийг Бурхан Эцэг болон Түүний Хүү
Есүс Христ Иосеф Смитийн залбирлын хариуд түүнд үзэгдсэн бөгөөд
Тэд түүнийг Сэргээлтийн бошиглогчоор дуудсан хэмээх үнэнийг
дэмжихийн тулд сургаалын дөрөв дэх сэдэв болох “Сэргээлт”-д эш татсан
байна. Гэхдээ энэ төгс эзэмших сургаалын хэсгийг Бурхан Тэргүүтэн бол
Бурхан Мөнхийн Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христ, Ариун Сүнс гэсэн
тусдаа гурван хүн болно хэмээх сургаалын эхний сэдэв болох “Бурхан
Тэргүүтэн” дээрх үнэнийг дэмжихийн тулд мөн ашиглаж болно. Тиймээс төгс
эзэмших сургаалын энэ хэсгийг тухайн сэдвийн холбогдох эшлэл
болгосон байна.

Төгс эзэмших сургаалын хэсэг бүрээс хаана эш татсаныг тэмдэглэж авснаар
тухайн хэсэг энэ жил судлах Төгс эзэмших сургаалыг заах багшийн ашиглах
материалын аль суралцах туршлага дээр гарахыг мэдэхэд танд туслах болно.
Өмнөх жишээгээр, Иосеф Смит—Түүх 1:15–20 нь Сургаал ба Гэрээ болон
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Сүмийн түүхийг заах төгс эзэмших сургаалыг заах багшийн материал-ын
“Сэргээлт”-ийн суралцах туршлага дээр гарах болно.

Сайн мэдээний сэдэв болгоныг жил бүр ижил түвшинд чухалчлан авч үзэхгүй.
Сургаалын сэдэв болгоныг жил бүр судлах боловч тухайн жилийн судлах
зүйлтэй холбогдуулан төгс эзэмших сургаалын хэсгүүдээр дэмжигдэж буй
сургаалын зөвхөн тодорхой мэдэгдлүүдийг тэр жилийн төгс эзэмших
сургаалын суралцах үйл ажиллагаан дээр онцолно.

Төгс эзэмших сургаалыг заах багшийн материал
Төгс эзэмших сургаалын гарын авлагад хичээлийн жилийн турш заагдах 10
суралцах туршлага ордог. Ихэнхдээ суралцах туршлага бүрийг заах заавар
бүхий материалыг нэгээс илүү хичээлээр заах шаардлага гарч болох юм.

Хамгийн анхны суралцах туршлага нь суралцагчдад сүнслэг мэдлэг олж
авахтай холбоотой зарчмуудыг мэдэж авч, хэрэгжүүлэхэд туслах зорилготой.
Үүнийг тухайн хичээлийн жилийн эхний хоёр долоо хоногт багтаан заана. Энэ
нь суралцагчдад төгс эзэмших сургаалын тухай ойлголттой болоход туслах
болно. Үүнээс гадна энэ суралцах туршлагаар заадаг зарчмууд нь хичээлийн
жилийн үлдсэн хугацаанд заах дараагийн 9 туршлагад үндэслэн, давтагдах
үндэс сууриар хангах юм.

Дараа дараагийн суралцах туршлага бүр өмнө нь жагсаасан 9 сургаалын
сэдвийн нэгэнд тулгуурлана. Эдгээр нь Аврагчийн сургаалыг илүү гүн гүнзгий
ойлгож, үүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх илүү их хүсэлтэй болоход
суралцагчдад туслах зорилготой юм. Эдгээр суралцах туршлага бүр
“Сургаалыг ойлгох нь,” “Дасгал ажлууд,” “Төгс эзэмших сургаалыг давтах”
гэсэн гурван үндсэн хэсгээс бүрдэнэ.

Сургаалыг ойлгох нь. Суралцах туршлага бүрийн энэ хэсэг нь нэг ба түүнээс
дээш хичээл дээр заагдаж болох суралцах үйл ажиллагааны цуврал эсвэл
хэсгүүдээс бүрдэнэ. Эдгээр үйл ажиллагаа нь суралцагчдад сургаалын сэдэв
бүрийг мөн сэдэв бүртэй холбоотой сургаалын тодорхой мэдэгдлүүдийг илүү
гүн гүнзгий ойлгоход тусална.

Ихэвчлэн “Сургаалыг ойлгох нь” хэсгүүд Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн
материал дахь тухайн сургаалын сэдвийг судалснаар эхэлдэг. Үүнээс гадна энэ
хэсгүүд нь тухайн хичээлийн жилийн турш судлах судартай холбоотой төгс
эзэмших сургаалын тодорхой хэсгүүд дээр түшиглэсэн сургаалын мэдэгдлүүдэд
төвлөрдөг. Жишээлбэл: Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материалын
Мормоны Номын багшийн гарын авлага-ын “Бурхан Тэргүүтэн” суралцах
туршлага дээр багш нарт 2 Нифай 26:33; 3 Нифай 11:10–11; 3 Нифай 12:48; мөн
3 Нифай 18:15, 20–21-ийг төгс эзэмшихэд нь суралцагчдадаа туслахыг
зааварчилсан байдаг. Суралцагчид семинарт хамрагдах жилүүддээ Шинэ
Гэрээ, Сургаал ба Гэрээ, Сүмийн түүхийг судалснаар Төгс эзэмших сургаалын
үндсэн материал-ын “Бурхан Тэргүүтэн” сэдэвтэй холбоотой сургаалын бусад
мэдэгдлийг дэмждэг төгс эзэмших сургаалын бусад хэсэгт төвлөрнө.

“Сургаалыг ойлгох нь” хэсэгт суралцагчдыг төгс эзэмших сургаалын
хэсгүүдийг олж, тэмдэглэж, судлахад урамшуулдаг. Ингэснээр тэд тухайн
хэсгүүдийн дэмждэг сургаалын мэдэгдлүүдийг зааж, тайлбарлахдаа тэдгээрийг
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ашиглаж болно. Та шаардлагатай бол сургаалын мэдэгдэл, тэдгээрийг дэмждэг
төгс эзэмших сургаалын хэсгүүдийг төгс эзэмшихэд нь суралцагчдад туслахын
тулд нэмэлт суралцах үйл ажиллагаануудыг төлөвлөж болно.

Дасгал ажлууд. Ихэнх суралцах туршлага бүрд суралцагчдад дасгал ажил хийх
доод тал нь нэг дасгал орсон байдаг. Энэ дасгалууд нь ерөнхийдөө суралцагчид
жижиг бүлгүүд болж эсвэл ангиараа оролцож эсвэл ярилцаж болох нөхцөлт
судалгаа, жүжигчилсэн тоглолт, зохиомол нөхцөл байдал, асуултуудаас бүрдэж
болно. Эдгээр үйл ажиллагаа нь суралцагчдын сурч байгаа сургаалын
мэдэгдлүүд орчин үеийн нөхцөл байдалд хэрхэн хамаатай болохыг ойлгоход нь
тэдэнд туслах чухал үүрэгтэй юм. Дасгалууд нь суралцагчдын сурсан сургаал
тэдэнд сайн мэдээний дагуу амьдарч, үүнийг заахад мөн итгэл үнэмшлээ
бусдад тулгаж бус, гомдоохооргүй арга замаар хуваалцахад тэднийг хэрхэн
адисалж, тусалж чадахыг онцолдог билээ.

Төгс эзэмших сургаалыг давтах. Суралцах туршлага бүрд суралцагчдын энэ
хичээлийн жилийн турш сурсан сургаалын мэдэгдэл, холбогдох төгс эзэмших
сургаалын хэсгийг давтахын тулд тэднийг удирдахад туслах санаануудыг
багтаасан нэг хэсэг бий. “Төгс эзэмших сургаалыг давтах” үйл ажиллагаанууд
нь суралцагчдад Төгс эзэмших сургаалын урдаа тавьсан хэд хэдэн зорилгод
хүрэхэд тусална. Үүнд: Сургаалын мэдэгдлүүдийг төгс эзэмших сургаалын
судрын шүлэгт хэрхэн заасан байдгийг олж мэдэх мөн тэдгээр шүлгийг
тогтоож, хаана байгааг нь олж сурах; сургаалын мэдэгдэл бүрийг холбогдох
төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг ашиглан тодорхой тайлбарлах; сурсан зүйлээ
өдөр бүрийн сонголтондоо мөн сургаал, нийгэм, түүхэн асуудал, асуултад
хариулахдаа хэрэгжүүлэх зэрэг нь орно (Төгс эзэмших сургаалын үндсэн
материал-ын “Төгс эзэмших сургаалын оршил”-ыг үзнэ үү).

Хэдийгээр “Төгс эзэмших сургаалын оршил” дээрх үйл ажиллагаануудад
хугацаа зааж өгөөгүй ч энэхүү зааврын төгсгөл хавьд байх хичээлийн
хуваарийн удирдамж дээрх тойм үйл ажиллагаанд хугацааг оруулсан байгаа.
Жишээлбэл, сүнслэг мэдлэг олж авах сэдэвт 150 минут өгсөн байна. Уг сэдвийн
суралцах туршлага хэсгийг заахад ойролцоогоор 80 минут шаардах учраас танд
сүнслэг мэдлэг олж авахтай холбоотой зарчим, сургаалын мэдэгдэл, төгс
эзэмших сургаалын хэсгүүдийг дүгнэхэд цаана нь 70 минут үлдэж байна гэсэн
үг. Энэ жишээг авч үзэх юм бол дүгнэх хэсэгт өгсөн цагийг 2-оос 3 долоо
хоногт тараан хуваарилж, ашиглаж болох юм.

Сургаалын мэдэгдэл болон тэднийг дэмжихэд ашигладаг төгс эзэмших
сургаалын хэсгүүдийг үе үе давтах нь суралцагчдыг сургаалыг төгс эзэмшихээр
хичээж чармайхад туслах болно. Гэхдээ “Төгс эзэмших сургаалыг давтах” үйл
ажиллагааг хийхдээ судрыг дэс дарааллын дагуу заах эсвэл Төгс эзэмших
сургаалын урдаа тавьсан зорилгын ач холбогдлыг бууруулахгүй байхад анхаар.

Төгс эзэмших сургаалыг хэрэгжүүлэх
Төгс эзэмших сургаал нь өдрийн семинар (өглөөний болон чөлөөт цагийн
хөтөлбөртэй), онлайн эсвэл гэрээр судлах семинар гэх мэт суралцагчдын
бүртгүүлсэн семинарын хөтөлбөрийн төрлөөс шалтгаалан өөр өөрөөр
хэрэгждэг.
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Өдрийн семинарын төгс эзэмших сургаал
Төгс эзэмших сургаал нь семинарын судрыг дэс дарааллын дагуу заах үйл
ажиллагааг орлохгүй. Таныг хичээлийн жилийн турш төгс эзэмших сургаалд
долоо хоногт дунджаар 30 минут зарцуулна гэж үздэг. Мормоны Номыг дэс
дарааллаар зааж байх үедээ Төгс эзэмших сургаалыг хэрэгжүүлэх юм бол та
хичээлийг цагт нь эхлүүлж, цагийг үр дүнтэй ашиглахыг шаардана.

Төгс эзэмших сургаалын 10 суралцах туршлага бүрд зарцуулсан долоо
хоногийн тоо нь сургаалын мэдэгдэл, уг сургаалын сэдвээр онцолж судлах төгс
эзэмших сургаалын хэсгүүдийн тооноос хамаарч өөр өөр байна. Зарим сэдвийг
нэг долоо хоногт хангалттай багтаадаг байхад заримыг дуусгахад нэмэлт
хугацаа хэрэгтэй болдог (Доор байгаа “Мормоны Номын төгс эзэмших
сургаалын хичээлийн хуваарийн удирдамж”-ийг үзнэ үү).

Төгс эзэмших сургаалыг судлах туршлага бүрийн “Сургаалыг ойлгох нь” хэсэг
ерөнхийдөө 5-аас 10 минутад багтаан хийж болох суралцах үйл
ажиллагаануудаас (хэсгүүдээс) бүрдэнэ. Энэ нь Төгс эзэмших сургаалд зориулах
хичээлийн цагийг уян хатан авч үзэх боломжийг олгодог. Жишээ нь, та нэг
өдөр хичээлийнхээ турш нэг юм уу хоёр суралцах үйл ажиллагааг багтаахаар
төлөвлөж, өөр нэг өдөр нь төгс эзэмших сургаалд цаг үлдээлгүй, судрын
хэсгүүдийг заахад хичээлийнхээ бүх цагийг зарцуулж болох юм. Зарим
суралцах үйл ажиллагаа илүү их цаг хугацаа шаарддаг учраас та тэднийг
багшийн чөлөөт өдөр хийхээр төлөвлөж болно (Багшийн гарын авлагын
хавсралт хэсэгт байгаа “Өдрийн семинарын багш нарт зориулсан хичээлийн
хуваарийн удирдамж” ба “Чөлөөт өдрөөр санал болгосон үйл
ажиллагаанууд”-ыг үзнэ үү).

Хэрэв Төгс эзэмших сургаалыг заах цаг тань судрын багцыг дэс дарааллаар заах
хичээлтэй хамт нэг өдөр давхацвал судраас дэс дарааллын дагуу заах хэсэгт
зарцуулах цагаа Төгс эзэмших сургаалд зарцуулахгүй байхад анхаар.
(Жишээлбэл: 5 минутын “Сургаалыг ойлгох нь” хэсэгт 20 минут зарцуулах
хэрэггүй. Ингэх нь Мормоны Номыг дэс дарааллын дагуу заах цагийг
багасгана.) Түүнээс гадна, суралцагчдад Төгс эзэмших сургаалд хэдэн минут
зарцуулахаа (жишээ нь, хичээлийн эхний 5 эсвэл 10 минут), мөн дараа нь
судрын тодорхой багцыг (жишээ нь, 2 Нифай 4) хичээлийн үлдсэн цагт үзнэ
гэдгийг тайлбарлаж хэлэх нь тустай байж болно.

Хэдийгээр та болон таны суралцагчид судалж байгаа Төгс эзэмших сургаалын
материал нь судрын тодорхой нэгэн хэсэгтэй холбоотой болохыг мэдэж болох
ч судрын багцыг зааж байхдаа Төгс эзэмших сургаалын үндсэн материал-ын
зарчим, мэдэгдлүүдийг заагдсанаас өөр байдлаар оноохоос зайлсхий. Ингэх нь
тухайн судрын багцын сүнслэгээр удирдуулсан зохиолчийн санааг ойлгоход
суралцагчдад саад болж болох юм.

Та төгс эзэмших сургаалын нэг хэсэг болгон төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг
сэдэвчлэн заахаас гадна судрыг дэс дарааллын дагуу суралцагчидтайгаа хамт
судлах үед төгс эзэмших сургаалууд гарч ирвэл тэдгээрийг онцлон хэлэх ёстой.
Ингэх нь суралцагчдад судрын хэсэг бүрийн агуулга, хам сэдвийн талаар илүү
гүн ойлголттой болж мөн хэсэг бүрийн зааж буй үнэнүүдийн ач холбогдлыг
илүү нэмэгдүүлэхэд тусална.
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Өдрийн семинарт төгс эзэмших сургаал нь төгс эзэмших судрын хөтөлбөрт
үндэслэж мөн үүнийг орлодог. Өмнө нь төгс эзэмших судрын хэсгүүд гэж
тодорхойлдог байсан төгс эзэмших сургаалын эдгээр хэсгийн хувьд, Мормоны
Номын семинарын багшийн гарын авлага нь суралцагчидтайгаа хамт судрыг дэс
дарааллаар судлахад тухайн хэсэгт зохих ач холбогдол өгөхөд тань туслах
зөвлөгөө, суралцах үйл ажиллагаануудыг агуулдаг. Төгс эзэмших сургаалын
хэсгүүд байхгүй газруудад багшийн гарын авлага нь ийм хэсгүүдийг
тодорхойлохгүй бөгөөд судрыг дэс дарааллын дагуу судалж байхдаа уг
хэсгүүдийг үр дүнтэй, зохих ёсоор олж тогтоох нь таны хувьд чухал зүйл байх
болно.

Судрын зарим хэсгийг Мормоны Номын семинарын багшийн гарын авлага дээрх
төгс эзэмших сургаалын хэсгээр биш, төгс эзэмших судрын хэсгээр
тодорхойлдог. Эдгээр хэсгийг тухайн гарын авлагад төгс эзэмших судрын
удирдамжийн дагуу дахин онцлон тэмдэглээгүй ч судрын дэс дарааллын дагуу
судлах үедээ дурдах ёстой.

Хичээлийн цагийн хуваарийн дагуу Төгс эзэмших сургаалд сургаал, төгс
эзэмших сургаалын хэсгээс судлах мөн дасгал ажлууд болон давтах үйл
ажиллагаанд төвлөрөх цаг хязгаарлагдмал тул ангид чээжлэх үйл ажиллагаа
хийх цаг гарахгүй байх нь лавтай. Гэхдээ судраас чээжлэх нь суралцагчдыг
адислах тул та төгс эзэмших сургаалын хэсгүүдийг ангиас гадуур чээжлэхэд
тэднийг урьж болно.

Мормоны Номын төгс эзэмших сургаалын хичээлийн хуваарийн удирдамж
Мормоны Номын 10 суралцах туршлага бүрд зарцуулсан долоо хоногуудын
тоо нь тухайн сургаалын сэдвээр судлах гол мэдэгдэл, судрын хэсгийн тооноос
шалтгаалан өөр өөр байдаг. Дараах суралцах үйл ажиллагаануудыг ашиглан
төгс эзэмших сургаалд долоо хоногт дунджаар 30 минут зарцуул.

• Сургаалын хэсгүүдийг ойлгох нь

• Дасгал ажлууд

• Төгс эзэмших сургаалыг давтах үйл ажиллагаанууд

Жишээ нь, дагалдах хичээлийн хуваарийн удирдамжинд Бурхан Тэргүүтэнтэй
холбоотой төгс эзэмших сургаалын үйл ажиллагаанд дөрвөн долоо хоногийг
оноосон. Та эхний долоо хоногт “Сургаалыг ойлгох нь” хэсгийн эхний гурван
хэсгийг хийж болно. Хоёр дахь долоо хоногт 4-6, гурав дахь долоо хоногт 7-8-р
хэсгийг сонгон хийж болно. Харин дөрөв дэх долоо хоногийн хувьд та дасгал
ажил ба “Сургаалыг ойлгох нь” үйл ажиллагааг хийж болно.

Ирэх долоо хоногийнхоо Мормоны Номын семинарын багшийн гарын авлага
дахь сургалтын материалыг болон энэ Мормоны Номын төгс эзэмших сургаалыг
заах багшийн материал дахь төгс эзэмших сургаалаас суралцах үйл
ажиллагаануудыг харах нь Төгс эзэмших сургаал заах төлөвлөгөө гаргаж,
хичээлийн цагаа хуваарилахад тань тусална. Та Төгс эзэмших сургаалаас
суралцах үйл ажиллагаа, дасгал ажлуудад цаг гаргахын тулд нэгтгэн дүгнэж
болох хичээлийн хэсгүүдийг тодорхойлж болох юм.

Дараах хичээлийн хуваарийн удирдамж нь Төгс эзэмших сургаалыг судлах
үндсэн материал дээр байдаг дэс дарааллаар нь сургаалын сэдвүүдийг багтаах
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арга барилд үндэслэсэн байдаг. Гэхдээ эхлээд “Сүнслэг мэдлэг олж авах нь”
суралцах туршлагыг заасан бол бусад сургаалын сэдвийг ямар ч дарааллаар
зааж болно. Дараах хоёр аргыг авч үзээрэй.

• Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал дээрх дэс дарааллын дагуу
сургаалын сэдвүүдийг заа (“Бурхан Тэргүүтэн”-ээр эхэлж, “Зарлигууд”-аар
дуусга).

• Боломжтой бол суралцагчдын судалж байгаа сургаалын сэдвийг ням
гаргийн цуглаанууд дээр суралцаж байгаа сэдэвтэй нь уялдуул (LDS.org
дээрх Ирээд, Намайг дага: Өсвөр үеийнхэнд зориулсан сургалтын
хөтөлбөр-ийг үзнэ үү).

Хичээл хуваарилах удирдамж

Долоо хоног Сургаалын сэдэв (зарцуулах ойролцоо минутын хамт)

1

2

3

4

5

Сүнслэг мэдлэг олж авах нь (150 минут)

6

7

8

9

Бурхан Тэргүүтэн (120 минут)

10

11

12

Авралын төлөвлөгөө (90 минут)

13

14

15

16

17

18

Есүс Христийн Цагаатгал (180 минут)

19 Сэргээлт (30 минут)

20 Бошиглогчид ба илчлэлт (30 минут)

21 Санваар ба санваарын түлхүүрүүд (30 минут)

22 Ёслолууд ба гэрээнүүд (90 минут)
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Хичээл хуваарилах удирдамж

Долоо хоног Сургаалын сэдэв (зарцуулах ойролцоо минутын хамт)

23

24

25

26

Гэрлэлт ба гэр бүл (60 минут)

27

28

29

30

31

32

Зарлигууд (180 минут)

Онлайн семинарын төгс эзэмших сургаал
Төгс эзэмших сургаалын суралцах үйл ажиллагаануудыг онлайны семинарын
хичээлүүдэд нэмж оруулах болно. Хэрэв та онлайн семинарын ангийн хичээл
заадаг бол тухайн орчинд нийцүүлэн хэрэгжүүлж болох чухал зарчим, арга
барилыг ойлгоход туслах “Өдрийн семинарын төгс эзэмших сургаал” дээрх
өмнөх хэсгүүдийг харах нь тустай байх болно.

Гэрээр судлах семинарын төгс эзэмших сургаал
Одоогоор гэрээр судалдаг багш, суралцагчдын ашиглах материалуудад Төгс
эзэмших сургаалын материалыг оруулаагүй байгаа. Тиймээс багш,
суралцагчид одоогийн гэрээр судлах болон төгс эзэмших судрын үйл
ажиллагаануудад орсон материалуудыг үргэлжлүүлэн ашиглах хэрэгтэй. Бид
гэрээр судлах материалыг шинэчлэх хүртэл Төгс эзэмших сургаалыг судлах
үндсэн материал-ыг суралцагчдадаа хувилан өгч, үүнийг болон төгс эзэмших
сургаалын судрын хэсгүүдийг бие даан судлахад нь тэднийг урамшуулан
дэмжихийг багш нараас хүсэж байна.
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Сүнслэг мэдлэг олж
авах нь
Тэмдэглэл: Энэ суралцах туршлагын 1, 2-р хэсгийг 40 минут үргэлжлэх хоёр
хичээлээр эсвэл тэдгээрийг нэгтгэн, 80 минут үргэлжлэх нэг хичээл болгон
зааж болно. Хэрэв таны заах хугацаа 180 өдрөөс бага бол Мормоны Номын
семинарын багшийн гарын авлага-ын “Суралцагчийн үүрэг” гэсэн 1-р
хичээлийн оронд энэхүү суралцах туршлагын 1-р хэсгийг зааж болно.

1-р хэсэг (40 минут)
Сүнслэг үнэний тухай ойлголт, гэрчлэлээ өсгөх нь
Нэг суралцагчийг Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн
зөвлөлийн 2-р зөвлөхөөр үйлчилж байсан Шэри Л.Дью эгчийн хэлсэн дараах
үгийг чанга уншихад урь.

“Нэгэн гайхамшигтай залуу эмэгтэй сэтгэл түгшсэн байдалтай над руу
залгасан юм. Тэрээр мэгшин уйлаад, ‘Сүм үнэн гэдэгт итгэдэг эсэхээ би
сайн мэдэхгүй байна. Надад аймшигтай санагдаж байна. Гэр бүлийнхэн
маань үүрд хамтдаа байхгүй байвал яах вэ?’ хэмээн палхийтэл хэлэв”
(Шэри Л.Дью, “Will You Engage in the Wrestle?” [2016 оны 5-р сарын 17-нд
болсон Айдахо дахь Бригам Янгийн Их Сургуулийн онцгой цугларалт],

byui.edu/devotionals).

Суралцагчдыг Дью эгчийн ярьсан түүхэн дээрх залуу эмэгтэйтэй адил зүйлийг
мэдэрч, санаа зовоосон асуудалтай тулгарч байгаа хэн нэгнийг мэддэг эсэх
талаар эргэцүүлэн бодоход урь.

• Хэрэв энэ залуу эмэгтэй чам дээр ирсэн бол чи түүнд туслахын тулд юу
хэлж, хийх байсан бэ?

Нэг суралцагчийг Дью эгчийн хэлсэн үгийг үргэлжлүүлэн чанга уншихад урь.

“Намайг түүнээс ‘Гэрчлэлтэй болохыг хүсэж байна уу?’ гэж асуухад тэрээр ‘Тийм ээ’ гэв.

‘Гэрчлэлтэй болохын төлөө хичээх хүсэлтэй байна уу?’ хэмээн асуухад тэр дахиад л ‘Тийм
ээ’ гэв” (Шэри Л.Дью, “Will You Engage in the Wrestle?” byui.edu/devotionals).

• Яагаад энэ залуу эмэгтэйгээс сайн мэдээний гэрчлэлтэй болохыг мөн
гэрчлэлтэй болохын төлөө хичээх хүсэлтэй байгаа эсэхийг асуух нь тустай
байж болох юм гэж бодож байна вэ?

Семинарын хичээлийн үеэр суралцагчдад сайн мэдээний тухай ойлголт,
гэрчлэлээ өсгөх, Сүмийн сургаал, түүх зэрэг Сүмийн талаарх өөрсдөдөө болон
өрөөл бусдад байдаг асуултуудад хэрхэн хариулт олж болоход суралцахын
төлөө ажиллах олон олон боломж гарах болно гэдгийг тайлбарла. Үүнийг хийх
нэг боломж Төгс эзэмших сургаалаар дамжуулан ирдэг. Төгс эзэмших сургаал
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хөтөлбөр нь сүнслэг мэдлэг олж авах зарчмуудыг мэдэж авч, хэрэгжүүлэхээр
эрэлхийлэх мөн Есүс Христийн сайн мэдээний үндсэн сургаалын тухай
ойлголтоо илүү гүнзгийрүүлэх үйл явцыг багтаадаг.

Бурхан бүх үнэний эх сурвалж мөн
Суралцагчдад Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал-ыг хувилж өгөөд,
“Сүнслэг мэдлэг олж авах нь” хэсгийг гаргахыг хүс. Нэг суралцагчийг эхний
догол мөрийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагуулан харж уншаад, энэ нь
бүх үнэний эх сурвалжийн талаар юу зааж байгааг олж мэдэхийг хүс.

• Хэн бүх үнэний эх сурвалж вэ? (Суралцагчдыг Бурхан бүхнийг мэддэг
бөгөөд бүх үнэний эх сурвалж мөн гэсэн сургаалыг тэмдэглэж авах
талаар бодож үзэхэд урь.)

• Ямар төгс эзэмших сургаалын хэсэг энэ сургаалыг баталж байна вэ? (Та
суралцагчдаас судар дээрээ Moзая 4:9-ийг хялбархан олж болох аргаар
тэмдэглэж авахад урьж болно.)

Нэг суралцагчаас Moзая 4:9-ийг чанга уншихыг хүс. Ангийнхныг дагуулан
харж уншаад, энэ шүлэг бидэнд үнэнийг эрэлхийлэхдээ Бурханд найдаж болох
шалтгааныг ойлгоход хэрхэн тусалж байгааг олж мэдэхийг хүс.

• Ямар үг эсвэл хэллэг бидэнд үнэнийг эрэлхийлэхдээ Бурханд найдаж болох
шалтгааныг ойлгоход тусалж байна вэ?

• Ямар туршлага Бурхан бүхнийг мэддэг бөгөөд бүх үнэний эх сурвалж
гэдгийг мэдэхэд тань тусалж байсан бэ? (Хэт нандин, хувийн шинжтэй
туршлагаасаа хуваалцахгүй байхыг суралцагчдад сануул.)

Сүнслэг мэдлэг хэрхэн олж авах вэ?
Бурханы бидэнд өгсөн, сүнслэг мэдлэг олж авахад туслах загвар гэсэн гарчгийг
самбарт бич.

• Та нар загвар гэдгийг юу гэж тайлбарлах вэ? (Загвар гэдгийн нэг
тодорхойлолт бол энэ нь ямар нэг зүйлийг, ялангуяа дахин давтан хийх
зүйлийг зөв хийх арга замыг ойлгоход тусалдаг явдал юм гэдгийг ойлгоход
суралцагчдад тусал. Жишээлбэл, ямар нэг зүйлийг хийхэд ашигладаг
загварыг үзүүлж болно.)

Нэг суралцагчийг Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал-ын “Сүнслэг
мэдлэг олж авах нь” хэсгийн хоёр дахь догол мөрийг чанга уншихад урь.
Ангийнхныг дагуулан харж уншаад, сүнслэг мэдлэг олж авахад маань туслах
Бурханы өгсөн загварын дагуу бидний дагах ёстой дөрвөн зүйлийг олж
мэдэхийг хүс.

• Бид энэ догол мөрөөс уншсан зүйл дээрээ үндэслэн, сүнслэг мэдлэг олж
авахад маань туслах Бурханы өгсөн загварын дагуу ямар дөрвөн зүйлийг
хийх ёстой вэ?

Суралцагчдын хариултыг самбар дээрх гарчгийн доор дараах маягаар бич.
Тухайлбал:
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1. Үнэнийг мэдэх чин хүсэлтэй байх

2. Бурханы илчилсэн үнэний дагуу амьдрах хүсэлтэй байх

3. Залбирлаар дамжуулан үнэнийг эрэлхийлэх

4. Бурханы үгийг нухацтай судлан, үнэнийг эрэлхийлэх

Ангийнханд дараах асуултыг тавь.

• Бид хойшлуулж боломгүй асуулт, асуудалтай үедээ биш, харин сүнслэг
мэдлэг эзэмшихийн тулд Бурханы загварыг өдөр бүр ашигладаг байх нь
яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ? (Эдгээрийг хийх нь Их Эзэний
Ариун Сүнсийг үргэлж бидэнтэй хамт байлгахад урьдаг төдийгүй Ариун
Сүнсний нөлөөг танин мэдэхэд туслах боломж олгодог учраас энэ загварыг
өдөр бүр ашиглах нь чухал байдаг. Бид энэ загварыг тогтмол дагаснаар
зөвхөн хойшлуулж боломгүй асуулт, асуудалтай үедээ биш, харин бүхий л
цаг үед сүнслэг мэдлэг олж авах хүсэлтэй байгаагаа Бурханд харуулдаг.)

Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал-ын “Сүнслэг мэдлэг олж авах
нь” хэсгийн хоёр дахь догол мөрийг дахин дурдаж, суралцагчдад сануул.

• Мормоны Номын төгс эзэмших сургаалын ямар ямар хэсэг сүнслэг мэдлэг
эзэмшихэд маань туслах Бурханы загварыг харуулдаг вэ? (Суралцагчдыг
хариулж байх хооронд дараах судрын эшлэлүүдийг самбарт бич. Үүнд:
Moронай 10:4–5; 2 Нифай 32:8–9; 2 Нифай 32:3. Эдгээр нь хоёр дахь догол
мөрөнд дурдсан судрууд дарааллаараа байгаа нь юм.)

Суралцагчдыг гурван бүлэг болгож хуваарил. Бүлэг болгонд самбар дээр
жагсаан бичсэн Мормоны Номын төгс эзэмших сургаалын хэсгүүдээс нэг
нэгийг оноогоод, сүнслэг мэдлэг эзэмшихэд туслах Бурханы загварыг заадаг
судрын хэсгүүдийг хайж олохыг хүс. Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа бүлэг
бүрээс нэг эсвэл түүнээс олон суралцагчийг гарч ирээд, олж мэдсэн зүйлээ
хэлэхийг хүс. Тэднийг хэлж байх үед дараахтай адил төстэй асуултууд тавих
талаар бод.

• Та нар “Чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр … Бурханаас асуух” гэдэг нь
юу гэсэн утгатай гэж бодож байна вэ (Moронай 10:4)? (Энэ нь бид
Бурханаас хариулт авах үнэнхүү хүсэлтэй, хүлээн авсан хариултынхаа дагуу
үйлдэх чин санаа зорилготой гэсэн утгатай гэдгийг суралцагчдад ойлгуул. )

Нэг суралцагчийг Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Рассэлл
М.Нэлсоны хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.

“‘Үнэн хүсэл’ гэдэг нь өгөгдсөн тэнгэрлэг зааврыг дагах үнэнхүү хүсэл
эрмэлзэл хүнд байх ёстой гэсэн үг юм” (Рассэлл М.Нэлсон, “Гуй, хай, тогш,”
Ensign эсвэл 2009 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 92).
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• Чин сэтгэлээсээ үнэнийг эрэлхийлж, Бурханы бидэнд өгсөн зааврыг дагах
үнэн хүсэлтэй байх нь яагаад чухал вэ?

• Та нар “үргэлж залбирах” гэсэн нь ямар утгатай гэж бодож байна вэ
(2 Нифай 32:9)?

• Алдаг оног унших, “Христийн үгэн дээр найрлах” хоёрын хооронд ямар
ялгаа байна гэж та нар бодож байна вэ (2 Нифай 32:3)?

• Үргэлж залбиран, Христийн үгэн дээр найрлахыг сонгох нь сүнслэг мэдлэг
эзэмшихэд маань хэрхэн туслах вэ?

Суралцагчдыг сүнслэг мэдлэг эзэмшихэд туслах Бурханы загварыг
хэрэгжүүлсэн талаарх туршлагаа хуваалцахад урь. Тэднийг туршлагаа
хуваалцаж байх үед үүний үр дүнд хүлээн авсан адислалынхаа талаар
тайлбарлахад урь. Та өөрийнхөө туршлагаас хуваалцаж болно.

Асуулт тавьж, хариулт эрэлхийлэх нь үнэнийг мэдэж авахаар гаргах
бидний хүчин чармайлтын амин чухал хэсэг юм
Ойлгоход хэцүү Сүмийн сургаал, түүхийн талаар асуултууд тавих нь хүмүүст
сайн гэж бодож байгаа эсэхээ тунгаахыг хүс.

Нэг суралцагчийг Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал-ын “Сүнслэг
мэдлэг олж авах нь” хэсгийн гурав дахь догол мөрийг чанга уншихад урь.
Суралцагчдыг дагуулан харж уншаад, үнэнд суралцахын тулд бидний асуулт
тавих, хариулт эрэлхийлэх хүчин чармайлтын ач холбогдлын тухай энэ догол
мөр юу зааж байгааг олж мэдэхийг хүс.

• Үнэнд суралцахын тулд бидний асуулт тавих, хариулт эрэлхийлэх хүчин
чармайлтын ач холбогдол юу вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа Асуулт
тавьж, хариултаа эрэлхийлэх нь үнэнийг мэдэж авахад гаргах
бидний хүчин чармайлтын амин чухал хэсэг юм гэсэн үнэний тухай
товч дүгнэлтийг самбарт бич.)

• Яагаад асуулт тавьж, хариулт эрэлхийлэх нь үнэнийг мэдэж авахаар гаргах
бидний хүчин чармайлтын амин чухал хэсэг вэ?

• Гурав дахь догол мөрөөс бидний ойлгож мэдсэнээр, асуулт тавихад бидний
хандлага, санаа зорилго ямар хамаатай байдаг вэ? (Бидний асуулт тавих,
хариулт эрэлхийлэх хандлага, санаа зорилго Ариун Сүнсээр
дамжуулан суралцах чадварт маань тун их нөлөөлөх болно гэсэн
үнэнийг таньж мэдэхэд суралцагчдад тусал. Та суралцагчдад Төгс эзэмших
сургаалыг судлах үндсэн материал дээрээ энэ зарчмыг тэмдэглэхийг санал
болгож болно.)

Сүмийн сургаал үнэн эсэхэд санаа зовж байсан учраас Шэри Л.Дью эгчтэй
холбоо барьсан залуу эмэгтэйн тухай түүхийг суралцагчдад сануул. Уг залуу
эмэгтэй асуултынхаа хариултыг олж авахад туслах бишоп, Дью эгч зэрэг
хүмүүстэй уулзахаар шийдсэн гэдгийг тайлбарлаж өг.

Суралцагч бүрд дараах тараах материалыг хувилан тараа. Энэ тараах
материалд асуултуудынхаа хариултыг олохоор эрэлхийлж байхад нь

залуу эмэгтэйд тохиолдсон зүйл агуулагддаг. Хэд хэдэн суралцагчийг түүхийг
ээлж дараалан уншихад урь. Ангийнхныг дагуулан харж уншаад, бидний
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асуулт тавих, хариулт эрэлхийлэх хандлага, санаа зорилго Ариун Сүнсээр
дамжуулан суралцах чадварт маань хэрхэн нөлөөлдгийг олж мэдэхийг хүс.

Суралцагчдыг эхний гурван догол мөрийг уншсаны дараа асуу.

• Үнэнийг эрэлхийлэгч энэ залуу эмэгтэйн хандлага, санаа зорилго
асуултуудынхаа хариултыг олох чадварт нь хэрхэн тусалсан байж болох вэ?

Дараа нь хэд хэдэн суралцагчийг тараах материал дээр байгаа Дью эгчийн
хэлсэн үгийг ээлжлэн чанга уншихад урь.

“Би [тэр залуу эмэгтэйд хандан], ‘судраа мөн өөртөө байгаа бүх
асуултыг аваад ир. Асуулттай байх нь сайн хэрэг. Их Эзэн бидэнд юу
заахыг хамтдаа харъя’ гэж хэлсэн юм.

Тэрээр миний үгийг өлгөж аваад, хэцүү хэцүү асуултыг ар араас нь
урсгаж гарав. Бид хариулт эрж, судар болон бошиглогчдын сургаалаас
хайлаа. Тэр өөрт нь асуух зүйл байгаа нь гэрчлэл байхгүй гэсэн үг биш

болохыг бага багаар ойлгож эхлэв. Судрууд асуулт бүхий бошиглогчдын цэдгээр
дүүрэн байлаа. Тэгээд тэрээр Ариун Сүнс өөрт нь бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчид бол
үнэхээр бошиглогч байдаг юм гэх мэтээр гэрчилж байгааг таньж мэдэж эхэлжээ.

“Цаг хугацаа өнгөрөх тусам түүний гэрчлэл өсөж байв. Тэгээд бараг жилийн өмнө
тэрээр дахин утасджээ. ‘Би таныг ариун сүмийн эрхийн бичиг атгаж байгааг маань
мэдэх хамгийн анхны хүн байгаасай гэж хүсэж байна. Та намайг хишгээ хүртэх үед
ирэх үү?’ гэж тэр хэлээд, ‘Надад таны хэлсэн зүйлээс чухам юу хамгийн их тусалсан
гэдгийг та мэдэх үү? Та надад асуух зүйлтэй байх нь сайн хэрэг гэж хэлсэн. Энэ нь
намайг эргэлзэгч нэгэн биш, харин эрэлхийлэгч нэгэн гэж өөрийгөө харах боломж
олгосон’ гэв.

Би маш их баярласан! Гэтэл хоёр өдрийн дараа би өөр нэгэн [залуу эмэгтэйгээс] огт
өөр дуудлага хүлээн авав. ‘Дью эгч ээ, намайг жирэмсэн гэдгийг өөр хэн нэгнээс
сонсохоос тань өмнө би танд дуулгах гэсэн юм’ гэлээ. Тэрээр хэдэн жилийн турш
сайн мэдээний үнэн байдалд эргэлзэж байсан бөгөөд эцэст нь ариун явдлын хуулиар
амьдрах шалтгаан байхгүй гэж боджээ.

Би түүнд хайртайгаа мөн түүний шүүгч биш гэдгээ хэлэв. Тэгээд би түүнээс
гэрчлэлтэй болохыг хүсэж байгаа эсэхийг асуулаа. ‘Үгүй, би хүсэхгүй байна’ гэж
тэр хэлэв.

Эрс тэс ялгаатай байлаа. Бараг л яг нэг цаг хугацаанд хоёр залуу эмэгтэйд гэрчлэл
рүү нь дайрсан асуулт үүсжээ. Тэдний нэг нь тусламж хайн гуйхад гэр бүл, найз
нөхөд, удирдагчид нь ерөнхийлөгч Монсоны зөвлөгөөг даган, түүнийг аврахаар
явсан. Нөгөө охин нь эргэлзээгээ бөөцийлөн, ёс суртахуунгүй сонголтуудаа байж
болох зүйл гэдэгт өөрийгөө итгүүлж байжээ. …

Эхний охины асуултууд үнэнийг эрэлхийлэгч болоход нь түлхэц болсон бол нөгөө
охин өөрт байсан асуултуудаа ёс суртахуунгүй байдлаа зөвтгөхөд ашигласан.

Эрхэм найзууд минь, асуух зүйлтэй байх нь сайн хэрэг. Сүнслэг өдөөлт өгсөн болон
итгэлээр асуусан мөн Ариун Сүнс хариултыг нь удирдан, батлах найдвартай эх
сурвалжаас авсан асуултууд бол сайн асуултууд юм. …
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Бидний хэн нь ч өөрсдийнхөө зүгээс ямар ч хүчин чармайлт гаргалгүйгээр илчлэлт
хүлээн авах эрхгүй. Бурханаас ирэх хариулт ид шидийн мэт гарч ирдэггүй. Хэрэв бид
сүнслэг байдлаараа өсөж хөгжихийг хүсэж байгаа бол Их Эзэн биднийг асуулт тавьж,
хариулт эрэлхийлдэг байгаасай хэмээн хүсэж байдаг. Тэрээр ‘Хэрэв чи асуух аваас,
чи илчлэлт дээр илчлэлт мэдлэг дээр мэдлэг хүлээн авах болно’ хэмээн амласан [С
ба Г 42:61]. Үүнээс илүү яаж тодорхой хэлэх билээ дээ? Их Эзэн итгэлээр асуусан
сүнслэг асуултуудад таатай ханддаг. Учир нь ийм асуултууд мэдлэг, илчлэлт, илүү
агуу итгэл рүү хөтөлдөг” (Шэри Л.Дью, “Will You Engage in the Wrestle?” [2016 оны
5-р сарын 17-нд болсон Айдахо дахь Бригам Янгийн Их Сургуулийн онцгой
цугларалт], byui.edu/devotionals).

• Дью эгчийн ярьсан хоёр залуу эмэгтэйд тохиолдсон явдал асуулт тавих
үеийн хандлага, санаа зорилгын ач холбогдлыг ойлгоход хэрхэн тусалж
болох вэ?

• Хоёр залуу эмэгтэйд тохиолдсон явдал асуултуудынхаа хариултыг шаргуу
эрэлхийлэх үүргээ ойлгоход бидэнд хэрхэн тусалж болох вэ?

Та чин сэтгэлээсээ асуух, хариултуудаа шаргуу эрэлхийлэхийн ач холбогдлын
талаар гэрчлэлээ хуваалцаж болно. Их Эзэн бидний чин сэтгэлийн асуултуудад
хариулна гэдгийг хэрхэн мэдэж авснаа хуваалцах тухай бодож үз.

Суралцагчдыг сүнслэг мэдлэг олж авахад туслах Тэнгэрлэг Эцэгийн томилсон
загварыг хэрэгжүүлснээр чин сэтгэлээсээ асуух, хариултыг нь шаргуу хайх
талаар суралцсан зүйлийнхээ дагуу үйлдэхэд урь.

2-р хэсэг (40 минут)
Асуултанд хариулахад маань туслах зарчмууд
Суралцагчдыг амьдрал, Сүм, Сүмийн сургаал, түүх зэргийн талаар ямар асуулт
байж болох тухай бодож үзэхэд урь.

Суралцагчдын асуух магадлалтай эсвэл суралцагчдаас хэн нэгэн асууж болох
асуулт, санаа зовоосон зүйлийн жишээ болгон дараах зүйлийг үзүүл эсвэл
самбарт бич. Тухайлбал:

Бусад хүний залбирлынхаа хариултыг хүлээн авсан тухай ярьж байхыг
сонсож байсан ч надад ийм зүйл тохиолдоогүй. Зөв зүйл хийхийг хичээж
байгаа ч Бурхан намайг хайрладаггүй юм шиг санагддаг. Яагаад Тэнгэрлэг
Эцэг миний залбиралд хариулдаггүй вэ?

Сүнслэг мэдлэг олж авах тухай хичээлийн энэ хэсэг нь суралцагчдад асуух зүйл
гарсан үед эсвэл бусад хүн асуулт тавьсан үед удирдан чиглүүлэх итгэлээр
үйлдэх, утга санаа болон асуултыг мөнхийн талаас нь нягтлах, тэнгэрлэгээр
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томилогдсон эх сурвалжуудаар дамжуулан илүү сайн ойлгохыг эрэлхийлэх
зэрэг гурван зарчимд суралцахад туслах зорилготой гэдгийг тайлбарлан хэл.

Итгэлээр үйлд
Цөөн суралцагчийг Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал-ын
“Сүнслэг мэдлэг олж авах нь” хэсгийн “Итгэлээр үйлд” хэмээх 1-р зарчмыг
ээлж дараалан чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгүүдийг дагуулан харж
уншаад, асуудал, асуулттай үедээ итгэлээр юу үйлдэж болно хэмээн
тайлбарласныг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг өөрсдөд нь илүү үнэ цэнтэй
санагдсан хэсгүүдийг тэмдэглэж авахад урь.

Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Суралцагчдыг хариулах үед
олж мэдсэн зөвлөгөөгөө дагах нь хэрхэн асуулт, асуудалтай үед нь туслахыг
тайлбарлахыг хүс. Бид үргэлжлүүлэн хариулт эрэлхийлэхдээ хэзээ нэгэн
цагт хариултаа олно гэдэгт найдан, итгэлтэй амьдрах ёстой гэсэн
сургаалын мэдэгдлийг онцол.

• Мормоны Номын ямар төгс эзэмших сургаалын хэсэг энэ мэдэгдлийг
баталж байна вэ? (Та суралцагчдыг судар дээрээ Ифер 12:6-г хялбархан олж
болох аргаар тэмдэглэж авахад урьж болно.)

Нэг суралцагчийг Ифер 12:6-г чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагуулан харж
уншаад, асуултуудынхаа хариултыг хайж байхдаа итгэлтэй амьдрах нь чухал
болох шалтгааныг ойлгоход туслах үг ба хэллэгийг олж мэдэхийг хүс.

• Энэ шүлгийн ямар үг, хэллэг бидэнд асуултуудынхаа хариултыг хайж
байхдаа итгэлтэй амьдрах нь чухал болох шалтгааныг ойлгоход тусалж
болох вэ?

• “Итгэлийн тань сорилтын дарааг хүртэл та нар гэрчийг хүлээн авахгүй”
гэсэн нь ямар утгатай вэ? (Ифер 12:6)

Нэг суралцагчаас Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх, eрөнхийлөгч Дийтр
Ф.Угдорфын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Сайн мэдээний үнэний
гэрч, гэрчлэлийг хүлээн авахын тулд бид юу хийх ёстой талаар сонсохыг
ангийнхнаас хүс.

“Та ямар ч нөхцөлд өдөр бүр сайн мэдээний зарчмуудыг хэрэгжүүлэн,
итгэлээ өсгөхийн хэрээр сайн мэдээний жимсний амтыг мэдрэх бөгөөд энэ
жимсээр үүний үнэнийг мэдэх болно” (Дийтр Ф.Угдорф, “The Reflection in
the Water” [Залуучуудад зориулсан Сүмийн Боловсролын Системийн галын
дэргэдэх цугларалт, 2009 оны 11-р сарын 1], LDS.org).

• Ерөнхийлөгч Угдорфын хэлснээр, бид сайн мэдээний үнэний гэрчлэлийг
хүлээн авч, гэрчлэлээ хүчирхэг болгохын тулд юу хийх ёстой вэ?

• Яагаад Их Эзэн биднийг сайн мэдээний үнэний гэрч, гэрчлэлийг хүлээн
авахаасаа өмнө итгэлээ өсгөөсэй хэмээн хүсдэг вэ?
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• Та өдөр бүр сайн мэдээний зарчмуудыг хэрэгжүүлснээр итгэлээ өсгөх
сонголт хийж, ямар үнэнийг гэрчлэл болгон хүлээн авсан бэ? Тэрхүү
гэрчлэл танд хэрхэн ирсэн бэ? (Та мөн туршлагаа хуваалцаж болно.)

Зарим хүн Их Эзэний зарлигуудын дагуу амьдарч, итгэлээ өсгөхөөр
эрэлхийлсэн ч гэрчлэлтэй эсэхдээ эргэлзэж эсвэл гэрчлэл нь илүү хүчтэй
болохгүй байгаад гайхдаг байж болно гэдгийг тайлбарла.

Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал-ын “Сүнслэг мэдлэг олж авах
нь” хэсгийн “Итгэлээр үйлд” хэмээх 1-р зарчмын сүүлийн хоёр мэдэгдлийг
онцлон хэл. Үүнд: Бид аль хэдийн хүлээн авсан үнэн болон гэрэлд
итгэлтэй байх юм бол илүү их зүйлийг хүлээн авах болно. Асуулт,
залбирлын хариулт ихэвчлэн “шат шатаар, дүрэм дүрмээр” өгөгддөг.
Суралцагчдаас энэхүү үнэнүүдийг тэмдэглэхийг хүс.

• Энэ үнэнүүд сайн мэдээний гэрчлэл илүү хурдан өсөж хөгжихгүй байгааг
ойлгоход хүмүүст хэрхэн туслах вэ?

• Ямар төгс эзэмших сургаалын хэсэг энэ хоёр үнэнийг баталж байна вэ?
(Суралцагчдыг 2 Нифай 28:30-ийг ялгаатай аргаар тэмдэглэхэд урь.)

2 Нифай 28:30-ийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Ангийнхнаас
дагуулан харж уншаад, Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал дээрх
эдгээр үнэнийг батлах үг, хэллэгийг хайж олохыг хүс. Суралцагчдаас олж
мэдсэнээ тайлагнахыг хүс.

Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон өөртэй нь
болон гэр бүлийнхэнтэй нь хэдэн жилийн туршид тулгарсан саад бэрхшээлийн
үеэр залбиралтай холбоотой тохиолдсон туршлагаа дүрслэн бичсэн гэдгийг
тайлбарла. Нэг суралцагчийг ахлагч Кристоффэрсоны уг үгийг чанга уншихад
урь. Ангийнхнаас Их Эзэн яагаад бидний зарим асуулт, залбиралд тэр даруй
эсвэл бидний хүссэн арга замаар хариулдаггүй шалтгааныг олж сонсохыг хүс.

“Би хөндлөнгийн гайхамшигтай оролцооны төлөө залбирав. Би уг
залбирлыг олон удаа зүрх сэтгэлийнхээ чин хүслээр хэлсэн ч хариу ер
ирсэнгүй. Тэгээд эцэст нь, ‘Гэвч миний хүсэл бус харин Таны хүсэл
биелэгдэг’ (Лук 22:42) хэмээн залбирсан Аврагч шиг залбирч сурсан юм. Би
эцсийн шийдэлд хүрэх замаар жижиг алхам хийх бүрдээ Их Эзэний
тусламжийг эрэлхийлж байлаа.

… Би нэг бус удаа нулимс урсган, Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ өмнө тусламж гуйн, өвдөг сөгдөн
залбирав. Тэр үнэхээр тусалсан. Заримдаа зүгээр л амар амгалан мэдрэмж, бүх зүйл
сайхан болно гэсэн мэдрэмж төрдөг байлаа. …

Зовж шаналж байсан ч тулгарсан асуудал тэр дороо түргэн шийдэгдээгүйд одоо би
баярладаг. Бурханд хандан хэдэн жил бараг өдөр бүр тусламж гуйхаас өөр аргагүй байсан
нь хэрхэн чин сэтгэлээсээ залбирч, залбирлынхаа хариуг аван, Бурханд итгэлтэй байх
практик арга замыг надад заасан юм. Би Аврагчийг болон Тэнгэрлэг Эцэгийг өөр ямар
нэгэн арга замаар, өөр ямар ч түвшинд таних боломжгүй тийм арга замаар таньж мэдсэн.
Үүнээс өөр арга замаар бол хэт их хугацаа шаардах байсан байх. … Би Их Эзэнд бүх зүрх
сэтгэлээрээ найдаж сурсан юм. Би өдөр бүр Түүнтэй хамт алхаж сурсан” (Д.Тодд
Кристоффэрсон, “Recognizing God’s Hand in Our Daily Blessings,” Ensign, 2012 оны 1-р
сар, 18).
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• Энэ хэсгээс таны ойлгож мэдсэн зүйл дээр үндэслэхэд, яагаад Бурхан
бидний зарим асуулт, залбиралд тэр даруй эсвэл бидний хүссэн арга замаар
хариулдаггүй вэ? (Cуралцагчдыг хариулсны дараа Бурхан бидний залбиралд
тэр даруй шулуухан бөгөөд хүчирхэг арга замаар хариулж болно гэдгийг
тайлбарлаж болно.)

Самбар дээрх асуудал, асуултад анхаарлаа хандуул.

• Та нарт ямар нэгэн асуудал, асуулт байгаа бол итгэлээр үйлдэхийг хэрхэн
сонгож болох вэ?

Утга санаа болон асуултыг мөнхийн талаас нь нягтлах
Суралцагчдаас амьдралын талаарх шашны итгэл үнэмшил, үзэл бодол нь Есүс
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүн бус найз нөхөд,
хамт суралцдаг хүмүүсийнхээс өөр байгааг анзаарсан үеэ бодохыг хүс.

Нэг суралцагчийг Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин
Х.Өүксийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас яагаад
хожмын үеийн гэгээнтнүүд амьдрал болон шашны асуудалд бусад хүнээс өөр
ханддаг талаар олж сонсохыг хүс.

“Олон чухал асуудлаарх бидний төсөөлөл таамаг [эсвэл итгэл үнэмшил] …
бидний найз нөхөд, хамтран ажиллагсдынхаас өөр байдаг. Тэд бас өнөө үед
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ашиглаж байгаа олон үзэл бодлоос өөр үзэл
бодолтой байдаг. … Жишээлбэл, хожмын үеийн гэгээнтнүүд бид Тэнгэрлэг
Эцэгийнхээ хүүхдүүддээ зориулсан төлөвлөгөөг мэддэг учраас энэхүү мөнх
бус дэлхий нь үл таних өнгөрсөн болон тодорхой бус ирээдүй хоёрын

хоорондох завсрын нэг үзэгдэлт жүжиг биш гэдгийг мэддэг. Энэ амьдрал бол гурван
үзэгдэлт жүжгийн хоёр дахь үзэгдэл юм. Үүний зорилго нэгдүгээр үзэгдэл дэх сүнслэг
оршихуй, гуравдугаар үзэгдэл дэх мөнхийн хувь тавилангийн талаарх илчлэгдсэн зүйлээр
тодорхойлогдоно. Бурханы илчилсэн энэ төлөвлөгөө, бусад үнэний талаарх бидний
мэдлэгээс шалтгаалан, бид өөрсөдтэйгөө адилхан мэдлэггүй хүмүүсийнхээс өөр таамаглал
дэвшүүлж эхэлдэг. Үүний үр дүнд бид бусад хүний зөвхөн мөнх бус амьдралын талаарх
өөрсдийн үзэл бодлоор шүүн үздэг олон чухал сэдвийн тухайд өөр өөр дүгнэлт гаргадаг”
(Даллин Х.Өүкс, “As He Thinketh in His Heart” [Ерөнхий эрх мэдэлтэнтэй хамт нэгэн үдэш,
2013 оны 2-р сарын 8], lds.org/broadcasts).

• Ахлагч Өүксийн хэлснээр, яагаад хожмын үеийн гэгээнтнүүд бусад хүнээс
өөрөөр амьдрал, шашны асуудалд ханддаг вэ? (Суралцагчдыг хариулах үед
дараах хүснэгтийг самбарт зур.)

Хэсгүүдийг 1, 3-р үзэгдэлд тохируулаад, дараах асуултыг тавь. Үүнд:
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• Хэрэв бид энэ дэлхийн өмнөх болоод дараах амьдралын тухай олж мэдээгүй
байсан бол өөр өнцгөөс ямар чухал сэдвийг харж болох вэ? (Суралцагчид
хүмүүний амьдралд үнэ цэнтэйд тооцдог зүйлийг эсвэл Эцсийн шүүлтээр
хийсэн сонголтынхоо төлөө бидний хүлээн авах Бурханы өгсөн үр дагавар
гэх зэрэг хэд хэдэн сэдвийг дурдаж болно.)

Ахлагч Өүксийн хэлсэн дараах үгийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Түүнийг
институт, семинарын шашны багш нарт хандан ярьж байгаа гэдгийг
тайлбарла. Хариулахад хэцүү асуулт, үзэл бодолтой тулгарсан үедээ
суралцагчид юу хийх ёстой талаар сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“Манай залуу хүмүүс үеийн нөхөдтэйгээ маргалдахаас зайлсхийх хэрэгтэй.
… Хэрэв тэд тулгарч буй дэлхийн үзэл бодол, таамаглалыг
тодорхойлсныхоо дараа хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн үзэл бодлыг
удирддаг өөр ойлголт, суурь ухагдахуунуудыг тодорхойлбол илүү дээр байх
болно гэдгийг санал болгож байна (Даллин Х.Өүкс, “As He Thinketh in His
Heart,” lds.org/broadcasts).

• Ахлагч Өүксийн санал болгосны дагуу хариулахад, суралцагчид хэцүү
асуулт, үзэл бодолтой тулгарсан үедээ юу хийх ёстой вэ? (Та суралцагчдад
таамаглал бол дүгнэлтийг дэмжихэд ашигладаг санаа мөн мэдэгдэл нь
хүний байр суурь, үзэл бодол эсвэл санааг тунхагладаг тунхаглал гэдгийг
ойлгоход туслах хэрэгтэй байж болох юм.)

Хүний итгэл үнэмшил эсвэл таамаглал баримталж ирсэн байр сууринд нь
хэрхэн нөлөөлдгийг харуулахын тулд самбар дээрх асуулт, асуудлыг тойруулан
энгийнээр хүрээлүүлж зур.

Энэ энгийн хүрээ нь Тэнгэрлэг Эцэг,
Түүний авралын төлөвлөгөө, Есүс
Христийн сургаал зэрэг бидний
мэддэг зүйлийн агуулгын хүрээнд
асуултаа олж хараагүй байж болох ч
асууж байгаа хүний итгэл үнэмшил
эсвэл таамаглалыг илэрхийлж байгаа
гэдгийг тайлбарла. Бид хувь хүний
итгэл үнэмшил эсвэл төсөөлөл
таамгийг авч үзэхдээ тухайн хүнийг
хэрхэн хүлээж авах бол гэсэн бодлоор
Ариун Сүнсний удирдамжийг
мэдрэн, сайхан сэтгэлээр, хүндэлж хандах хэрэгтэй гэдгийг онцлон хэл.

• Ямар итгэл үнэмшил эсвэл төсөөлөл таамаг тодорхой бус байж, ийм
асуудал, асуулттай байхад хүнд нөлөөлдөг байж болох вэ?

Суралцагчдын хариултыг хүрээг тойруулан бич. Үүнд дараах зүйлс орж болно.

Бурхан хүн бүрийн залбиралд ижил арга замаар хариулдаг.
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Бурхан хүүхдүүдийнхээ заримд нь хайртай ч үнэндээ бол надад хайргүй.

Бурхан миний залбирлуудад миний найдаж байсан арга замаар болон
Түүнээс хүлээж байсанчлан хариулахгүй бол надад хайргүй гэсэн үг.

Намайг зөв зүйл хийж байхад Бурхан залбирлуудад минь тэр даруй
хариулах ёстой.

• Яагаад Бурханы тухай мөн энэ дэлхийн амьдрал, Сүм, түүний сургаал,
түүхийн тухай асуухад гарч болох итгэл үнэмшил, төсөөлөл таамгийн
талаар бодох нь бидэнд болон бусад хүнд чухал гэж та нар бодож байна вэ?
(Үүнийг хийснээр тухайн асуудлын үндэс болох халхлагдсан асуудлыг эсвэл
хязгаарлагдмал үзэл бодлын өнцгийг илүү сайн ойлгоход туслах болно
гэдгийг олж мэдэхэд суралцагчдад тусал.)

• Самбарт бичсэн итгэл үнэмшил эсвэл төсөөлөл таамаг уг хүнийг
хязгаарлагдмал үзэл бодлын өнцгөөс асуултыг олж хардаг байх
магадлалтайг хэрхэн харуулж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал-ын “Сүнслэг
мэдлэг олж авах нь” хэсгийн “Утга санаа болон асуултыг мөнхийн талаас нь
шинжлэн судал” хэмээх 2-р зарчмыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагуулан
харж уншаад, Сүнсний тусламжийг эрэлхийлж, утга санаа болон асуултыг
мөнхийн талаас нь хэрхэн авч үзэхийг олж мэдэхийг хүс.

Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Бид сургаалын утга
санаа, асуулт, нийгмийн асуудлыг мөнхийн талаас нь шинжлэн
судлахдаа авралын төлөвлөгөө, Аврагчийн сургаалын хам сэдэв дотор
авч үзэх хэрэгтэй гэсэн үнэнийг тэмдэглэх талаар бодож үзэхэд суралцагчдыг
урь. Хэсгүүдийг самбар дээрх 1 ба 3-р үзэгдэлд тохируул.

Суралцагчдад утга санаа, асуултуудыг хэрхэн авралын төлөвлөгөө,
Аврагчийн сургаалын хам сэдэв дотор авч үзэх талаар ойлгоход нь

туслахын тулд LDS.org дээрх “Утга санаа болон асуултыг мөнхийн талаас нь
авч үзэх нь” видео бичлэгийг үзүүлэх талаар бодоорой. Лаурэн гэдэг залуу
эмэгтэй Бурханы талаарх найзынхаа асуултад нөлөөлсөн байж болох итгэл
үнэмшил, таамаг төсөөллийн талаар хэрхэн цаг гарган бодож байгааг, тэрхүү
асуултаа хэрхэн мөнхийн талаас нь авч үзэж байгааг ангиараа үзэхийг хүс.

Видео бичлэгийг үзэж дууссаны дараа суралцагчдаас асуу.

• Яагаад Бурханы талаарх найзынхаа асуултад нөлөөлсөн байж болох итгэл
үнэмшил, таамаг төсөөллийн талаар бодсон нь Лаурэнд тустай байсан бэ?

• Лаурэнийг найзынхаа асуултыг мөнхийн талаас нь шинжлэн судлах үед юу
тохиолдсон бэ?

Суралцагчдад утга санаа, асуултыг мөнхийн талаас нь шинжлэн судлах дадлага
хийхэд нь туслахын тулд самбар дээрх хүрээн дотор байгаа асуудал, асуулт руу
анхаарлыг хандуулж, асуу.
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• Биднийг асуултыг өөрөөр харахад мөн мөнхийн үнэнд тулгуурласан
хариулт олоход туслах Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний төлөвлөгөө, Аврагчийн
сургаалын талаар бид юу мэддэг вэ?

Суралцагчдыг хариулах хооронд хүрээг тойруулсан өгүүлбэрүүдийг арилгаад,
суралцагчдын хариултуудыг оронд нь бич. Тэд хариулахдаа дараах
хариултуудыг оруулж магадгүй. Тухайлбал:

Бурхан бидний хувь хүн бүрд юу хэрэгтэй байгаа, бидэнд юу хамгийн сайн
байхыг мэддэгтээ үндэслэн бидний залбиралд өөр өөрөөр хариулдаг
байж болно.

Бурхан Өөрийнхөө бүх хүүхдэд хайртай. Надад ч бас хайртай.

Бурхан миний залбирлуудад миний найдаж байсан арга замаар мөн
Түүнээс хүлээж байсанчлан хариулахгүй ч надад хайртай.

Намайг зөв зүйл хийхээр хичээж байхад ч гэсэн Бурхан бүх залбиралд
маань тэр даруй хариулахгүй байж мэднэ. Энэ нь надад сүнслэг
байдлаараа өсөж хөгжих боломж олгодог.

Самбарт хүрээг тойруулан бичсэн асуудал, асуултаа арилгаад, оронд нь илүү
гоё хүрээ зур.

Шинэ хүрээ бол Тэнгэрлэг Эцэг,
Түүний авралын төлөвлөгөө,
Аврагчийн сургаалуудын талаарх
бидний мэддэг үнэнийг төлөөлж
байгаа гэдгийг тайлбарла.

• Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний
төлөвлөгөө, Аврагчийн сургаалын
талаар бидний мэддэг хам сэдвийн
дотор асуултыг харах нь асуултыг
өөрөөр харахад хэрхэн тусалж
байна вэ?

Суралцагчдыг утга санаа, сургаал, асуултыг мөнхийн талаас нь авч үзсэнээр
хэрхэн илүү сайн ойлгох боломжтой байсныг хуваалцахад урь. Та мөн
өөрийнхөө туршлагаас хуваалцаж болно.

Тэнгэрээс томилогдсон эх сурвалжаар дамжуулан илүү ихийг ойлгож
авахаар эрэлхийл
Суралцагчдыг Сүмийн талаар асуух зүйл гарсан үед эсвэл чухал шийдвэр
гаргахад тусламж хэрэгтэй үедээ ямар эх сурвалжид хандаж болох талаар
бодож үзэхэд урь.

Нэг суралцагчаас Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч M.Рассэлл
Баллардын хэлсэн дараах үгийг чанга уншихыг хүс.
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“‘Харин та нарын хэн нэгэн нь мэргэн ухаанаар дутвал, Google-ээс асуу!’
хэмээн Иаков хэлээгүй.” (M.Рассэлл Баллард, “21-р зууны Институт,
семинарын багш нарын боломж ба үүргүүд” [Ерөнхий эрх мэдэлтэй хамт
нэгэн үдэш, 2016 оны 2-р сарын 26], lds.org/broadcasts).

• Иаков 1:5-д цэдэглэснээр, төлөөлөгч Иаков юу заасан бэ? (“Харин та нарын
хэн нэгэн нь мэргэн ухаанаар дутвал, Бурханаас гуйг.”)

• Бид асуулт, асуудалтай үедээ эхлээд Бурханаас тусламж гуйх нь яагаад
чухал вэ?

Нэг суралцагчийг Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал-ын “Сүнслэг
мэдлэг олж авах нь” хэсгийн “Тэнгэрээс томилогдсон эх сурвалжаар
дамжуулан илүү их ойлголт олж авахаар эрэлхийл” хэмээх 3 дахь зарчмын
эхний догол мөрийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагуулан харж уншаад,
үнэнийг нээн илрүүлж, ойлгоход бидэнд туслахын тулд Бурхан бидэнд юу
өгснийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхийг хүс.

• Бурхан бидэнд үнэнийг нээн илрүүлж, ойлгоход туслахын тулд юу өгсөн бэ?
(Их Эзэн Өөрийн тогтоосон сүнслэг мэдлэг олж авах үйл явцын нэг
хэсэг болгон, үнэн ба удирдамжийг Өөрийн хүүхдүүдэд илчлэх эх
сурвалжийг бий болгосон гэсэн мэдэгдлийг ярилцлагын нэг хэсэг болгон
тэмдэглэн авахад суралцагчдыг урих талаар бодож үз.)

• Бид Их Эзэний тэнгэрлэгээр томилсон үнэний эх сурвалжид хандсанаар
ямар ямар адислал хүлээн авч чадах вэ?

Самбар дээрх хүрээн дотор байгаа асуудал, асуултад анхаарлаа хандуул.

• Асуудал, асуулттай үедээ хандаж болох тэнгэрлэгээр томилогдсон ямар эх
сурвалж байна вэ?

Тэнгэрлэгээр томилогдсон эх сурвалжийг хаанаас авч болохыг мэдэхэд туслах
нэмэлт эх сурвалжуудын талаар суралцагчдад мэдэгдэхдээ
mormonnewsroom.org гэх Сүмийн албан ёсны вэбсайтын (боломжтой бол
цахим хэрэгсэл дээр нь харуул эсвэл цахим хэрэгсэл дээрээ олоход урь) талаар
хэлэх тухай бодож үз. Сүмийн албан ёсны вэбсайт нь Сүмтэй холбоотой олон
нийтийн сонирхсон олон төрлийн асуудлын талаарх мэдээллийг тодруулж мөн
хэвлэл мэдээллээр олон нийтэд хүрсэн буруу, ташаа мэдээллийг залруулдаг
гэдгийг суралцагчдадаа тайлбарла. Мөн lds.org/topics вэбсайт дээрх Church’s
Gospel Topics буюу Сүмийн сайн мэдээний сэдвүүдийн хуудсыг үзүүлэх талаар
бодож үз. Gospel Topics буюу Сайн мэдээний сэдвүүд нийтлэл нь олон хүнд
бэрх түүх, сургаалын асуудлаар үнэ цэнтэй, шулуун шударга мэдээлэл
агуулсан байдаг.

Суралцагчдыг асуулт эсвэл асуудалтай тулгарах үедээ хариулт эрэлхийлж,
тэнгэрлэг эх сурвалжид хандсанаар хэрхэн адислагдаж байсан жишээгээ
хуваалцахад урь. Та өөрийн жишээг хуваалцахаар бэлдэж болно.

Нэг суралцагчийг Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал-ын “Сүнслэг
мэдлэг олж авах нь” хэсгийн “Тэнгэрээс томилогдсон эх сурвалжаар
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дамжуулан илүү их ойлголт олж авахаар эрэлхийл” хэмээх 3 дахь зарчмын
хоёрдугаар догол мөрийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагуулан харж
уншаад, энэ догол мөр Сүмээс эрхлэн гаргаагүй мэдээллийн эх сурвалжуудын
талаар юу зааж байгааг олж мэдэхийг хүс.

• Яагаад мэдээллийн найдваргүй эх сурвалжаас болгоомжлох нь чухал
байдаг вэ?

• Бид Сүмээс эрхлэн гаргаагүй мэдээллийн эх сурвалжууд дээрх үнэнийг
хэрхэн таньж мэдэж болох вэ? (Ямар ч эх сурвалжийн үнэн эсвэл бурууг
таньж мэдэхэд Ариун Сүнс тус болж чадна гэдгийг ойлгоход нь
суралцагчдад тусал [Моронай 10:5-ыг үзнэ үү].)

Суралцагчид энэ хичээлийн жилийн турш Мормоны Номын сургаалуудаас дэс
дарааллаар судлахаас гадна Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал
(Өсвөр үеийнхний Ням гаргийн хөтөлбөртэй холбоотой)-аас 9 сургаалын
сэдвийг судлах болно. Тэд мөн сэдэв бүртэй холбоотой Мормоны Номын төгс
эзэмших сургаалын хэсгүүдийг судална. Тэд сэдэв бүрийг судлан, хувийн
амьдралдаа хэрэгжүүлэхийн тулд бодит асуулт, асуудал, боломжуудыг авч
үзэхдээ энэ хичээл дээр ярилцсан сүнслэг мэдлэгийг олж авах зарчмуудаа
ашиглах болно.

Хэцүү утга агуулга эсвэл асуултуудтай тулгарах үедээ сүнслэг мэдлэг олж авах
зарчмуудыг хэрэгжүүлэхийн ач холбогдлын тухай гэрчлэлээ хуваалц. Их Эзэн
Сүнсээрээ дамжуулан заахыг хүсдэг гэдгийг суралцагчдад батлан хэл. Биднийг
итгэлээр үйлдэн, утга санаа болон асуултыг мөнхийн талаас нь шинжлэн
судалж, илүү гүн ойлголтыг тэнгэрээс томилогдсон эх сурвалжаар дамжуулан
эрэлхийлэхэд Бурхан асуултуудад маань хариулж, амьдралд маань удирдамж
чиглүүлэг өгөх болно.

Төгс эзэмших сургаалын тойм
Энэхүү сүнслэг мэдлэг олж авах суралцах туршлагын 1, 2-р хэсэгт дурдсан
Мормоны Номын төгс эзэмших сургаалын хэсгүүдийг давтахад суралцагчдад
туслахын тулд тусдаа зохиогдох хичээлийн үеэр дараах үйл ажиллагааг
ашиглах тухай бодож үз.

Хичээл эхлэхээс өмнө дараах төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг самбарт бич.
Үүнд: 2 Нифай 28:30; 2 Нифай 32:3; 2 Нифай 32:8–9; Moзая 4:9; Ифэр 12:6;
Moронай 10:4–5.

Суралцагчдыг хос болгон хуваарил. Суралцагчдаар самбар дээрх хэсгүүдэд
заасан сургаалыг давтуулахдаа хос бүрийн нэг суралцагчаас Төгс эзэмших
сургаалын тоймыг ашиглаад, санамсаргүй байдлаар төгс эзэмших судрын
хэсгүүд дэх түлхүүр үгийг чанга уншихыг хүс. Түлхүүр үгийг унших үед нөгөө
суралцагч түлхүүр үг самбар дээрх ямар хэсэгтэй таарч байгааг хэлнэ. Хэсэг
хугацааны дараа суралцагчдын үүргийг соль.

Дараа нь суралцагчдыг төгс эзэмших сургаалын судрын текстийг мэддэг
болоход нь туслахын тулд аль судрын эшлэлийг уншиж байгаагаа хэлэхгүйгээр
нэг хэсгийг чанга унш. Суралцагчдыг хэсгийг хаана байдгийг хэлж чадах
эсэхийг хараад, таныг хэсгийг уншиж дуусахаас өмнө судрын хэсгийг хамт
чанга уншихад урь. Хэсгийг уншиж дууссаны дараа нэг эсвэл түүнээс олон
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суралцагчийг уг хэсэг дээр заасан сургаал, зарчмыг өөрийн үгээр тайлбарлахад
урь. Самбар дээр бичсэн төгс эзэмших сургаалын хэсэг бүр дээр энэ үйл
ажиллагааг давт.
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Бурхан Тэргүүтэн
Тэмдэглэл: Дараах төгс эзэмших сургаалын үйл ажиллагаануудыг нэг эсвэл хэд
хэдэн хичээл дээр хийж болно.

Сургаалыг ойлгох нь (75 минут)
1-р хэсэг (10 минут)
Бурхан намайг үнэхээр мэддэггүй эсвэл миний юу туулж байгааг анхаардаггүй
гэсэн өгүүлбэрийг самбарт бичээд, нэг суралцагчийг чанга уншихад урь.

• Ийм буруу ойлголт хэн нэгэнд Бурханд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхэд нь хэрхэн
саад болж болох вэ?

Суралцагчдаас Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал дээрх сургаалын
1 дэх сэдэв болох “Бурхан Тэргүүтэн”-ийг гаргахыг хүс. Суралцагчдыг
хамтрагчтайгаа энэ сэдвийн доорх догол мөрийг уншаад, Бурхан Тэргүүтэний
гишүүдийн мөн чанар, хандлагын талаарх үнэнийг олж мэдэхэд урь. Тэднийг
олж мэдсэн үнэн нь самбар дээрх мэдээллийг хэрхэн залруулж эсвэл
тодруулахад тусалж болохыг хамтрагчтайгаа ярилцахад урь.

Бүлгүүдэд хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа хэдэн суралцагчийг ярилцсан
зүйлээ ангийнхантай хуваалцахад урь. Бид Бурхан Тэргүүтэний сургаалыг
судалж, илүү сайн ойлгох үед Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ, Ариун Сүнсэнд итгэх
итгэл, найдвар маань улам өсөх болно гэдгийг гэрчил.

2-р хэсэг (10 минут)
Суралцагчдад дараах асуултыг тавь.

• Зарим хүн бусад хүнийг өөрөөсөө дорд үзэхэд хүргэх ямар ялгаатай байдлыг
тэднээс анзаарч болох вэ? (Суралцагчид эдийн засгийн байдал, гадаад төрх,
ур чадвар, соёл, хэл, шашин шүтлэг, хүйс, угсаа үндэс зэрэг ялгаатай
байдлыг дурдаж болно.)

Суралцагчдыг Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал дахь сургаалын 1
дэх сэдэв болох “Бурхан Тэргүүтэн” гэсэн сэдэв рүү очоод, “Бурхан Эцэг” гэсэн
гарчгийн доорх догол мөрийг гүйлгэж уншаад, Бурхан бүх хүүхдийнхээ талаар
юу мэдэрдэг тухай үнэнийг олж мэдэхэд урь. Тэднээс олж мэдсэнээ
тайлагнахыг хүсээд, самбар дээр Бурхан бүх хүүхдээ төгс хайрладаг бөгөөд
бид бүгд Түүнд адил гэсэн сургаалын мэдэгдлийг бич. Та суралцагчдад Төгс
эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал дээрээ энэ зарчмыг тэмдэглэхийг
санал болгож болно.

• Ямар төгс эзэмших сургаалын хэсэг энэ сургаалыг баталж байна вэ? (Та
суралцагчдыг судар дээрээ 2 Нифай 26:33-ыг хялбархан олж болох аргаар
тэмдэглэж авахад урьж болно.)

2 Нифай 26-гийн хам сэдвийг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд бошиглогч
Нифай сүүлчийн өдрүүдийн тухай бошиглож, бүх хүнийг Есүс Христэд ирэхэд
урьсан гэдгийг тайлбарла.
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2 Нифай 26:33-ыг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Ангийнхнаас дагуулан
харж уншаад, самбарт бичсэн сургаалын мэдэгдлийг батлах үг, хэллэгийг хайж
олохыг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс.

• Та “Бурханд бүгд адил” гэдэг нь ямар утгатай гэж бодож байна вэ?

• Ямар туршлага Бурхан бүх хүүхдээ төгс хайрладаг бөгөөд бид бүгд Түүний
нүдэнд адил юм гэдгийг мэдэхэд тусалсан бэ? (Та мөн өөрийнхөө
туршлагыг хуваалцаж болно.)

• Энэ үнэнийг ойлгох нь бидний бусдыг харах өнцөг, хандах хандлагад хэрхэн
нөлөөлж болох вэ?

Суралцагчдад энэ үнэн амьдралд хэрхэн тусгалаа олсныг ойлгоход нь туслахын
тулд нэг суралцагчаас дараах мэдэгдлийг чанга уншихыг хүс.

“Сүм арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхахыг, тухайлбал Сүм доторх болон гаднах хувь
хүмүүсээс ямар ч үед, түүний дотор өнгөрсөн үед гаргасан арьс өнгөөр ялгаварлан
гадуурхах аливаа илрэлийг эрс буруушаадаг. ‘Өөр хүмүүсийн талаар арьс өнгөөр нь гутаан
доромжилсон үг хэлсэн хэн ч өөрийгөө Христийн үнэн дагалдагч хэмээн бодох ёсгүй. Тэр
өөрийгөө Сүмийн сургаалтай нийцэж байна гэж үзэх ч хэрэггүй. Бид бүгдээрээ Тэнгэр дэх
Эцэгийнхээ охид, хөвгүүд бөгөөд Тэрээр Өөрийн бүх хүүхдийг хайрладаг гэдгийг хүлээн
зөвшөөрцгөөе’ хэмээн Сүмийн ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли 2006 онд тунхаглажээ.”
(“Race and the Church: All Are Alike unto God,“ 2012 оны 2-р сарын 29,
mormonnewsroom.org).

3-р хэсэг (10 минут)
Дараах зургуудыг үзүүл. Үүнд: Есүс
Христ нифайчууд дээр хүрч ирсэн нь
(lds.org/media-library), Есүс Америк
тивд сургаал заасан нь (Сайн
мэдээний уран зургийн цуглуулга
[2009], д. 82; мөн lds.org/
media-library-аас үзнэ үү).

Нэг суралцагчаас зургуудад дүрсэлсэн
судрын цэдгүүдийг ангийнханд
хураангуйлан товч ярьж өгөхийг хүс.

3 Нифай 11:10–11 дээр Аврагчийн
нифайчууд дээр ирэхдээ хэлсэн анхны
үгс байдаг бөгөөд төгс эзэмших
судрын хэсэг гэдгийг суралцагчдад
мэдээл. Та мөн суралцагчдад судрын
энэ хэсгийг өөр маягаар судартаа
тэмдэглэхийг зөвлөж болно.

Нэг суралцагчийг 3 Нифай
11:10–11-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас шүлгийг дагаж уншаад, Аврагч
нифайчуудад Өөрийнхөө талаар ямар үнэнийг заасныг олж мэдэхийг хүс.
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• “Гашуун аяганаас уусан”
(3 Нифайi 11:11) гэсэн нь юу гэсэн
утгатай вэ? (Түүний цагаатгагч
золиослолынхоо үеэр мэдэрсэн
өвчин шаналлын гашуун бэрх
байдал.)

• Эдгээр шүлэг Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христ хоёрын хоорондох
харилцааны талаар юу зааж байна вэ?

• Бид эдгээр шүлгээс Аврагчийн талаар ямар үнэнийг мэдэж авч чадах вэ?
(Суралцагчдыг хариулсны дараа самбарт Төгс эзэмших сургаалыг судлах
үндсэн материал дахь сургаалын эхний сэдэв болох “Бурхан Тэргүүтэн”-ээс
сургаалын дараах мэдэгдлүүдийг бич. Үүнд: Есүс Христ бүх зүйлийг
Эцэгийн хүслийн дагуу хийдэг. Тэрбээр нүгэлгүй амьдарч байсан
бөгөөд бүх хүн төрөлхтний нүглийг цагаатгасан. Суралцагчдыг Төгс
эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал дээрээ эдгээр сургаалын
мэдэгдлийг тэмдэглээд, судар дээрээ 3 Нифай 11:10–11-ийн хажууд эхний
мэдэгдлийг бичихэд урь.)

Суралцагчдыг эдгээр сургаалыг илүү сайн ойлгоход туслахын тулд ангийн
хагасыг Лук 22:39–44-ийг, нөгөө хагасыг Moсе 4:1–2-ыг дотроо уншихад тус
тус урь. Тэднээс Есүс Христ бүх зүйлийг Эцэгийн тааллын дагуу хүлцсэн
жишээг хайж олохыг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэнээ тайлагнахыг хүс.

• Бид Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ харилцаагаа хүчирхэгжүүлэх ямар жишээг
Аврагчаас суралцаж болох вэ?

4-р хэсэг (10 минут)
Хэрэв та дараах сургаалын мэдэгдлүүдийг самбарт бичиж амжаагүй бол бичнэ
үү. Үүнд:

Бурхан бүх хүүхдээ төгс хайрладаг бөгөөд бид Түүнтэй адил юм.

Есүс Христ бүх зүйлийг Эцэгийн тааллаар хийдэг. Тэрбээр нүгэлгүй
амьдарч байсан бөгөөд бүх хүн төрөлхтний нүглийг цагаатгасан.

Эдгээр сургаалыг заадаг Мормоны Номын төгс эзэмших сургаалын хэсгийг
олохыг суралцагчдаас хүс. (Хэрэв суралцагчид хэсгүүдийг санаж чадахгүй бол
Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал дахь сургаалын эхний сэдэв
болох “Бурхан Тэргүүтэн” дээрх “Бурхан Эцэг,” “Есүс Христ” гэсэн хэсгүүдийн
доорх догол мөрүүдийг гүйлгэж уншихад урамшуулан дэмж.) Тэднийг 2 Нифай
26:33, 3 Нифай 11:10–11-ийг тус тус олсны дараа хоёр суралцагчийг эдгээр
хэсгийг чанга уншихад урь.

Есүс Христийн цагаатгагч золиослол Бурханы хүүхэд бүрээ төгс хайрладгийг
болон бид бүгдээрээ Түүнд адил гэдгийг хэрхэн харуулдаг вэ? гэсэн асуултыг
самбарт бич.
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Суралцагчдыг энэ асуултад хичээлийн дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
хариулж бичихэд урь. Хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчийг
хариултаа ангийнхантай хуваалцахад урь.

5-р хэсэг (5 минут)
Суралцагчдыг сайн жишээ үзүүлдэг хүмүүсийн талаар болон хувь хүнийг юу
сайн жишээ үзүүлэгч болгодог тухай бодоход урь.

Суралцагчдыг Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал дээрх “Бурхан
Тэргүүтэн” гэсэн сургаалын эхний сэдвийн “Есүс Христ” гарчигтай хэсэг дээрх
хоёрдугаар догол мөрийг гүйлгэж уншихад урь. Тэднээс хүн бүхэн жишээ
болгон хэний амьдралыг харах ёстой талаар зааж байгаа өгүүлбэрийг хайж
олохыг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэнээ тайлагнахыг хүс. Дараа нь самбарт
Есүс Христийн амьдрал бол бидний хэрхэн амьдрах ёстойг харуулсан
төгс жишээ мөн гэсэн сургаалын мэдэгдлийг бич.

• Энэ сургаалыг ямар судрын хэсэг баталдаг вэ? (3 Нифай 12:48.)

Суралцагчдад 3 Нифай 12:48-ын хам сэдвийг ойлгоход нь туслахын тулд Есүс
Христ нифайчууд дээр ирснийхээ дараа хэрхэн Өөр рүү нь ирэхийг болон
тэнгэрийн хаант улсад орохын тулд юу шаардагддаг тухай тэдэнд заасан
гэдгийг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг 3 Нифай 12:48-ыг чанга уншихад урь. Ангийнхнаас дагаж
уншаад, Аврагчийн хүмүүст өгсөн зарлигийг олж мэдэхийг хүс.

• Аврагч хүмүүст ямар зарлиг өгсөн бэ?

• Бид төгс болохын тулд ямар арга замаар энэ зарлигийг дагахыг хичээж
болох вэ? (Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёртой адил төгс байх арга зам бол
Тэдэнтэй адил болох явдал гэдгийг онцлон хэл. Бид Аврагчийг дагахаар
хичээх үедээ Түүгээр болон цагаатгагч золиослолоор нь дамжуулан төгс
болж болно. Төгөлдөржих гэдэг нь дараагийн амьдрал хүртэл үргэлжлэх үйл
явц юм.)

Суралцагчдыг 3 Нифай 12:48-ын төгс эзэмших сургаалын хэсгийг өөр аргаар
тэмдэглэх, “Есүс Христийн амьдрал бидний хэрхэн амьдрах ёстойг харуулсан
төгс жишээ” гэсэн өгүүлбэрийг судрынхаа энэ шүлгийн дэргэд бичих тухай
бодож үзэхэд урь.

6-р хэсэг (10 минут)
3 Нифай 12:48-ыг ангийнхандаа чанга уншиж өг. Нэг суралцагчаас энэ төгс
эзэмших сургаалын хэсгийн баталж буй сургаалыг ангийнхандаа сануулахыг
хүс. (Есүс Христийн амьдрал хэрхэн амьдрах ёстойг бидэнд харуулсан төгс
жишээ мөн.)

Суралцагчдад энэ сургаалыг илүү сайн ойлгоход туслахын тулд LDS.org
дээр байгаа “Христийнхтэй адил зан чанарууд” (2:54) видео бичлэг

үзүүл. LDS.org. Тэднээс бидний өөрсдөдөө хөгжүүлэхийн тулд эрэлхийлэх
Аврагчийн зан чанаруудыг хайж үзэхийг хүс. Видео бичлэг үзсэний дараа
суралцагчдыг эдгээр зан чанарыг нэрлээд, дараа нь самбарт жагсаан бичихэд
урь. (Хэрэв видео бичлэг үзэх боломжгүй бол хөгжүүлэхээр эрэлхийлж болох
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Аврагчийн зан чанаруудаас заримыг нэрлээд, самбарт жагсаан бичих талаар
бод. Тэдгээрт даруу болон дуулгавартай байдал, сайхан сэтгэл гэх мэт зан
чанарууд орж болно. Эдгээр зан чанараас цөөн хэдийг харуулахын тулд
Аврагчийн амьдралаас жишээ авч, товчхон ярилцах тухай бодож болох юм.)

• Аврагчийн жишээг эдгээр арга замын аль нэгээр дагасан хэн нэгнээр
адислагдсан ямар туршлага та нарт байна вэ?

• Эдгээр зан чанараас аль нэгийг нь хөгжүүлэхийг хичээсэн учраас хэн
нэгэнд туслах боломжтой байсан ямар туршлага байгаа вэ?

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэрын (1907–1995) хэлсэн үгийг
чанга уншихад урь.

“Бүхий л аргаар, амьдралынхаа алхам бүрд Бурханы Хүүг дагацгаая.
Түүнийг жишээ үзүүлэгч, хөтчөө болгоцгооё. Боломж гарах болгонд бид
өөрсдөөсөө ‘Есүс юу хийх байсан бол?’ гэж асуугаад, хариултынхаа дагуу
үйлдэх илүү зоригтой байх хэрэгтэй байна. Бид Есүсийг дагахдаа энэ үгийн
хамгийн сайн утгаар нь хийх ёстой. Түүнийг Эцэгийнхээ ажилд хэрхэн
оролцож байсны адил бид Түүний ажилд оролцох ёстой. … Бидний мөнх

бус хүчин зөвшөөрөх тусам бид төгс нэгэн бөгөөд энэ дэлхийн хамгийн нүгэлгүй жишээ
болсон Христтэй адил болохоор чармайх ёстой” (Teachings of Presidents of the Church:
Howard W. Hunter [2015], 309).

Өдөр тутмынхаа амьдралд Аврагчийн жишээг дагаж болох арга замуудын
талаар тунгаан бодоход суралцагчдыг урь. Тэднийг бодож байх хооронд
самбарт Бид … Аврагчийн жишээг илүү сайн дагах болно гэсэн гүйцэд бус
өгүүлбэрийг бич.

Суралцагчдыг уг өгүүлбэрийг дэвтэртээ эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ
гүйцээж бичихэд урь. Тэднийг бичсэн зорилгынхоо төлөө үйлдэх, Есүс
Христийн үлгэр жишээг дагах зоригтой байхад нь урамшуулан дэмж.

7-р хэсэг (10 минут)
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 18:15, 20–21-ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг
дагуулан харж уншаад, Аврагчийн нифайчуудад өгсөн зөвлөгөөг олж мэдэхийг
хүс. Энэ нь төгс эзэмших сургаалын хэсэг гэдгийг онцол. Суралцагчдыг энэ
хэсгийг ялгаатай аргаар тэмдэглэхэд урь.

• Аврагч нифайчуудыг юу хий хэмээн зөвлөсөн бэ?

Аврагч 3 Нифай 18:20–21-д “миний нэрээр” залбир гэсэн заавраа дахин дахин
өгсөн гэдгийг онцлон хэл.

• Аврагч яагаад Тэнгэрлэг Эцэгт хандан, үргэлж Есүс Христийн нэрээр гэж
залбирах зарлиг өгсөн гэж бодож байна вэ?

Суралцагчдад Есүс Христийн нэрээр залбирах нэг шалтгааныг ойлгоход нь
туслахын тулд самбар дээр дараах зургийг зур.
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Самбар дээр өөрсдийгөө төлөөлүүлсэн нэг дүрс, Тэнгэрлэг Эцэгийн оршихуйг
төлөөлүүлсэн нэг дүрс зураад, голд нь босоо шугам тат.

• Биднийг Тэнгэрлэг Эцэгээс болон Түүний хүч, адислалаас юу салгадаг вэ?

Суралцагчдыг хариулсны дараа самбарт босоо зураасны хажууд Уналт ба Хувь
хүний гэм нүгэл гэж бич. Дараа нь Аврагчийн зургийг самбар дээрх зураасны
дээр байрлуулаад, зургийн доор Зууч гэж бич.

• Зууч гэж хэн бэ? (Асуудлыг шийдэж мөн нэгтгэхээр хувь хүн, бүлэг
хүмүүсийн хооронд хөндлөнгөөс оролцож байгаа хүн.)

• Есүс Христ Тэнгэрлэг Эцэгийн өмнө хэрхэн бидний зууч байдаг вэ? (Аврагч
Өөрийн цагаатгагч золиослолоор дамжуулан бүх хүнийг Уналтын улмаас
үүссэн сөрөг үр дагавруудыг даван туулах, гэм нүглээ наманчлах, Тэнгэрлэг
Эцэгийн таалалд нийцэх, авралын адислалуудыг хүлээн авах арга замаар
хангаж өгдөг. Энэ бол бидний Тэнгэрлэг Эцэгт хандан Есүс Христийн
нэрээр залбирах нэг шалтгаан юм.)

Аврагч Тэнгэрлэг Эцэгтэй нийцэх арга замыг хэрхэн бэлдэж өгснийг
харуулахын тулд самбар дээрх өөрсдийгөө төлөөлүүлсэн дүрснээс Тэнгэрлэг
Эцэгийн оршихуйг төлөөлүүлсэн дүрс хүртэл сум тат.

• Залбирахаас гадна Есүс Христийн нэрээр өөр юу хий хэмээн бидэнд зарлиг
өгсөн бэ? (Суралцагчдын хариултыг самбарт жагсаан бич.)

Есүс Христ бидний Аврагч бөгөөд Эцэгт биднийг зуучилдаг учраас бүх
залбирал, адислал, санваарын ёслол Түүний нэрээр хийгдэх ёстой гэсэн
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сургаалын мэдэгдлийг самбарт бич. Суралцагчдыг Төгс эзэмших сургаалыг
судлах үндсэн материал дээрээ “Бурхан Тэргүүтэн”-ий сургаалын эхний сэдэв
болох “Бурхан Тэргүүтэн”-ий “Есүс Христ” гарчигтай хэсэг дэх энэ мэдэгдлийг
тэмдэглэж, судар дээрээ 3 Нифай 18:15, 20–21-ийн хажууд бичихэд урь.

8-р хэсэг (10 минут)
Есүс Христ бидний Аврагч, Эцэгт биднийг зуучилдаг учраас бүх залбирал, адислал,
санваарын ёслол Түүний нэр дээр хийгдэх ёстой гэсэн сургаалын мэдэгдлийг
самбарт бич. Энэ сургаалыг (3 Нифай 18:15, 20–21) заадаг төгс эзэмших
сургаалын хэсгийг олохыг суралцагчдаас хүс. Энэ хэсгийг олсон эхний
суралцагчийг уг хэсгийг чанга уншихад, бусад суралцагчийг хэсгээ олмогц
хамт чанга уншихад урь.

Есүс Христийн нэрийг залбирал, адислал, санваарын ёслолууд дээр дуудах нь
Түүний тэнгэрлэг эрх мэдэл болон хүчийг урин дууддаг (Aбрахам 1:18-ыг
үзнэ үү).

Суралцагчдыг хоёр юм уу гурван бүлэг болгон хуваарил. Самбарт дараах
судрын эшлэлүүдийг бичээд, бүлэг болгонд нэг эсвэл түүнээс олон хэсгийг
оноож өг. Үйлс 2:37–38; Үйлс 3:2–8; Сургаал ба Гэрээ 84:66–70; Moсе 1:21–22.

Суралцагчдыг дааж авсан судрын хэсгүүдээ бүлэг дотроо уншаад, Есүс
Христийн нэрээр хийсэн залбирал, адислал, санваарын ёслолуудын зарим ач
холбогдлыг олж мэдэхэд урь. Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа бүлэг бүрээс
нэг гишүүнийг гарч ирээд, олж мэдсэн зүйлээ тайлагнахыг хүс.

Есүс Христийн нэрээр гүйцэтгэсэн залбирал, санваарын адислал, санваарын
ёслол зэргээр дамжуулан амьдрал нь хэрхэн адислагдсан тухай тунгаан бодоход
суралцагчдыг урь. Цөөн суралцагчийг туршлагаасаа ангийнхантай
хуваалцахад урь.

Дасгал ажил (15 минут)
Суралцагчдаас Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал-ынхаа “Сүнслэг
мэдлэг олж авах нь” хэсгийг нээхийг хүс. “Итгэлээр үйлд,” “Утга санаа болон
асуултыг мөнхийн талаас нь шинжлэн судал,” “Тэнгэрээс томилогдсон эх
сурвалжаар дамжуулан илүү их ойлголт олж авахаар эрэлхийл” гэсэн гурван
зарчмыг дахин давт.

Дараах асуултуудыг үзүүл эсвэл самбарт бич.

Охины эгч итгэлээр үйлдэхэд нь түүнд хэрхэн тусалсан бэ?

Охины эгч нөхцөл байдлыг мөнхийн талаас нь шинжлэн судлахад түүнд
хэрхэн тусалсан бэ?

Охины эгч тэнгэрээс томилогдсон эх сурвалжаар дамжуулан илүү их зүйл
ойлгож авахаар эрэлхийлэхэд нь хэрхэн тусалсан бэ?

Ангийнхныг хос болгон хуваарилаад, хос бүрд энэ суралцах
туршлагын төгсгөлийн хэсэгт байгаа энэ хоёр эгчийн хоорондох

БУРХАН ТЭРГҮҮТЭН

22



харилцан ярианы текстийн тараах материалын хувийг тарааж өг. Тэднээс
жүжигчилсэн хэсгийг уншаад, самбар дээр бичсэн асуултуудыг ярилцахыг хүс.

Суралцагчдыг хариултаа хос хосоороо хэлэлцсэний дараа цөөн хэдээс нь
ангийнхантайгаа хариултаа хуваалцахыг хүс. Тэнгэрлэг Эцэг бүх хүүхдээ төгс
хайрладаг бөгөөд бид бүгд Түүнд адил гэсэн гэрчлэлээ хуваалц. Суралцагчдыг
Тэнгэрлэг Эцэг тэднийг хэрхэн хардаг шиг бусдыг харахыг хичээхэд урь.

Төгс эзэмших сургаалын тойм
Дараах үйл ажиллагаа нь суралцагчдыг Мормоны Номын семинарын туршид
үзсэн төгс эзэмших сургаалын бүх хэсгийг давтахад туслах болно.

Аль хэдийн үзэж дууссан Мормоны Номын төгс эзэмших сургаалын хэсгүүдийг
самбарт бич. Суралцагчдад 5-аас 7 минутын хугацаа өгөөд, төгс эзэмших
сургаалын хэсгүүдээс нэгийг сонгон, ангийнхантайгаа товч хуваалцах судрын
талаарх санал бодлоо бэлдэхийг урь. Тэднээс сүнслэг бодлоо хуваалцаж байхдаа
дараах зүйлийг хийхийг хүс. Үүнд:

1. Сонгосон төгс эзэмших сургаалын хэсгээ унших

2. Судрын хэсгүүд хэрхэн Төгс эзэмших сургаалыг судлах үндсэн материал дээрх
сургаалын аль нэг мэдэгдлийг зааж эсвэл дэмжиж байгааг тайлбарлах

3. Уг сургаал тэдний хувьд ямар утгатайг тайлбарлах

4. Яагаад уг сургаалыг ойлгох нь өсвөр үеийнхэнд чухал гэж бодож байгаа
талаар хуваалцах

5. Уг сургаалын талаар итгэл үнэмшил, гэрчлэлээ хуваалцах зэрэг болно.

Ирэх долоо хоногийн туршид цөөн суралцагчийг онцгой цугларалтын нэг
хэсэг болгон эсвэл хичээл эхлэхээс өмнө юм уу цаг хангалттай байвал
хичээлийн төгсгөлд судрын талаар санал бодлоо хуваалцахад урь.
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