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"Сумийн Боловсролын систем дэх шашны боловсролын 

зорилго НЬ хувь хумуус, гэр бул, санваартны удирдаГ'1дад 

Сумийн зорилгыг хэрэгжуулэхэд нь туслах явдал мен" 

(Teaching the Gospel: А Handbook 10r CES Teachers and Leaders 

[1994],3). Энэхуу зорилгыг хэрэгжуулэхэд онцгой анхаа

рах эхний зуйл бол Есус Христийн сайн мэдээг жишиг 

бутээлууд болон бошиглог'1ДЫН угст байгаагаар нь су

ралцагсдад заах явдал мен. Энэ гарын авлага нь заах 

туршлага, хэл, амьдардаг улс орноос тань ул хамааран 

танд туслах болно. 

Онцгой анхаарах хоёр дахь зуйл бол узэл баримтлал, ул

гэр жишээ, Сунсний ХУ'1ЭЭР заах явдал мен. Узэл баримт

лал, улгэр жишээгээр заадаг хумуус сайн мэдээг хамгийн 

ур егеежтэй заадаг. Есус Христийн сайн мэдээний зар'1-

Myyдыг ойлгож, узэл баримтлалаар заахын тулд та юуны 

емне "судлахаар мен итгэлээр" (С ба Г 88:118) эрэлхийлэг

тун. Улгэр жишээгээр заахыli тулд та сайн мэдээгээр 

амьдрах ёстоЙ. Мен Сунсний удирдамж '1иглуулэлд итгэн 

найдвар тавих ёстоЙ. Арванхоёр Телеелегчийн чуулгыli 

гишуун Ахлаг'1 Боид КЛакер: "Багш заахын тулд ее

рийнхее бухий л ХУ'1ЭЭР бэлдэж мен амьдралаа Сунстэй 

нийцуулэх уед ХУ'1 ирдэг. Хэрэв тэр Сунсний удирдамж 

'1ИГлуулэлд итгэн найдвар тавьж сурах юм бол, ангийнхаа 

емне нуур бардам гар'1 ... сунслэг нелеегеер заана гэсэн 

итгэлтэй байх болно" (Teach Уе Diligently [1975], 30б). Ахлагч 

пакерыli егуулсэн энэхуу ХУ'1 нь багш зааж байгаа зарчим 

буюу сургаалын талаар хувийн гэрчлэлээ хэлэх уед олон

тоо харагддаг. 

3иэхуу гарыи авлагыг хэрхэи ашиглах вэ? 

ХИ'1ЭЭЛДЭЭ бэлтгэх уед судрууд таны ашиглах гол эх сур

валж байх ёстоЙ. Хи'1ЭЭЛДЭЭ бэлтгэх зорилгоор судар суд

лахын тулд та дара ах гарын авлагуудтай байх ёстой: 

• Энэ гарьПI авлага-illинэ Гэрээний багшийн гарЬ/н авлага 

(зуйлийн дугаар 34590) 

• Семинарын суралцаг'1ИЙН гэрээр судлах гарын 

авлага-illинэ Гэрээний Суралцагчийн ГарЬ/н Авлага (зуй

лийн дугаар 34188) 

• Шинэ Гэрээний цуврал видео ХИ'1ЭЭЛИЙН туслах мате

риалууд -New Testament Video Gиidе (зуйлийн дугаар 

34232) 

• Шашны Институтийн оюутны гарьПI авлага 211, 212-

T he Life and Teachings 01 Jеsиs and His Apostles, (зуйлийн 

дугаар 32474) 

Дээрх гарын авлагууд нь заахаар бэлтгэх уед судар суд

лахыг тань бас Ариун Сунсний удирдамж '1иглууллийг 

орлож '1адахгуй '1, эдгээр НЬ ХИ'1ЭЭЛДЭЭ бэлтгэхэд тань 

туслах нэмэлт эх сурвалжууд юм. Ялангуяа illинэ Гэрээ

нuй багшийн гарЬ/н авлага нь судрьПI булэг эшлэлийн оршил 

мэдээлэл болж, эрж ОЛОХ ёстой сайн мэдээний '1ухал зар'1-

Myyдыг тодорхойлон, тэдгээрийг ойлгон, амьдралдаа хэ

рэгжуу ЛЭХЭД нь суралцагсдад туслахын ту лд уг 

зарчмуудыIг заах олон арга хэлбэрийг зевлемж болгодог. 

"СБС-ийн удирдлага заах илуу их цагтай, ажлын едер 

хичээллэдэг Сумийн Боловсролын Системийн ангиудад 

cyдpyyдыг дэс дарааллаар заах ёстоЙ. Есус Христийн сайн 

мэдээг заах хамгийн шилдэг аргуудьПI нэг бол судруу

дыг дэс дарааллаар заах явдал мен. Судруудыг дэс дараал

лаар заах гэдэг нь жишиг бутээлуудэд байгаа дарааллаар 

нь заах явдал мен (Teaching the Gospel, cyдpyyдыг дэс да

рааллаар заах тухай нэмэлт мэдээллийг 20-р хуудаснаас 

уз). Энэ гарын авлага судруудын дарааллыг баримталдаг 

'1 судрын булэг, эшлэл бур дэх бух шулгийн хувьд заах 

удирдамж болдоггуЙ. Нэмэлт удирдамжууд институ

тийн суралцаг'1ИЙН гарын авлага болон семинарын 

суралцагчийн судлах гарьПI авлагад байгаа болно. 

Сайн .мэдээг заах нь: СБС-ийн багш нар, удирдагчдад зориулсан 

гарЬ/н авлагад (зуйлийн дугаар 34829) Сумийн Боловсролын 

Системийн ангид заах наРИЙВ'1ИЛсан удирдамж баЙдаг. 

Та энэ гарын авлагыli агуулгатай маш нарийн танилцах 

хэрэгтэЙ. Дараах еренхий зевлемжууд ХИ'1ЭЭЛДЭЭ бэлтгэ

хэд тань ашиг тустай байж болно. 

Сайн мэдээг судалж, заахад оорийгоо бэлтгэ 

• Сайн мэдээний дагуу амьдар. 

• Судар судлах, ХИ'1ЭЭЛД бэлтгэх болон заахдаа Сунсний 

удирдамжийн телее залбир. 

• Их Эзэнд болон Сунсний ХУ'1ИНД итгэх итгэлээ 

ашигла, суралцаг'1дыliааa хэрэгцээг хангахад судруу

дЫН ХУ'1ИЙГ хэрэглэ. 

Юу заахаа шийд 

• Хи'1ЭЭЛДЭЭ судраас хэр зэрэг судлахаа шиЙд. Энэ га

рын авлага судрын туух буюу сэдэв хаана ееР'1легдеж 

байгааг харуулсан судрын булэг эшлэлуудэд хуваагд

даг. 8дер бур, долоо хоног бур ХЭ'1НЭЭН хэмжээний 

материал заахаа шийдэхэд тань хуудас 5-б дахь удир

дамж тусална. 

• Судрын булэг эшлэлийг судал. Уунийг хэд хэдэн удаа 

уншиж, сургаал, зарчим, уйл явдлууд, хунд угс буюу 

егуулбэруудийг тэмдэглэ. Энэ гарьПI авлага, институ

тийн суралцаг'1ИЙН гарьПI авлага, суралцаг'1ИЙН суд

лах удирдамж нь судрын булэг эшлэлийг ойлгож, 

суралцаГ'1дад юу чухал болохыг мэдэхэд тань тусална. 

Хэрэв та судрын булэг эшлэлээс сунслэг нелее бухий 

ямар нэг зуйлийг НЭЭЖ олвол ХИ'1ЭЭЛЭЭ илуу ур 

ашигтай зааж чадна. Тэгвэл та суралцаг'1ДЫГ мен ийм 

нээлт хийхэд удирдан хетелж чадна. 



1, ,1. 

• Суралцагчдынхаа мэдэж авах ёстой хамгийн чухал сур

гаал, зарчим, уйл явдлуудыг сонгож ав. Сунсний едеел

тууд болон суралцагчдынхаа хэрэгцээ, юу заахаа 

шийдэхэд еерийг тань удирдан хетлех боломж олго. 

Яаж заахаа шийд 

• 3аахыг хуссэн уйл явдал, зарчим эсвэл сургаал бурийг 

заах нэг буюу туунээс дээш аргыг сонгож ав. 8ерийн

хее заах аргыг эсвэл сургалтын материалуудад зевлемж 

болгосон заах аргуудыг хэрэглэ. 

• Суралцагчдын бэлэн байдал, идэвх, оролцоо, сурч мэд

сэн зуйлээ амьдралд хэрэгжуулэхийг урамшуулан 

дэмжсэн аргуудыг сонгож ав. 

1. Бэлэн байх гэдэг нь суралцагсдыг сунслэг байдал, оюун 

санааны хувьд бэлтгэлтэй, соргог, суралцах уйл явцад 

анхаарлаа тевлеруулж, оролцох хусэлтэй байхыг хэлнэ. 

"Бэлэн байх гэдэг нь зурх сэтгэлийн хийгээд оюун са

нааны хувьд бэлэн байх гэсэн уг мен" (Teaching the 

Gospel, 13). Энэ бол хичээлээ эхлэх нуд хуурсан арга 

биш, суралцагсад хичээлийн туршид анхаарлаа тевле

руу лэх явдал мен. 

2. Оролцоо ГЭДЭГ нь суралцагсад суралцах уйл ЯБцад байнга 

оролцох ЯБдал мен. Тэд хичээлд биеэрээ, сэтгэл хедлелеер, 

сунслэг байдлын хувьд оролцож чадна. Суралцагчид су

ралцах уйл ЯБцад хэдий чинээ их оролцоно, тедий чинээ 

ихийг ойлгож, санан, амьдралдаа хэрэгжуулэх болно. 

3. Хэрэгжуулэх гэдэг нь суралцагсад зааж байгаа санаануу

дыг хулээн авч, амьдралдаа хэрхэн хэрэгжуулэхийг ойл

годог, улмаар эдгээр зарчмуудын дагуу амьдрахыг 

хичээх гэсэн утгатай юм. 

3нз гарын авлагын 30ХИОН байгуулалт 

Дервен Сайн мэдээний судрын булэг эшлэл бур нь уг эш

лэлуудэд гарч байга а уйл явдлуудыli цаг хугацааг ойрол

цоогоор харуулсан хуанлигаар эхэлдэг. Цаг хугацаа нь 

Судруудын Удирдамж дахь "Сайн Мэдээнуудийн зохи

цол"дээр ундэслэгдсэн болно (х. 165-170). 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Хриетиин Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛ�fИЙН Дээгуур 
терелт енгерех баяр Дээгуур енгерех Дээгуур еНГ0р0Х енгерех баяр 

баяр баяр ба СУУЛ'П1ЙН 
долоо ХОНОГ 

паулыli захидал бурийн оршилд захидлуудыli цаг хугацаа 

нь Уйлсийн номыlixойй тохирдог. Энэ мэдээлэл СУДРУУДЬпI 

Удирдамж дахь "паулыli захидлууд" (х.159-160) дээр 

ундэслэгджээ. 

Анхны НОМЛОЛЫН хоёр НОМЛОЛЫН гурав Кайсари болон РОМn хоёр nахь 

номлолын аяпал дахь аялал дахь эмал РОМД ШОРОНД удаагаа ШОРОНА 

(Уйлс 13-14) (Уйлс 15:36-18:22) (Уйлс 18:23-21 :15) ХОРИГАСОН уеэр ХОРИГАСОН уеийн 

(Уйлс 21 :16-28:31) тегсгелеер 

МЭ 47 50 оны орчим 50-53 оны орчим 53-57 оны орчим 57-62 оны орчим 62-65 оны орчим 

Судрын эшлэлуудийн эх сурвалж материалууд дервен хэ

сэгт байга а болно. 

Оршил 

Энэ хэсэгт судрын булэг эшлэлийг туухийн болон судрын 

уйл явдлаар нь ойлгоход туслах тулгуур болон бусад мэ

дээлэл баЙдаг. СУДрЬпI ном болгонд бас оршил материал 

баЙдаг. Эдгээр материалууд нь суралцагчдыli судлах удир

дамж дахь тулгуур мэдээлэл, институтийн суралцагчдыli 

гарьПI авлагатай хамт бие даан суралцах ажиллагаа болон 

судруудыг ОЙЛГОХ ойлголтыг тань нэмэгдуулнэ. Дараах зо

рилгуудаар та бас оршил материалыг ашиглаж болно: 

• Асуулт асуух хусэл эрмэлзлийг суралцагсдад теруулж, 

идэвхийг нь хехуулэн дэмжих. 

• Тулгуур мэдээлэл, суралцагсад унших уедээ эрж олвол 

зохих зуйлс, уншиж эхлэхийн емне судлах ёстой бусад 

удирдамжууд. 

• АсуултуудыIг самбар дээр бичих буюу суралцагчдаар 

судрууд дээр нь тэмдэглэл хиЙлгэ. 

3рж алах сайн мэдээний чухал зарчмууд 

Судрын булэг эшлэлээс та олон чухал, сургаал, зарчмуу

дыг олж болно. Энэ хэсэгт суралцагсдад таны заахыг хусдэг 

зари.м сургаал, зарчмууд агуулагдсан баЙгаа. Эдгээр сур

гаал, зарчмуудыIг дараах байдлаар заахдаа ашиглах хэрэг

тэй: 

• Эдгээрийг зев сургаал зааж байгаагийн жишиг хэмжуур 

болгон ашигла. 

• Суралцагчдад юу заах хэрэгтэй байгааг мэдэхийн тулд 

эдгээрийг ашигла. 

• Эдгээрийг самб ар дээр бичиж, судрын булэг эшлэлийг 

судлах уедээ суралцагчдын эрж олвол зохих зарчмуу

дыг ег. 

• Тухайн сургаалыг дэмждэг буюу тайлбарладаг судрын 

нэмэлт эшлэлуудийг эрж олохыг суралцагсдаас ХУС. 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

Институтийн суралцагчийн гарьПI авлага дахь тайлбар--The 

Life and Teachings о/ Jеsиs and His Apostles-ыг Шинэ Гэрээнд 

нийцуулэн зохион байгуулсан юм (судрын хэсгууд нь болж 

енгерсен гэж бодцог уйл явдлуудын дарааллаар байгаа 

болно). Шинэ Гэрээний багшийн гарын авлага хэмээх энэ ном 

Шинэ Гэрээн дэх уйл явдлуудыli дарааллыг баримталсан 



болно (судрын хэсгууд нь Библи дэх дарааллаар байга а 

болно). Эх сурвалж мэдээллийг олоход туслахын тулд инс

титутийн суралцаг'1ИЙН гарын авлага дахь хуудасны дугаар 

нь энэ хэсэг дэх хуудасны дугаартай тохир'l байгаа болно. 

Хавсралт дахь материалуудын эшлэл бас ОрСОН баЙГаа. 

3аах З8ВЛ8МЖ 

Судрын булэг эшлэлээс сонгож авсан уйл явдал, зар

'Iим, сургаалуудыг хэрхэн заахаа шийдэх уед анхаар'! 

болох заах санаануудыг энэ хэсэг агуулж байгаа болно. 

Та эдгээр заах зевлемжуудийг заавал ашиглах шаардла

гагуЙ. Сунсний 'Iиглууллээр суралцаГ'lдынхаа хэрэгцээг 

тодорхойлох уед эдгээр нь танд ашиглах материал 

болж 'Iадна. Тухайн ангид тохируулан ашиглаж болох 

ашигтай зевлемжуудийг суралцаг'lИЙН судлах удир

дамжаас олж узэж болно ("Шинэ Гэрээний Суралцагчийн 

ГарЬ/н Авлага-ын багш нарт зориулсан оршлыг" уз, х. 3). 

3аах зевлемжууд нь дара ах гар'IГуудтай: 

• Анхаарал тевлеруулэлт. Тод хараар би'lСЭН хэсэг нь 

судрын ямар булэг эшлэл болон аль зевлемжид анхаа

рал тевлеруулэхийг заах зевлемж бур хэлж егдег. Суд

рын булэг эшлэл хэсэг дэх "Эрж олох сайн мэдээний 

qyxал зар'lМУУД" дахь зар'IМуудтай эдгээр нь олонтоо 

тохирдог. 

• Тегс ЭЗЭМIIIИХ судар. Тегс эзэМlIIИХ судрын хэс-

гуудийг агуулсан заах зевлемжуудийг энд дурс

лэлээр харуулсан баЙгаа. Арванхоёр Телеелег'IИЙН 

Чуулгын Еренхийлег'l Ховард В.Хантер, "Та нарын су

ралцагсдаас нэг '1 хун, судраас олох ёстой хэсгуудийг 

сайн мэдэхгуйн улмаас хэрэгтэй тусламжийг олж 'Ia

даагуйгээсээ болоод ангиас И'IИНгуйрэн зовсон, айсан 

байдалтай гар'! явахгуй гэдэгт бид итгэж байна" 

(E t ernal Investments [шашны боловсролынхонд хандаж 

хэлсэн уг, 1989 оны 2-р сарьПI 10], 2). 

"Тегс эзэмших судар" бол СУДрЬПI шулгуудийг олох, 

тэдгээрийн утгыг ойлгох болон амьдралд хэрхэн хэрэг

жуулэхийг суралцагсдад за ах арга юм. Судар судлах 

дер вен цуврал ХИ'lЭЭЛ бурд хорин тав-судрын нийт 

зуун хэсгийг семинарт онцгой а'! холбогдол еген сон

гож авсан юм. Судрын эдгээр эшлэлуудийг заах зев

лемжуудэд "Тегс эзэмших судар" гэж нэрлэсэн баЙгаа. 

Тегс ЭЗЭМlIIих СУДрЬПI эшлэлуудийг ангид нэгтгэн дуг

нэх, бие дааж судлахад нь суралцагсдыг урамшуулан 

дэмжих замаар та судруудыг тегс эзэмшихэд нь сурал

цагсдад туслах ёстоЙ. Хи'lЭЭЛ дээр судруудыг тегс эзэм

шихэд суралцагсдыг хэрхэн урамшуулан дэмжих 

тухай зевлемжуудийг Teaching the Gospel: А Handbook /or 

CES Teachers and Leaders, хуудас 34-35-аас уз. 

• � Долоо ХОНОГ тутмын дурслэл. 3арим заах зев

� лемжуудийг энд харуулсан дурслэлээр таньж 

болно. Энэхуу бэлгэдэл нь гэрээр судлах хетелбереер 

ажилладаг эсвэл судрын томоохон булэг эшлэлийг 

заахад туслахыг хусдэг багшид зориулагдсан юм. 

1, ,1, 

• Цагийн хувааръ. Гар'IГИЙН тегсгелд уг зевлемжеер хи

'IЭЭЛ заахад зарцуулагдах цагийн тоог ойролцоогоор 

тавьсан байна. Энэ бол едер тутмын хичээлээ телев

лехед тань туслах зорилготой болохоос биш, уг зев

лемжеер ХИ'lЭЭЛ заахад ХЭ'IНЭЭН цаг зарцуулагдахыг 

харуулах явдал БИIII юм. 

За ах бусад удирдамж 

• Шuнэ Гэрээнuй видео хuчээл (зуйлийн дугаар 

53141). Энэхуу багц видео Шинэ Гэрээг заахад 

тань туслах ХИ'lээлуудийг агуулсан баЙгаа. Шинэ Гэ

рээний видео ХИ'lээлууд Шинэ Гэрээний Видео хичээлийн 

удирда.мжид (зуйлийн дугаар 34232) баЙдаг. Судрын бу

лэг эшлэлуудэд зориулсан видео ХИ'lЭЭЛ нь энд ха

руулсан бэлгэдэл, заах зевлемжуудийн хэсгийн эхэн 

дэх тэмдэглэлийн хамт байгаа болно. 

• Хавсралт. 3арим уед заах зевлемж нь уг ХИ'lЭЭЛИЙГ 

заахад еерт 'lИнь тусалж болох хавсралтан дахъ хус

нэгт, нэг уйл явдлын талаарх судрын еер еер шастир 

эсвэл тарааж егех материал баЙдаг. Эдгээр материа

луудыг олоход тохиромжтой болгон нэр, хуудсыг нъ 

заасан болно. 

• Шинэ Гэрээг суралцагсдаар УНIIIyулах нъ. Шинэ Гэ

рээг дуустал УНIIIихад нь суралцагсдыг урамшуу лан 

дэмж. Еренхийлег'l Спенсер В.Кимбалл нэг удаа: "Би 

Бурхантай харилцах харилцаандаа хайнга бай сан уед 

сон сох тэнгэрлэг 'lИXГуй, ярих бурханлаг дуу хоолой

гуй, хаа хамаагуй хол байгаа юм IIIИГ санагддаг баЙЛаа. 

Хэрэв би судруудыг IIIИМтэн судлах юм бол холын зай 

ойртож, сунслэг байдал эргэж ирдэг" гэж бичжээ (The 

Teachings o/Spencer W. Kimball, хянан тохиолдуулсан 

Edward L. Кiтball [1982], 135). 

Шинэ Гэрээний Суралцагчийн ГарЬ/н Авлага дахь "Шинэ 

Гэрээг унших хуваарь" дахь даалгавруудыг бурэн хий

хэд сурагцагсдыг урамшуулан дэмж. (Та энэ хуваарийг 

еерийнхее хи'lЭЭЛИЙН жилд тохируулан еер'IИЛЖ 

болно.) Энэ нь уншсан зуйлээ хичээл дээрх уйл ажил

лагаатай хослуулахад тэдэнд тусална. Туруулж унши

хыг хусдэг суралцагсад байвал ингэж болох юм. Гэв'I 

тухайн долоо хоногт ангид судалж байгаа судрын булэг 

эшлэлийг нэгтгэн дугнэхэд тэднийг урамшуулан 

дэмж. УНIIIих хуваарийг ашигласнаар тухайн хичээ

лийн жилд Шинэ Гэрээг бухэлд нь заахьПI тулд заах 

хурдаа тохируулан еер'lИЛЖ болно. 

• Тусгай хэрэгцээтэй суралцагчид. "Тусгай хэрэгцээ" 

гэдэг нь суралцаг'IДЬПI евермец нехцел байдлыг хэлж 

байгаа болно. Уунд унших буюу сурах хегжлийн бэрх

шээлтэй, зан авир тогтворгуй болон оюуны хегжлийн 

бэрхшээлтэй хумуус орж болно. Хоригдож байгаа, сур

галтьПI тусгай хетелбертэй сургуульд явдаг, тэргэнцэр

тэй, байнга хэвтэрт байдаг, сонсголын буюу харааны 

хегжлийн бэрхшээлтэй хумуус бас энд орно. 



1, ,1. 

.. Дэлхийд Бурханы илгээсэн бух оюун ухаан болон 

сунснууд тегелдержин сайжрах чадвартай юм" гэж 

Бошиглогч Иосеф Смит хэлжээ (Teachings о/ the Prophet 
Joseph Smith, эмхтгэсэн Жозеф Фиелдинг Смит [1976], 
354). Бух суралцагчдыliааa суралцах хэрэгцээг ханга

хьПI телее та боломжтой бухнийг хийх ёстоЙ. Бух су

ралцагчдын бух хэрэгцээг бух цаг уед хангах нь 

боломжгуй байж болох юм. Гэвч та суралцагчдынхаа 

онцлогт тааруулж, бух суралцагсад хичээл бурээс 

ямар нэг зуйлийг мэдэж авахын тулд сургалтын мате

риалуудыг тэдний хэрэгцээнд тохируулан еерчилж 

болно. Тусгай хэрэгцээтэй суралцагсдад туслах болом

жийг бусад суралцагсдад олгох хэрэгтэЙ. Амин хувиа 

ул хичээсэн ийм уйлчлэл нь уйлчлэл узуулэгч, хулээн 

авагч хоёуланд нь адислал болно. 

сургалтыli ердийн материалуудаас гадна, тусгай хэрэг

цээтэй хумууст зориулсан бусад материалууд баЙдаг. 

Сумийн сэтгуулуудэд суралцагчдыli тусгай хэрэгцээг 

шийдвэрлэхэд ашиг тустай байж болох сайн егуулэл, 

зураг, санаанууд баЙдаг. Сайн мэдээний уран зургийн 

цомог (зуйлийн дугаар 34740) болон Supplement (Нэ

мэлт) нь судрьПI болон Сумийн туухийн тухай сайн 

мэдээний зарчмуудыг дурсэлсэн енгетэй, 160 зургийн 

цуглуулга юм. 

Шинэ Гэрээний Суралцагчийн Гарын 
Авлага-ын багш нарт зориулсан оршил 

Шинэ Гэрээний Суралцагчийн Гарын Авлага нь Шинэ Гэрээг 

уншиж, сургаалуудыг нь тунгаан бодож, амьдралдаа хэ

рэгжуулэхэд суралцагсдад тусална. Энэ нь гэрээр судлах 

хетелберт шаардлагатай ч, едер бур заадаг ихэнх багш 

нарт хичээлээ бэлтгэж, заахад нь ашиг тустай юм. 

Гэрээр судлах семинарын хетеnберт ашигnа 

Семинар бол хичээлийн жилийн туршид ургэлжилдэг 

долоо хоногийн таван едрийн хетелбер юм. Гэрээр суд

лах семинарын анги долоо хоногт ганцхан удаа цугладаг 

учраас гэрээр судалдаг суралцагсад судлах удирдамжийг 

бусад дервен едер ашиглах хэрэгтэЙ. Судруудаас едер 

бур уншихыг бух суралцагсдаас хусдэг бегеед гэрээр су

ралцдаг суралцагсад долоо хоног бурийн дервен едер 

судлах удирдамж дахь уйл ажиллагаанууд болон даал

гавруудыг 30-40 минут хийх ёстойг ойлгох хэрэгтэЙ. 

Суралцагчид судлах удирдамж суралцагчийн гарын ав

лага дээрээ бичиж болохгуЙ. Бичих даалгавруудыг хийх

дээ дараах хувилбаруудаас аль нэгийг нь ашигла: 

• Хуудас нь салдаг дэвтрийн хуудсууд дээр суралцагч 

бурээр бичих даалгаврыг хийлгэж, дууссан хуудсуудыг 

долоо хоног бур багшид егч байх ёстоЙ. Багш даалгав

рыг буцааж егехед суралцагсад хуудсуудыг дэвтэртээ 

буцааж хийж болно. 

• Суралцагч бур хоёр дэвтэр, шаардлагатай уед хэрэглэх 

илуу дэвтэртэй байх хэрэггэЙ. Эхний долоо хоногг сурал-

цагч нэг дэвтэр дээрээ ажиллаж, хичээл дуусах уед дэвт

рийг багшид егне. Дараагийн долоо хоногг суралцагч хоёр 

дахь дэвтэртээ бичиж, хичээл дээр багшид егехдоо нэг дэх 

дэвтрээ буцааж авна. Энэ мэтээр цааш ургэлжилнэ. 

Суралцаг'IИЙН ажлыг долоо хоног бур цуглуулж авсны дараа 

багш уншиж, санал дугнэлтээ бичиж егне. Энэ бол сурал

цагч бурээ сaйR мэдэж авах, хичээлээ хэр зэрэг ойлгосныг нь 

тодорхойлох хамгийн сайн арга зам юм. Та долоо хоног ту

там ангид хийдэг хичээлийнхээ хэсэг болгон дэвтэртээ бич

сэн зуйлсээ хуваалцахад суралцагчийг урьснаар тэдэнд сурах 

хусэл эрмэлзлийг теруу лэхэд тусалж чадна. 

Сураnцагчийн Дэвтэрт унэnгээ erex нь 

Суралцагчийн судлах удирдамж дахь уйл ажиллагаануу

дыг шалгаж, хариуг бичих хуудас баЙдаггуй. 3арим хариу 

нь судруудад байдаг бегеед уйл ажиллагаа буртэй нарийн 

танилцах уед тодорхой болдог. Бусад хариу нь суралцагч

дьПI дэвшуулсэн санаанууд, туршлага, санал бодол, гэрч

лэл дээр тулгуурласан байж болно. Дээрх тохиолдлуудад 

нэгээс илуу зев хариулт байж бас болно. Тэдний чадвар 

дээр тулгуурлан суралцагчдыli гаргасан хуч чармайлтад 

унэлгээ егч, тэдэнд дун тавь. Санал дугнэлтээ бичихдээ 

буруу ойлгосон зуйл эсвэл илт буруу хариултыг залруулж, 

хийсэн ажлыlix нь телее cypaгцaгcдыг магган сайшаа. 

Тусгай хэрэщээтэй суралцагсдад мэдрэмтгий хандаж, хэ

рэгцээнд нь тохируулан судлах удирдамжийг нь еерчил. 

Жишээ нь, суралцагч бичихэд хундрэл учруулдаг хегж

лийн бэрхшээлтэй бол хийсэн ажлаа дуу хураагчид бичих 

боломж олгож болно. Эсвэл туунд зориулан найзаар нь 

буюу гэр булийн аль нэг гишуунээр нь бичуулж болно. Тус

гай хэрэщээнийх нь улмаас зарим суралцагсдад даалгавар 

болгон егех судлах уйл ажиллагааныI тоог цеелех хэрэггэй 

байж мэднэ. илуу амжилтанд хурсэн зарим суралцагчдыг 

гунзгийруулэн судлахыг нь хехуулэн дэмжиж болно. 

Одер тутмын семинарын хетеnберт ашигnа 

Шинэ Гэрээний Суралцагчийн Гарын Авлага нь едер тутмын 

семинарыli хетелберт хамрагдсан суралцагсдад зайлш

гуй хэрэгцээтэй биш боловч суралцагч бурийг олшруул

сан хувиар хангах хэрэгтэЙ. Дараа нь эш татаж, 

тайлбарлах уед хэцуу уг хэллэг, егуулбэруудийг ойлго

ход нь туслахын тулд "судруудыIг ойлгох нь" хэсэгт су

paгцaгcдыг хандуулж болно. 

Юуг хэрхэн заахыг шийдэхийн тулд хичээлд бэлтгэх 

уеэрээ судрьПI булэг эшлэл бурийн оршлыг болон 

"cyдpyyдыг судлах нь" хэсгийг унш. Жишээ нь, зарим ор

шилд суралцагчийн идэвхийг ернуулэхэд туслах асуул

тууд орсон байгаа. 3аримдаа хичээлийн уеэр "cyдpyyдыг 

судлах нь" уйл ажиллагаануудыli нэгийг суралцагсдаар 

хийлгэсний дараа бичсэн зуйлийг нь булгийн буюу ангийн 

хэмжээнд хуваалцуулж болно. Уйл ажиллагаануудыг суд

лах удирдамжид егуулснийг яг баримталж хийгээгуй уед 

ч гэсэн эдгээр нь тухайн хичээлд тохируулж еерчлен 

ашиглах ур егеежтэй санаануудаар хангаж болно. 



Бусад жишиг бутээлуудийн нэгэн адил Шинэ Гэрээний 

шу лэг бурийг ХИ'lээлийн нэг жилд багтаан ярилцахад 

цаг хурэлцдэггуй. Ийм Y'lpaac та заах хурдаа тохируу

лах хэрэгтэй болно. Хэрэв та Сайн мэдээнуудийг удаан 

явцаар зааж, хэтэрхий их хугацаа зарцуулбал, 3ахидлуу

дын болон ИЛ'lлэлтийн номын захиасуудыг зааж '1адах

гуйд хурнэ. Хэрэв та хэт тургэн явцаар заавал 

суралцагсад Шинэ Гэрээний '1ухал хэсгуудийг ойлгох

гуй, a'l холбогдлыг нь унэлэхгуй eHrep'l мэднэ. 6дер 

бур, долоо хоног бур хэдий хэмжээний материалыг хэр

хэн заах, ямар булгуудийг суралцагсдаар уншуулахаар 

даалгахыг шийдэхийн тулд хурдыг тохируулах энэхуу 

удирдамжийг ашигла. 

Дэлхий даяар семинарын олон терлийн хетелбер байдаг 

yqpaac энэ гарын авлагыг нехцел байдал бурд тохируулан 

зохион байгуулах боломжгуй юм. Та 36 долоо хоногийн 

энэхуу удирдaмжllЙГ еерийнхее хетелбер, суралцаг'-Iдынхаa 

хэрэгцээнд тохируулан eeP'-IЛех хэрэгтэй байж болно. 

Семинарыг долоо хоногт таван едер заадаг '1, ХИ'lЭЭЛ дээрх 

уйл ажиллагаа, хурал цуглаан, семинарын тусгай уйл 

ажиллагаа, танилцуулга, теге эзэмших судар, тест, асуулт 

хариултын тэмцээн зэрэг бусад уйл ажиллагаануудад зо

риулах цагийг тооцсоны ундсэн дээр XИ'-lээлийн материа

лыг зевхен дервен едреер бодож телевледег. Судрын 

булэг эшлэлийг илуу ур егеежтэйгеер заахын тулд та 

нэгээс илуу едрийг зориулахаар сонгож болно. Энэхуу 

уян хатан байдал нь суралцаГ'lдынхаа онцлог хэрэгцээг 

хангахын тулд Сунсний '-IИглууллийг эрж хайхад таныг 

дэмжих зорилготой. 

Есус Христийн сайн мэдээг Сумийн заЛУУ'lуудад заах нь 

ариун итгэмжлэл, баяр баясгалантай уурэг хариуцлага 

юм. Шинэ Гэрээн дэх Есус Христийн болон Тууний Те

леелег'lДИЙН УЙЛ'lлэлийг энэ жил судлахад Их Эзэн та 

нарыг болон суралцагсдыг тань адислах болтугай. 

36 долоо хоиогтой хичззлийи жилд хурдыг тохируулах удирдамж 

110ЛОО 3aaxbIr 38ВЛ8МЖ болrож 

XOHOr буй судрын булэr эшлэл 

Эхний едер: 

2 дахь, 

3 дахь едер: 

4 дэх едер: 

"ШИНЭ Гэрээний оршил" ба "Судар судлах 

удирдамж" 

"Авралын телевлегеений тойм" 

"Хуучин ба ШИНЭ Г эрээний хоорондох 

хугацаа" 

2 Эхний едер: Матай 1-2 

2 дахь едер: Матай 3 

3 дахь едер: Матай 4 

4 дэх едер: Матай 5 

3 1 ба 2 дахь едер: Матай 5-7 (ургэлжлэл) 

4 

5 

3 дахь едер: Матай 8-9 

4 дэх едер: Матай 1 О 

Эхний едер: Матай 11-12 

2 дахь едер: Матай 13 

3 дахь едер: Матай 14-15 

4 дэх едер: Матай 16 

Эхний едер: Матай 17 

2 дахь едер: Матай 18 

3 дахь едер: Матай 19-20 

4 дэх едер: Матай 21-23 

6 Эхний едер: Матай 24 

7 

2 дахь едер: Матай 25 

3 ба 4 дэх едер: Матай 26 

Эхний едер: 

2 дахь едер: 

3 дахь едер: 

4 дэх едер: 

Матай 27 

Матай 28 

Марк 1 

Марк 2-3 

110ЛОО 

XOHOr 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

3aaxbIr 38ВЛ8МЖ болrож 

буй судрын булэr эшлэл 

Эхний едер: Марк 4-5 

2 дахь едер: Марк 6 

3 дахь едер: Марк 7-8 

4 дэх едер: Марк 9-10 

Эхний 2 едер: Марк 11-13 

3 ба 4 дэх едер: Марк 14-16 

Эхний едер: Пук 1 

2 дахь едер: Лук 2-3 

3 дахь едер: Пук 4 

4 дэх едер: Лук: 5-6 

Эхний 2 едер: Пук 7 

3 дахь едер: Лук 8 

4 дэх едер: Пук 9 

Эхний едер: Лук 10 

2 дахь едер: Пук: 11-13 

3 дахь едер: Лук 14 

4 дэх едер: Пук 15 

Эхний едер: Лук 16 

2 дахь едер: Пук 17-18 

3 дахь едер: Лук 19 

4 дэх едер: Пук 20-21 

Эхний 2 едер: Лук 22 

3 дахь едер: Пук 23 

4 дэх едер: Лук 24 

Эхний едер: Иохан 1 

2 дахь едер: Иохан 2 

3 дахь едер: Иохан 3 

4 дэх едер: Иохан 4-5 



Долоо 3aaxbIr З8ВЛ8МЖ болrож Долоо 3aaxbIr З8ВЛ8МЖ болrож 

XOHOr буй судрын булэr эшлэл XOHOr буй судрын булэr эшлэл 

16 Эхний 2 едер: Иохан 6 27 Эхний едер: 1 Коринт 15-16 

3 дахь едер: Иохан 7 2 дахь едер: 2 Коринт 1-3 

4 дэх едер: Иохан 8 3 дахь едер: 2 Коринт 4-7 

17 Эхний едер: Иохан 9 
4 дэх едер: 2 Коринт 8-13 

2 дахь едер: Иохан 10 28 Эхний едер: Галат 1-2 

3 дахь едер: Иохан 11 2 дахь едер: Галат 3-6 

4 дэх едер: Иохан 12 3 дахь едер: Ефес 1-3 

18 Эхний едер: Иохан 13 
4 дэх едер: Ефес 4-6 

2 дахь едер: Иохан 14 29 Эхний едер: Филипп ой 1-4 

3 дахь едер: Иохан 15 2 дахь едер: Колоссай 1-4 

4 дэх едер: Иохан 16-17 3 дахь едер: 1 Тесалоник 1-5 

19 Эхний едер: Иохан 18 
4 дэх едер: 2 Тесалоник 1-3 

2 дахь едер: Иохан 19 30 Эхний едер: 1 Тимот 1-6 

3 дахь едер: Иохан 20 2 дахь едер: 2 Тимот 1-4 

4 дэх едер: Иохан 21 3 дахь едер: Тит 1-3 

20 Эхний едер: Уйлс 1 
4 дэх едер: Филемон 

2 дахь едер: Уйлс 2 31 Эхний едер: Еврей 1-2 

3 дахь едер: Уйлс 3 2 дахь едер: Еврей 3-6 

4 дэх едер: Уйлс 4-5 3 дахь едер: Еврей 7-10 

21 Эхний едер: Уйлс 6-7 
4 дэх едер: Еврей 11-13 

2 дахь едер: Уйлс 8-9 32 Эхний едер: Иаков 1-2 

3 дахь едер: Уйлс 10 2 дахь едер: Иаков 3-5 

4 дэх едер: Уйлс 11-12 3 дахь едер: 1 Петр 1-2 

22 Эхний едер: Уйлс 13-14 
4 дэх едер: 1 Петр 3-5 

2 дахь едер: Уйлс 15 33 Эхний едер: 2 Петр 1-3 

3 дахь едер: Уйлс 16-18 2 дахь едер: 1 Иохан 1-5 

4 дэх едер: Уйлс 19-20 3 дахь едер: 2 Иохан; 3 Иохан 

23 Эхний едер: Уйлс 21 
4 дэх едер: Иуда 

2 дахь едер: Уйлс 22-23 34 Эхний едер: Илчлэлт 1 

3 дахь едер: Уйлс 24-26 2 дахь едер: Илчлэлт 2-3 

4 дэх едер: Уйлс 27-28 3 дахь едер: Илчлэлт 4-5 

24 Эхний едер: Ром 1-3 
4 дэх едер: Илчлэлт 6-7 

2 дахь едер: Ром 4-5 35 Эхний едер: Илчлэлт 8-9 

3 дахь едер: Ром 6 2 дахь едер: Илчлэлт 10-11 

4 дэх едер: Ром 7-8 3 дахь едер: Илчлэлт 12-14 

25 Эхний едер: Ром 9-10 
4 дэх едер: Илчлэлт 15-16 

2 дахь едер: Ром 11 36 Эхний едер: Илчлэлт 17-19 

3 дахь едер: Ром 12 2 дахь едер: Илчлэлт 20-22 

4 дэх едер: Ром 13-16 3 дахь едер: Багшийн сонголт 

26 Эхний едер: 1 Коринт 1-4 
4 дэх едер: Гэрчлэл ба оюутнуудтай салах ёс гуйцэтгэх 

2 дахь едер: 1 Коринт 5-7 

3 дахь едер: 1 Коринт 8-11 

4 дэх едер: 1 Коринт 12-14 



Оршил 

Арванхоёрын Чуулгын Ахлагq Боид КЛакер Сумийн Бо

ловсролын Системийн багш нарт хандаж хэлсэн угэндээ: 

"Нийт цуврал хиqээлийн эхэнд mовчхон атлаа маш на

рийн бодож зохион байгуулсан еренхий тоймыг заах нь 

туйлын qухал унэ цэнэтэй юм .... 

"Хиqээл бурийн эхэнд судлах зуйлийг еренхийд нь харь

цуулж нэгтгэн дугнэхэд багахан цаг гаргах нь еерсдийн 

мэдэж байгаа болон судлах ёстой зуйлсийн багцааг мэдэх 

боломжийг суралцагсдад олгоно. Тухайн хиqээлээр юу 

судлахыг тэд тодорхой ойлгосон байх хэрэгтэй. Хиqээлийн 

бух хэсгууд хэрхэн хоорондоо холбогдож нэгдмэл нэг зуйл 

болдгийг ойлговол тэд илуу ихийг cYPq мэдэхийн хамт су

рах нь q илуу амар хялбар болно. урьдqилан тоймлож узэх 

нь суурь ойлголт болдог бегеед судлах зуйлд зарцуулах 

цагийг хэмнэж, суралцах ажлын ур егеежийг дээшлуул

дэг (The Great Plan о/ Happiness [Сургаал ба Гэрээ/Сумийн 

туух сэдэвт симпозиум дээр шашныI боловсролын багш 

нарт хандаж хэлсэн уг, БЯИС, 1993 OНbI 8-р сарын 10], 2-3; 

Charge to Religious Educators, 3 дахь хэвлэл, [ 1994], 113-114). 

Шинэ Гэрээний оршил болон еренхий тоймыг ярилцаж, 

заах цаг гарга. Энэ нь Шинэ Гэрээний aq холбогдлыг 

ойлгож, хиqээлийн жилийн турш уншиж, судлах мате

риалуудыг урьдаас хусэн хулээдэг болоход суралцагсдад 

тань тусална. Оршил болон еренхий тойм нь Есус Хрис

тийн бурханлаг уурэг зорилгын талаарх еерийн qинь бо

лон суралцагqдын тань ойлголтыг бататгах болно. 

Шииэ Гэрээ гэж юу 8Э? 

Шинэ Гэрээ бол Есус Христийн амьдрал, сургаал, уурэг 

зорилгын тухай туунqлэн анхны Христийн Сумийг ерге

жуулсэн Тууний дагалдагqдын уйлqлэлийн тухай цэдэг 

юм. Англи хэлний testament, covenant гэдэг хоёр уг хоёул 

гэрээ гэсэн утгатай юм. Тиймээс New Testament гэдэг 

нийлэмж угийг Шинэ Гэрээ гэж орqуулдаг. Сайн мэдээ

ний утгаараа covenant (гэрээ) гэдэг нь нэг хун буюу бул

гээс Их Эзэнд егсен ариун тангараг буюу Туунтэй 

хийсэн гэрээ гэсэн уг юм. Бид гэрээнд орсноор тодорхой 

зуйлсийг хийх амлалт егдег бол Их Эзэн хариуд нь би

дэнд олон адислал амладаг. Их Эзэн бидний биелуулэх 

ёстой уурэг (хууль болон ёслолуудад дуулгавартай байх), 

хулээн авах адислалууд аль алиных нь нехцелийг тодор

хоЙлдог. Хэрэв бид гэрээнуудээ сахиж, эцсийг хуртэл 

итгэлтэйгээр тэвqих юм бол Их Эзэн менх бус байдлын 

уед биднийг адисалж, энэ амьдрал тегсех уед аврал, ер

гемжлелийг бидэнд амладаг. Шинэ Гэрээ нь Их Эзэн 

болон Тууний Телеелегqдеес Тууний менх бус уйлqлэ

лийн уед Бурханы дэргэд хэрхэн эргэн оqиж, амьдрахыг 

заахын тулд Тууний хуухдуудтэй байгуулсан гэрээнууд, 

за асан сургаалуудыIг агуулдаг. 

Бид яагаад Ш ииэ Гэрээг судлах ёстой 8Э? 

Бурханыг мэдэхэд бидэнд тусалдаг cyдpyyдын унэ цэ

нийг эрт, эдугээгийн бошиглогqид аль аль нь ендреер 

унэлдэг. "цopын ганц унэн Бурхан Таныг болон Таны ил

гээсэн Есус Христийг мэдэх нь менхийн амь мен" (Иохан 

17:3) хэмээн Есус заажээ. Телеелегq Паул ариун биqээсуу

дийн унэ цэнийн тухай Тимотод ийн сургасан байдаг: 

• Судрууд хунийг "авралд хургэх мэргэн 

ухаантай"( 2 Тимот 3:15) болгодог. 

• Судрууд "Бурханы амьсгалснаар байгаа" (ш. 16). 

• Тэдгээр нь "заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зевт байдал 

дотор qиглуулэхэд тустай" (ш.16). 

• Судрууд зев шударга хумууст тегс болоход нь, бас 

"аливаа сайн уйлд бурэн бэлтгэгдсэн байхад" тусалдаг 

(ш.17). 

Бошиглогq Мормон биqсэн нь: 

"Тийм ээ, qетгерийн бух башир аргыг мен урхи мен арга 

залийг нь тасqин хуваах, амьд хуqирхэг, мен ёс бусыг 

уйлдэгqдийг залгихаар бэлтгэгдсэн зовлонгийн уурдийн 

ангал дээгуур гарах давqуу бегеед нарийн замаар Хрис

тийн хумуунийг удирдах Бурханы угэн дээр тулгуурла

хыг хусэх хэн боловq тулгуурлаж-

"Мен бидний бух ариун эцэг евгедийн хамт цаашид га

рахгуйгээр суухаар еерсдийн бодгалиудыг тийм ээ, ухэш

гуй бодгалиудаа байрлуулж болохыг бид харж болно" 

(Хиламан 3:2 9- 3 0). 

Четгерийн худал хуурмагийг болон уруу таталтыг "тасqин 

хувааж" (даван туулж), селестиел хаант улсад "биднийг 

байршуулах" (биднийг хургэх) замыг дагахад судрууд би

дэнд тусалдаг. 

Ахлагq Боид к.Пакер сургасан нь: 

"Шинэ Гэрээний цуврал хиqээлээр та нар Есус Хрис

тийн терелт ба уйлqлэл, Тэрээр бурханлаг Хуу болох ту

хай мэдэх болно. Та нар ёслолууд болон нуглээсээ 

yyqлагдахын телее усанд умбуулалтаар хийх баптисмын 

тухай мэдэх болно. 

"Мен ApBaHxoёpын дуудлага, тэдний уйлqлэлийн тухай 

уншина. Бурхан бол эцэг болох тухай мэднэ. Тайтгаруу

лагq болох Ариун Сунсний тухай, хувиараа илqлэлт ху

лээн авах тухай мэдэх болно. 

"Та нар Урвалт болон Цовдлолтын едруудэд буцаж оqин, 

хумууний ойлголтоос хэтэрсэн Цагаатгал ба Амилалтын 

тухай унэнуудийг мэднэ. Хайр болон хуулийн тухай бас 

Гэтэлгэгq байхын шалтгааны тухай та нар мэдэх болно. 

"Дервен Сайн мэдээнээс Илqлэлтийн номыг хуртэл Эзэн 

болон Тууний Телеелегqдийн сургаалууд-Их Эзэн Есус 

Христийн сайн мэдээ та Hapын емне нээгдэж байна" 



(Conference Report, 1990 оны 3, 4-р сар, 49; эсвэл Ensign, 

1990 оны 5-р сар, 38). 

Шинэ Гэрээнд заагддаг дараах сургаалууд туунийг хи

'Iээнгуйлэн судлах нь зевхен хэрэгтэй тедийгуй маш qy

хал гэдгийг харуулж байна: 

• Бурхан бол Тэнгэр дэх бидний Эцэг мен. 

• Тэнгэрлэг Эцэг Хуу Есус Христээрээ дамжуулан тэн

гэр, газрыг бутээсэн. 

• Тэнгэрлэг Эцэг Хуугээ "туугээр дамжуулан ертенцийг 

аврахын тулд" (Иохан 3:17 ) дэлхий руу илгээсэн билээ. 

• Тэнгэрлэг Эцэг бух шуултийг Хууд даатгасан юм. 

• Бурхан хумууний амьдралд хендленгеес шууд орол

цож 'Iадна мен тийнхуу оролцдог. 

• Тэнгэр алдар суугийн еер еер зэрэглэлийн хаант ул

суудад хуваагдцаг. 

• Бид ариун гэрээнууд хийж, сахиснаар Бурханаас олон 

адислал авна. 

• Аливаа хэлбэрээр хиймэл шутээн шутэх нь сунслэг 

байдлын суйрэлд хургэдэг. 

• Есус Христийн Хоёр дахь ирэлт, тууний дотор эцсийн 

едруудийн уйл явдлуудыг бошигложээ. 

Бид Шинэ Гэрээний уеэс еер цаг уе, соёл иргэншилд 

амьдар'I байгаа учраас Библийг судалдаг хумууст онцгой 

сорилт У'Iирдаг. Туунээс гадна, эдугээ бидэнд байгаа цэ

дэг бурэн биш юм. Олон "тодорхой болоод хамгийн эр

хэм унэт" (1 Нифай 13:26 ) хэсэг алга болсон. Тэрхуу алга 

болсон зуйлсээс ихээхэн нь Мормоны Ном, Библийн 

Иосеф Смитийн Ор'Iуулга, Ор'IИН уеийн бусад ил'Iлэл

туудэд сэргээгдсэн юм (1 Нифай 13:33-41-ийг уз ). Туу

нээс гадна, Библийн зарим хэсэг бэлгэдлийн хэлэнд 

шингэн, утга тодорхойгуй болжээ. "Тодорхой бегеед 

унэт" хэсгуудийг зайлуулан авахыг эрэлхийлдэг байсан 

хумуус будэг бурхэг утгатай хэсгийг харьцангуй бурнээр 

нь улдээдэг байсан Y'Ipaac эртний бошиглог'IИД зарим 

би'IЭЭСЭЭ бэлгэдлийн хэлээр би'IИХ хэрэгтэй болдог бай

жээ. Тиймээс, хожмын уеийн Гэгээнтнуудэд Бурханы 

боломжтой болгосон, Ариун Сунсний ХУ'IЭЭР болон "бо

шиглолын сунсээр" (2 Нифай 25:4 ) уншиж, ойлгодог 

олон агуу унэн хадгалагдан улджээ. 

ш НИ3 Г3р33 нмар зохнои 
байгуулалттай 83? 

Библи бол ганцхан ном биш, олон НОМЬпI цуглуулга бе

геед библи гэдэг нь олон номын цуглуулга гэсэн утгатай 

ажээ. Эдгээр номнууд Библид би'IИГДСЭН дарааллаараа 

баЙдаггуЙ. Шинэ Гэрээ адил нийтлэг агуулга бухий унд

сэн дервен булэгт хуваагдаж болох хорин долоон номыг 

агуулдаг. 

1. Туухийн номнууд-Энэ булэг дервен Сайн мэдээ бо

лон Уйлсийн номноос бурддэг. Дервен Сайн мэдээ нь 

Авраг'IИЙН УЙЛ'Iлэлийн талаарх Матай, Марк, Лук, 

Иохан нарын ГЭР'Iлэлийг цэдэглэсэн баЙдаг. Уйлсийн 

ном бол Их Эзэний нэлээд хэдэн Телеелег'IИЙН УЙЛ'I

лэлийн тухай шастир юм. Дервен Сайн мэдээг бас 

хоёр булэг болгон хувааж болно. Матай, Марк, Лукийн 

номнууд хоорондоо адил тестэй yqpaac тэдгээрийг нэг 

терлийн Сайн мэдээнууд гэдэг. Иоханы ГЭР'IЛэл бол 

тусдаа, ялгаатай ГЭР'IЛэл бегеед Сумийн гишуудэд зо

риулж БИ'IСЭН бололтоЙ. (СУДРУУДЬпI Удирдамж, "Сайн 

мэдээнууд," х. 164.) хожмыli уеийн Гэгээнтэн, боловс

ролыli нэгэн ажилтан: "8нее уед хэвлэгдэж байгаа 

Библуудэд Матай, Марк, Лук, Иоханы ном нь ... 'Туу

ний (Матайн, Маркийн ГЭХ'IЛЭН) Сайн мэдээ гэсэн нэр

тэй баЙдаг' .... гэжээ. ГЭВ'I эдгээр нэрс МЭ-ний 

деРевдугээР зууны уед нэмэгдсэнийг мен тэр уеэс емне 

зевхен зохиог'IИЙН нэр, жишээлбэл, Матайн нэр байсан 

тухай эрдэмтэд егуулж байна (Robert J. Matthews, Беhоld 

the Messiah [1994], 22). 

2. Паулын захидлууд-Энэ хэсэг Ромоос Еврейг хамар

сан номнуудаас бурдцэг. Эnисл гэдэг уг "захидал" гэ

сэн утгатаЙ. паулыli захидлуудыli олонх нь тэрээр 

сайн мэдээг тунхагласан хотуудад еерийн ундэслэн 

байгуулсан Сумийн тодорхой салбаруудад хандан бич

жээ. Харин Еврей, Филемон хоёр еер юм. Еврейгээс 

бусад Паулын захидлууд урт Богиныliооo хэмжээгээ

рээ дараалан баЙрлажээ. (СУДРУУДЬпI Удирдамж, Пау

лын захидлууд, х. 1 59-160-ыг уз.) 

3. Нийтлэг захидлууд-Энэ хэсэг нь Иаков, Петр, 

Иохан, Иуда нарьПI бичсэн захидлуудаас бурддэг. 

Иоханы хоёр, гуравдугаар захидлаас бусад эдгээр за

хидлууд Сумийн аль нэг салбар буюу хувь хумууст 

хандаагуй Y'Ipaac Еренхий захидлууд гэж нэрлэгдцэг, 

4. Апокалипс-Энэ бол ИЛ'Iлэлт хэмээн нэрлэгддэг 

Шинэ Гэрээний СУУЛ'IИЙН ном юм. Энэ бол Телеелег'I 

Иохан Патм арал дээр шоронд хоригдож байх уедээ 

ху лээн авсан узэгдлийн цэдэг юм. Иохан дэлхийн 

туух, тууний дотор эцсийн едруудийн уйл явдлууд, 

Сатаны хаант улсыг ялах Есус Христийн эцсийн ялал

тыг харжээ. (СудруудьПI Удирдамж, "Иоханы ил'I

лэлт," Х. 107-г уз.) 

Библийн гарал уусэл, туухийн тухай илуу дэлгэрэнгуй 

мэдээллийг СудруудьПI Удирдамж дахь "Библиэс" уз, 

(х.31-32). 

Эдгээр оршил материалууд болон дараах зарqмуудыIг 

ХИ'IЭЭЛЭЭ бэлтгэхээс емне залбир'I судал. 

3рж олох сайи мздззинй чухал зарчмууд 

• Шинэ гэрээ Христэд ирэхэд бидэнд тусалдаг. 

• Шинэ Гэрээ енее уеийн телее бидний ашиг тусьПI 

тулд хадгалагдаж ирсэн юм. 



Заах зовломж 

Шинэ Гэрээний тоймыг заахын тулд дараах видео танил

цуулгуудыг эсвэл еерийнхее санааг ашигла. (Анхааруулга: 

Доор егсен хоёр за ах санаа нь дараах видеонуудтай адил 

материалыг агуулж байгаа бегеед видеог узэх боломжгуй 

хумууст илуу ашигтай юм.) 

Шинэ Гэрээний Видео хи'1ээл 1, "Соте unto Ме" 

(11:26) нь Шинэ Гэрээг судлах нь Авраг'1ИЙН тухай 

хэрхэн илуу ихийг мэдэх болон Тэрээр бидний амьд

ралд хэрхэн тусалж '1адахыг харуулдаг. ХИ'1ээл 2, "The 

Maze" (9:55) нь амьдралын асуудал, сорилтуудыг шийд

вэрлэхэд Шинэ Гэрээ бидэнд ойлголт, мэдлэг ег'1 чадна 

гэдгийг заадаг. (3аах зевлемжийг New Testament Video 

Gиide -аас узнэ уу.) 

ШИНЭ ГЭРЭЭНИЙ еренхий ТОЙМ. ШИНЭ ГЭРЭЭ ХРИСТЭд 

ирэхэд бидэнд тусалдаг. (15-20минут) 

Гунзгий биш саванд нойтон элс хий. Нэлээд хэдэн сурал

цаГ'1аас элсэнд хуруугаа дурээд, сугалж aBaxыг хус. Ху

руунд нь наалдсан элсийг тоолохыг тэднээс хус. Хайрцагт 

хэ'1нээн элсний ширхэг байгааг тэднээр таалга. Аляскийн 

баруун эргээс 6мнед Америкийн эргийн тегсгел хуртэлх 

эргийн дагуу хэ'1нээн ширхэг элс байгааг тесеелен бодо

xыг тэднээс асуу. Суралцагсдаар Мосе 7:ЗО-ийг уншуулсны 

дараа, асуу: 

• Энэ шулэг Христийн бутээлуудийн цар хурээ болон 

ХУ'1Ний тухай юу зааж байна вэ? 

• Иохан l:l-З-ыг унш. Эдгээр шулгууд Есус Христ болон 

Тууний ХУ'1ний тухай юу егуулж байна вэ? 

Есус дэлхийд терехеесее емне Бурхан (Уг) бай сан бегеед 

Тэнгэрлэг Эцэгийн удирдлага дор тэнгэр, газрыг бутээс

нийг суралцагсдад хэл. 

• Иохан 1:14-ийг унш. Дэлхийг бутээсэн Есус Христ яагаад 

энэ дэлхийд ирж менх бус бэйдлыг еер дээрээ авахаар 

сонгосон гэж бодож байна? (Мозая З:7-9-ийг уз). 

• Тэрээр бидний Тэнгэрлэг Эцэгтэй ямар холбоотой вэ? 

• Матай 11:28-ЗО-ыг унш. Есус Христ бидэнд ямар 

урилга егдег вэ? 

• Бид Есус Христэд ОЧИХ ёстойн учир шалтгаан юу вэ? 

(Хариултуудыг самбар дээр бич.) 

Авраг'1 6ерт нь ирэхээр сонгосон хумууст туслахыli тулд 

6ерийн бух хучийг ашиглахад бэлэн байдгийг сурал

цагсдад сануул. Авраг'1 тэдэнд болон гэр булд нь тусал

сан уеийн тухай бодохыг тэднээс хус. Энэ талаар 

туршлагаа ангийнхантайгаа хуваалцахыг хуссэн хэнийг 

болов'1 туршлагаа хуваалцахад урь. 

Энэ жил Шинэ Гэрээг судалснаараа Есус Христийн тухай 

илуу ихийг мэдэх гайхалтай боломж олдож байгааг гэр

'1ил. Тэд судалж суралцах явцдаа Авраг'1ИД ирж, Тууний 

амралтыг олсон олон хун бас Тууний урилгыг эсэргууц

сэн олон хуний тухай мэдэж, ГЭР'1лэх болно гэдгийг 

таЙлбарла. Мен ийм боломж тэдэнд олдох болно гэдгийг 

суралцагсдад хэл. Асуулт: Та нар Тууний урилгыг хэрхэн 

хулээн ав'1 Туунд хэрхэн ирдэг вэ? 

Шинэ Гэрээний еренхий ТОЙМ. Шинэ Гэрээ енее уеийн 

телее бидний ашиг тусын тулд хадгалагдаж ирсэн ЮМ. 

(15-20 МИНУТ) 

Суралцагсдаар Библийн агуулгыli хуудсыг нээлгэ. Шинэ 

Гэрээг би'1ЛЭГЭЭР нь булэглэсэн байдлыг (Туухийн ном

нууд, Паулын захидлууд, Еренхий захидлууд, Апока

липс) тэмдэглэхэд суралцагсдад тусалж, хэсэг бурийн 

агуулгыг ярилц ("Дээрх Шинэ Гэрээний зохион байгуу

лалт"-ыг уз). 

Шинэ Гэрээнээс дуртай туухууд буюу сургаалуудыг нь 

суралцагсдаар нэрлуулж, яагаад тэдгээрт дуртайг нь 

яриул. Асуулт: 

• Боломжгуй мэт санагдах ямар нэг юм хийхийг еереес 

'1инь хус'1 бай сан тохиолдол бий юу? 

• 6ерийн '1инь хийгээгуй ямар нэг зуйлийн телее '1а

майг буруутган зэмлэсэн буюу шийтгэсэн тохиолдол 

бий юу? 

• Будуулэг, шоо'1 хумуустэй У'1ир'1 байсан уу? 

• Ганцаардаж бай сан уу? 

Еврей 2:18-ыг суралцагсдаар уншуулсны дара а асуу: 

Авраг'1 биднийг хунд сорилтын уед хэрхэн дэмжихээ 

(тайтгаруулахаа) яаж мэддэг вэ? (Тэр еерее адил тестэй 

болон бур илуу хунд сорилтуудыг хулцэн ТЭВ'1сэн юм.) 

Шинэ Гэрээний уеийн Гэгээнтнууд бидэнтэй адил асууд

луудтай тулгар'1 байсныг суралцагсдад хэл. Шинэ Гэрээ 

хэдийгээр енгерсен уеийн судар '1, сургаал, туухууд нь 

енеедер '1 гэсэн агуу унэ цэнэтэйг тэдэнд сануул. Шинэ 

Гэрээ енее уеийн телее бидний ашиг тусын тулд бэлт

гэгдэн, хадгалагдаж ирсэн юм . 

Бид Шинэ Гэрээг гагцхуу уншиж, судалсан уед л уунийг 

ойлгож чадна гэдгийг суралцагсдад хэл. Асуулт: Шинэ Гэ

рээнд хандах хумуусийн хандлага, ууний заадаг сайн МЭ

дээний зарчмуудыг ойлгох тэдний '1адвар хоорондоо ямар 

холбоотой байдаг гэж та нар боддог вэ? Шинэ Гэрээг зал

бир'1 судлахад чин сэтгэлээсээ ху'1 '1армайлт гаргахад нь 

суралцагсдыг дэмж. 



Гурамсаи судар дахь сумах удирдамж 

Сум 1993 онд Гурамсан сударт (Мормоны Ном, Сургаал 

ба Гэрээ, Агуу унэт сувд) судлах шинэ цогц удирдамжийг 

гаргасан. Эдгээр судлах удирдамж нь судар судлахыг 

илуу ур егеежтэй, ашиг тустай болгож 'fадна. Ахлаг'f 

Боид КЛакер Хожмын Уеийн Гэгээнтнуудийн судрын 

шинэ хэвлэлийн тухай: "Энэ бутээл нь . .  манай уеийн

хэнд сунслэг нелеений дохио болон цуурайтах болно. 

Иймээс бид сайн мэдээ болон Их Эзэнийг мэддэг Хож

мьПI уеийн Гэгээнтнуудийн шинэ уеийнхэн болон есех 

болно (Брус Р.МкКонки, Телеелегч [Ахлаг'f Брус Р.МкКон

кийн оршуулга дээр хэлсэн уг, 1985 оны 4-р сарын 23 ], 4). 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Гурамсан судар нь бух судруудын тухай ойлголтоо ес

ген нэмэгдуулэхэд бидэнд тусалж 'fадах, судлах qyxал 

удирдамжуудыг агуулдаг билээ. 

3аах зовломж 

Судар судлах удирдамжийн дагуу ХИ'fээлдээ бэлтгэх

дээ дараах санаануудаас сонго. Эсвэл еерийнхее заах 

санааг ашигла. 

Судар судлах удирдамж. Шинэ Гэрээн дэх номнуудын 

нэр, дарааллыг мэдэх нь судрын эшлэлуудийг илуу 

тургэн олоход бидэнд тусална. (10-15 МИНУТ) 

Суралцагчид "Шинэ Гэрээний номнууд" (Хуухдийн 

дууны но.м, 116) дууг дуулснаар Шинэ Гэрээний номнуу

дыг мэдэх дуртай болдог. Энэ дууг cyp'f долоо хоног ор

чим ХИ'fЭЭЛ бурийн эхэнд дахин дуулах нь номнуудын 

нэрсийг тургэн тогтооход суралцагсдад тусалж 'fадна. 

Судар судлах удирдамж. Гурамсан судар дахь судар 

судлах удирдамж нь судар судлалаа хамгийн их ур 

ашигтай болгоход бидэнд тусалж чадна. (40-45 МИНУТ) 

Гурамсан сударт олон тооны судлах удирдамж ОрСОН 

юм. Дараах зевлемжууд дээрх судлах удирдамжуудыг 

хэрхэн ур егеежтэйгеер ашиг лахыг суралцагсдад заахад 

тань тусалж 'fадна. 

Булгийн товч тайлбар ба Хэсгийн ОрПIИл. Алма 32-ьПI 

булгийн тайлбарыг суралцагсдаар нээлгэ. 

Булгийн тайлбарыг уншиж, энэ нь булэг бурийн гол уйл 

явдал, сургаалын узэл санааг хураангуйлан aB'f уздэгийг 

таЙлбарла. 

3аах булгийнхээ тайлбарыг суралцагсдаар уншуулж, да

раах асуултуудад хариул: 

• 1 Нифай 14-Тэнгэр ЭЛ'f Нифайд хэлснээс узвэл хэдэн 

сум байдаг вэ? 

• Сургаал ба Гэрээ 88-Энэ хэсгийг юу гэж нэрлэж бо

лох вэ? 

• Мосе 6-Адамын ур удам ямар цэдэг хетелдег бай

сан бэ? 

• Абрахам 3-Абрахам нар, сар, оддын тухай хэрхэн 

мэдсэн бэ? 

Сургаал ба Гэрээний хэсгууд булгийн хоёр тайлбартайг 

судраас харуул. Булгийн эхний тайлбар нь еренхий мэ

дээлэл, хоёр дахь нь тухайн булгийн агуулгыli TOB'f ху

раангуй юм. 

ЗууВЭр таЙлбар. 2 Нифай 12-ыг суралцагсдаар гаргуулж, 

гурамсан судар дахь зуувэр тайлбарын нэлээд хэдэн жи

шээг олуул. 3уувэр тайлбарыli ашигтай талыг тэдэнтэй 

хуваалц: 

• Шулэг бурд тусад нь зуувэр тайлбар хийдгийг мен ту

хайн шулэг дэх зуувэр тайлбар нь цагаан толгойн да

рааллаар байдгийг судраас харуул. 

• Судруудын Удирдамжийг за асан зуувэр тайлбарыli 

нэлээд хэдэн жишээг харуул (СУ). 

• Еврей хэлний угсийн (Ев) утгыг тайлбарласан зуувэр 

тайлбарыli жишээг харуул. 

• ХУУ'fирсан буюу утга нь будэг угсийг орчин уеийн ой

ролцоо утгатай уг хэллэгээр тайлбарласан зуувэр тайл

барыli жишээнуудийг харуул (эсвэл, еегеег ХЭЛБЭЛ) . 

3уувэр тайлбаруудыг ашиглах дадлага хийх боломжийг 

суралцагсдад олгох дараах асуултуудыг асуу. 

• 1 Нифай 21:21-ийг унш. Чи гэдэг уг хэнийг хэлж 

байна вэ? 

• 2 Нифай 17:14-ийг унш. И.м.мануел гэсэн нэр ямар утга

тай вэ? 

Алма 32:42-ыг унш. Тэр модны жимснээс идэх тухай Ал

магаас еер хэн ярьсан бэ? (Лихай; зуувэр тайлбар дахь 

харьцуулах эшлэл б-г уз.) 

cyдpyyдыH Удирдамж. СудруудьПI Удирдамж бол гу

рамсан судрьПI ар дахь судлах сэдвуудийн туувэр юм. Энэ 

удирдамжинд цагаан толгойн дарааллын дагуу сэдвуу

дийн жагсаалт, Библийн Иосеф Смитийн ор'fуулгыli туу

вэр, газрыli нэрсийн индекстэй газрын зургууд, судрьПI 

уйл явдал болсон газруудыli гэрэл зургууд орсон. Эдгээр 

хэсэг тус бурийг доор дурслэн егуулэв. (Нэмэлт мэдээл

лийг СудруудьПI Удирдамжийн емнех оршлоос уз.) 



Цагаан mолгойн дарааллын дагуух сэдвуудийн жагсаалm. Суд

руудын Удирдамжийн хуудас О-оос эхэлж байгаа цагаан 

толгойн дарааллыli дагуу сэдвуудийн жагсаалт бол суд

рЬпI хэдэн зуун сэдвийн тодорхойлолттой толь бичиг юм. 

Хэдэн тодорхой сэдвийг суралцагqидтай хуваалц. Дараах 

хэсгуудийг оруул: 

• Он дарааллыli хуснэгт ("Он дарааллыli БИLIИГ,"х.150-15З) 

• Христийн Сумийн тодорхойлолт ("Унэн Сумийн 

тэмдгууд," х. 204-205) 

• Дервен Сайн мэдээний зохицол ("Сайн мэдээнууд," 

х. 166-169) 

• Телеелегq Паулын захидлуудыli нарийвqилсан судал

гаа ("паулыli захидлууд," х. 159-160) 

Цагаан толгойн дарааллын дагуу жагсаасны нэг ашигтай 

тал нь адил нэртэй хумуусийг ялган тогтоодогт оршино. 

"Иосеф" оруулга тайлбарыг ангийн гишуудээр гар

гуулж, ийм нэртэй хун хэд байгааг мен тэдний хун тус 

бур нь хэн болохыг олуул. 

Цагаан толгойн дарааллыli дагуух сэдвуудийн жагсаалт 

нь бух жишиг бутээл, тууний дотор Библийн индекс 

буюу нэр томьёо, уг хэллэгийн тохирол болдог. Суралцаг

qид цагаан толгойн дарааллыli дагуух жагсаалтан дахь 

тулхуур угсийг харснаар СУДрЬпI эшлэлуудийг амархан 

олж <{адна. Цагаан толгойн дарааллыli дагуух жагсаалт нь 

сэдвээр зохион байгуулагдсан yqpaac суралцагсад сайн мэ

дээний хэдэн зуун сэдвийг эрж олон, гунзгийруу лэн су

далж болно. Дара ах дасгалууд нь цагаан толгойн 

дарааллыli дагуу сэдвуудийн жагсаалтыг гунзгий судла

хад суралцагсдад тусалж <{адна: 

• Сумийн цуглаан дээр уг хэлэхийг тэднээс хусвэл ямар 

сэдэв сонгож авахыг нь суралцагq бурээр хэлуул. Хэ

лэх угээ бэлтгэхэд ашиглах судрын эшлэлуудийг тог

тоохын тулд цагаан толгойн дарааллын дагуух 

жагсаалтыг суралцагсдаар ашиглуул. 

• Цагаан толгойн дарааллаарх жагсаалтыг суралцагс

даар гаргуулж, Есус Христийн тухай янз бурийн сэд

вийн тайлбарыг олуул. 

Цагаан толгойн дарааллыli дагуух сэдвуудийн жагсаалтыг 

хэрхэн ашиглах тухай нэмэлт мэдээллийг Судруудын 

У дирдамжийн Оршил болон хуудас О дээрх схемийг уз. 

Библийн Иосеф С.миmиЙн Орчуулгаас авсан mууврууд. Цагаан 

толгойн дарааллыli дагуух сэдвуудийн жагсаалтан дахь 

"Иосеф Смитийн Орqyулга (ИСО) (х.105)" дахь мэдээл

лийг суралцаГLIИдтай хуваалц. Библид Иосеф Смитийн 

оруулсан еерqлелтеес олон нь СУДРУУДЬпI Удирдамжинд 

орсон болно. ИСО-ыг суралцагсдаар гаргуулж, Иохан 4:26 

болон ИСО, 1 Коринт 15:40-ыг олуулаад, Бошиглогq ямар 

еерqлелт оруулсныг ажиглуул. 

1.1 1 .  I 11. 

Гурамсан судар дахь зуувэр тайлбарууд Иосеф Смитийн 

Орqуулгаас авсан туувруудэд бас холбогдоно. Сургаал ба 

Гэрээ 9З:1-ийг уншиж, зуувэр тайлбар г-г уз. ИСО, Биб

лийн Иосеф Смитийн Орqуулга, 1 Иохан 4:12-ыг сурал

цагсдаар олуул. Асуулт: Библийн энэ шулгийн Иосеф 

Смитийн орqуулгаас бид юуг олж мэдэх вэ? (3евхен Бур

ханд итгэдэг хумуус л Туунийг харж <{адна.) 

Библийн Иосеф Смитийн орqуулгыli туувруудийг хэр

хэн ашиглах тухай нэмэлт мэдээллийг Судруудын Удир

дамжийн Оршил, уг Удирдамж дахь ИСО-аас узнэ уу. 

Газрын зураг болон газрын нэрсийн жагсаалm. газрыli зур

гийн хэсэг нь гурамсан сударт Библийн Иосеф Смитийн 

орqуулгыli дараа "Сумийн Туухийн он дараалал, газрын 

зургууд хийгээд гэрэл зургууд" гэсэн нэртэйгээр хуу

дасны дугааргуй орсон баЙгаа. Газрын нэрсийн жагсаал

тыг хэрхэн ашиглах тухай TOBq тайлбарлахыli тулд 

Оршил дахь суулqийн догол мерийг суралцагсдаар ун

шуул. газрыli зураг дээрх газрын нэрсийг жагсаалтанд 

цагаан толгойн дарааллаар жагсаасан баЙгаа. Нэлээд хэ

дэн еер газрыг суралцагсдаар газрын зураг дээр олуул. 

Газрын зураг З-ыг гаргаад, Нью-Йоркийн MaHqecTep дахь 

Смитийнхний гэр булийн фермээс Огайогийн Кертланд 

хуртэл хэчиээн хол болохыг тэднээр тогтоолго. 

Газрын зураг болон газрын нэрсийн жагсаалтыг хэрхэн 

ашиглах тухай нэмэлт мэдээллийг Судруудын Удирдам

жийн Оршлоос уз. 

Судруудад холбогдолmой газруудын гэрэл зураг. Судруудын 

У дирдамж дахь "Библийн газрын зураг болон гэрэл зур

гууд" нэртэй энэ хэсэгт эртний болон енеегийн Сумийн 

туухэнд холбогдолтой газруудын гэрэл зургууд орсон. 

Мен хэсгийн емне талд эдгээр газруудыli TOBq тайлбар 

болон холбогдох СУДрЬпI эшлэлуудийг оруулжээ. 

Тэдний мэдэхгуй хэдэн газрыli зургийг суралцагсдаар 

олуулж, эдгээр зураг бурийн тухай ярилц. Херодын 

Ариун сумийг (дуга ар 9) олохыг тэднээс хус. ХеродьПI 

Ариун сумийн TOBq тайлбарыг тэднээр олуулж, тэнд 

болсон гурван qухал уйл явдлыг нэрлэхийг хус. 

Судруудад холбогдох газруудын гэрэл зургийг хэрхэн 

ашиглах тухай нэмэлт мэдээллийг Судруудын Удирдам

жийн Оршил дахь холбогдох догол мереес уз. 

Судар судлах удирдамж. Судлах удирдамжуудыг ашиг

лах нь судрын ойлголтоо нзмзгдуулзхзд бидзнд 

тусална. (5-1 О МИНУТ) 

Тухайн уед Далын гишуун асан Ахлагq Риqард Г.Скот

тын дараах туухийг хуваалц. Уг туухэнд тэрээр анх 1979, 

1981 онд англи хэлээр гарсан судруудын хэвлэлд зо

риулж бэлтгэсэн судлах удирдамжийн тухай дурджээ. 

Судлах удирдамж нь судрын энэхуу шинэхэн хэвлэл 

дээр тулгуурласан баЙлаа. 



1 .  I 11. 

"Шинэ гурамсан судрыг ах нарт хэрхэн танил
цуулсныг би санадаг. Танилцуулгыг Ахлаг'1 Мк
Конки хийсэн юм. Тэр нэг ном ергеж харуулаад, 
эхний хуудаснаас нь 'Брус Р.МкКонкид' гэж ун
шив. Ном нь 'Амелия' [ирээдуйн эхнэр нь] гэсэн 
гарын усэгтэй бай сан бегеед Брус ах номлолд яв
сан едрее тэмдэглэн улдээсэн баЙв. 'Би судрын 
энэ номыг дэлхий даяар о'1сон газар бурдээ ав'1 
явдаг юм' гэж тэр хэллээ. Би энэ номыг ургэлж 
ашигладаг. Судрын номоо гурван удаа хавтасла
сан шуу. Энэ номын олон судар яг хэддугээр 
хуудсанд байдгийг би танд хэлж '1адна' гээд 
Тэв'1 би энэ номыг цаашид хэрэглэхгуЙ. У'1Ир нь 
шинэ номонд орсон унэ цэнэтэй заах удирдамж, 
сур'1 судлах болон ойлголтоо ергежуулэх ху'1Ир
хэг арга хэрэгсэл энэ номонд маань байхгуй' гэж 
билээ. Тууний энэ угэнд би унэхээр сэтгэл хе
делсен. Маргааш нь тууний албан тасалгаанд 
орох боломж надад олдсон юм. Тэр том ширээ
ний ард гартаа ном, шугам, улаан харандаа барь
'1ихсан, шинэ судар дээрээ тэмдэглэл хийн сууж 
баЙв. Судруудыг ийм сайн судалсан хун, шинэ 
хэвлэлийг ашиглах нь илуу ашигтай гэж узэж 
байгаа бол би '1 гэсэн тэгэх ёстой юм байна гэж 
шийдсэн билээ" ("Spiritual Communication," in 

Principles о/ the Gospel in Practice, Sperry Symposium 

1985 [1985], 18-19). 

Судар судлах удирдамж. Судар судлах удирдамжийн 
тухай сурч мэдсэн зуйлээ ашиглахад нь суралцагсдад 
тусал. (30-35 МИНУТ) 

Судар судлах удирдамжийн тухай суралцагсдад заасныхаа 
дараа тэдний сурч мэдсэн зуйлийг нэгтгэн дугнэхийн 
тулд дара ах тааврыг тэднээр хиЙлгэ. Тэднийг булгууд 
болгон хувиарлаж болно. 

1. Баптисмын тухай дараах асуултуудад хариул: 

а. Баптисм гэдэг уг я.мар утгатай вэ? 

б. Христийн уеэс емне баптисм байсныг юу нотолдог вэ? 

в. Христ яагаад баптисм хуртсэн бэ? 

г. Баптисм яагаад зайлшгуй '1ухал вэ? 

2. Дара ах сэдэв тус бурд судрын гурван эшлэл жагсаан би'1: 

а. Эцсийн едрууд 

б. Сунсний бэлгууд 

в. Бошиглол 

Г. Илчлэлт 

3. 1 Нифай 8 дахь амьдралын модны тухай Лихайн узэгд
лийг уншихдаа зуувэр тайлбар дахь харьцуулах эшлэ
луудийг ашиглаж, дара ах бэлгэдлууд юуг телеелж 
байга аг нэрлэ: 

а. Гол 

б. Темер бариул 

в. Харанхуй манан 

г. Агуу хийгээд нусэр барилга 

4. Иаков 1:8-ыг уншихдаа зуувэр тайлбар в дэх харьцуулах 
эшлэлийг ашиглаж, "тууний загалмайг уурэлцэх" гэ
сэн нь юу гэсэн утгатай болохыг таЙлбарла. 

5. Дара ах хумуусийг таньж, тэд судруудад хаана дурдагд
дагийг хэл: 

а. Эдвард Партриж 

б. Иезебел 

6. Гэгээнтнууд Нью-Йоркоос Их Солт Лей к хуртэл дур
вэхдээ ямар муж, нутаг дэвсгэр, газар орныг туулан 
енгерсен бэ? 



Оршил 

Ахлагq Боид КЛакер 1993 онд Сумийн Боловсролын Сис

темийн багш нарт хандан, судлах сэдвийн талаар TOBq

хон дугнэж хэлэхдээ, тэд хиqээлийн жил бурийн эхэнд 

авралын телевлегеений TOBq тоймыг зааж байх ёстой гэ

жээ. Дараах заах зевлемжууд ихэнхдээ Ахлагq Пакерын 

хэлсэн угэнд холбогдох бегеед заах бусад удирдамжийн 

хамт зарим нь хавсралтанд оржээ. Авралын телевлегеег 

суралцагсдад за ах уед уунийг ашиглана уу. ("Аз жарга

лын агуу телевлегее," х. 301-304.) 

"Аз жаргалын агуу телевлегее" -г залбирq судлан, 

хиqээлдээ бэлтгэхээс емне дараах зарqмуудыг aBq уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Тэнгэрлэг Эцэг бол баяр баясгалангийн бурэн байд

лыг эзэмшсэн, цог жавхлантай, тегс тегелдер, селес

тиел Эцэг мен (Мозая 4:9; 3 Нифай 28:10-ыг уз). 

• Бид дэлхийд ирэхээсээ емне Тэнгэрлэг Эцэгтэй хамт 

амьдарq баЙлаа. Бид Тууний сунсэн хуухдууд бегеед 

Туунтэй адилхан болсноор Туунд байдаг тэрхуу баяр 

баясал бас бидэнд байгаасай хэмээн Тэр биднээс хусэн 

хулээдэг (Иеремиа 1:5; Еврей 12:9-ийг уз). 

• Бид Бурхантай адилхан Болохыli тулд амилсан, алдар 

суутай бие махбодтой болж, бурханлаг qaHapbIr эзэм

шин, ecq хегжих ёстой (Алма 11:43-44; 3 Нифай 27:27; 

С ба Г 130:22-ыг уз). 

• Дэлхий дээрх бидний менх бус амьдрал бурханлаг qa

наруудыг эзэмшихэд бидэнд туслах зорилготой юм. 

Энэ амьдрал бидэнд бие махбодтой болох, бурханлаг 

байдалд суралцах, Бурханы зевлегее, Сатаны уруу та

талт хоёрын алиныг нь дагахаа эрх qелеетэй сонгох 

боломж олгосон (Эхлэл 2:16-17; 2 Нифай 2:25-27; Алма 

34:32-34-ийг уз). 

• Дэлхийг бутээсэн болон Адамын Уналт нь менх бус 

байдалд шаардлагатай нехцелийг бурдуулж, сунсний 

болон биеийн ухэл, евqин зовлон, уй гашуу байдаг 

дэлхийг бий болгосон (Эхлэл 2:17; 3:6-7; 2 Нифай 

2:15-25-ыг уз). 

• Хун бур ухэшгуй бие бялдартай болохын тулд Есус 

Христийн Цагаатгал Амилуулалтыг бий болгосон (Иов 

19:25-27; Езекиел 37:12-14; Алма 11:42-45; 42:23-ыг уз). 

• Цагаатгал нь наманqлалаар дамжуулан биднийг ху

вийн нуглээс цэвэршуулж, менх амьдралтай болж, 

Бурхантай адилхан болох боломжийг олгох болно 

(Исаи а 1:18; 2 Нифай 10:24-25; Мозая 3:19; Моронай 

10:32-33-ыг уз). 

• Есус Христ эрин уе болгонд 8ерийн сайн мэдээг Бур

ханы хуухдуудэд заалгахаар бошиглогqдыг илгээсэн 

юм. Хун бухнийг Христэд ирж, Тууний аз жаргалын 

телевлегеенеес хуртэхэд урихыli тулд эдгээр хожмыli 

едруудэд Есус Христийн Сум ундэслэн байгуулагдсан 

(Амос 3:7; Алма 12:32-34; С ба Г 1:1-14-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• "Аз жаргалын агуу телевлегее," х. 301-304. 

Заах эовломж 

Авралыli телевлегеений тоймыг заахаар бэлтгэхдээ дараах 

санаануудаас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Анхааруулга: Авралын телевлегеений тоймыг заах дервен 

зевлемж нь судрын дервен цуврал хиqээл тус бурд тохи

рох болно. Жил бур нэг зевлемжийг сонгож болно гэд

гийг зевлеж байна. 

� Авралын телевлегеений тойм: Зевлемж 1. 

� (90-120 МИНУТ) 

Ангийн нэг ханана ас негее хананд утас татаж, Авралыli 

телевлегеег (аз жаргалыli агуу телевлегее) тесеелехед 

нь суралцагсдад тусал. Утсыг дагаад амархан гуйж бай

ха ар цаасан xaBqaapaap утсаа xaBq. Гаднаас нь харахад 

амархан танигдах хоёр хуний дурсийг нэгийг нь тунга

лаг хуванцар материала ар негеег нь цагаан цаасаар 

хийж, xaBqaapTaa давхарлан хавqуул. 

Утас бидний амьдралын нийт хугацааг, нэг узуур нь бид

ний енгерсен уеийг негее нь ирээдуйг телеелж байга аг 

суралцагсдад хэл. Тунгалаг хуванцар материала ар хий

сэн дурс нь бидний сунсэн биеийг, цагаан цаасан дурс нь 

бидний жинхэнэ биеийг телеелне. Менх бус байдлын 

емнех енгерсен уеэс менх бус байдлын дараах ирээдуй 

руу хийж байгаа бидний еселт хегжилтийн тухай ярил

цах уед XaBqaapbIr утасны дагуу гуЙлгэ. Ухлийн тухай 

ярилцах уед xaBQaap, тунгалаг хуванцар дурсийг цагаан 

цаасан дурснээс салгаж ав. Аз жаргалын агуу телевле

геег заахдаа шаардлагатай бол хавсралтан дахь мэдээл

лийг ашигла. Дара ах хэсгуудэд жагсаасантай адил 

асуултуудыг асуу. 3евлемж болгосон судрын эшлэлуу

дийг судлах боломжийг суралцагсдад олгож, аль болох 

олон хариултыг тэднээр олуулахыг хиQээх нь qyxал юм. 

Меих бус байдлын емнех амьдрал 

• Амьдрал хаана эхэлж, хаана дуусдаг вэ? (С ба Г 93:29; 

Абрахам 3:18; "Сунсний бутээлт," х. 302-ыг уз). Бидний 

амьдрал ереений ханануудаас цааш хоёр QИГЛЭЛЭЭР 

тегсгелгуй ургэлжилдэг болохыг таЙлбарла. Бидний 
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амьдралд эхлэл байгаагуйтэй адил тегсгел байхгуй 

юм. 

• Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ тухай, дэлхий дээр терехее

сее емне Туунтэй хамт амьдарч бай сан тухайгаа та 

нар хэр мэдэх вэ? ("Менх бус байдлын емнех орши

хуй," х. 302-г уз). 

• Бурханы сунсэн хуухэд байх нь юу гэсэн утгатай вэ? 

("Менх бус байдлын емнех оршихуй," х. 302; "Сунсний 

бутээлт," х. 302-ыг уз). Энэ алхмыг дурслэхийн тулд ху

ванцар дурсийг цаасны хавчаарт елге. 

• Бид менх бус байдлын емнех дэлхийд Тэнгэрлэг Эцэг

тэй хамт амьдарч байсан уед ухэшгуй бай сан болохоор 

яагаад тэнд О'IИЖ болохгуй байх билээ? ("Сонгох эрх," 

"Тэнгэрт болсон их зевлегеен ба дайн" х. 302). 

• Тэнгэрлэг Эцэгийн телевлегее, Люсиферийн телевле

геений ялгааны талаар та нар юу мэдэх вэ? (Мосе 4:1-4; 

"Тэнгэрт болсон их зевлегеен ба дайн" х. 302). 

• Люсифер болон тууний дагалдагчдад бослого гаргаж, 

тэнгэрт дайн дэгдээхийг зевшеерснеерее Их Эзэн сон

гох эрх челеег (сонгох эрх) эрхэмлэн дээдэлдэг гэж 

яагаад та нар боддог вэ? ("Сонгох эрх," х. 302-ыг уз). 

Мвих бус амьдрал 

• Эцэстээ Сатан гадаад харанхуйд хаягдах нь зайлшгуй 

байтал Бурхан яагаад туунд болон дагалдагчдад нь 

дэлхийд ирж биднийг уруу татахыг зевшеерсен юм 

бол? (С ба Г 29:39-ийг уз.) 

• Дэлхийд ирж, бие махбодтой болох нь яагаад бидэнд 

заЙЛlliГyЙ шаардлагатай болсон бэ? (С ба Г 93:33-34; Мосе 

1:39; "Тэнгэрт болсон их зевлегеен ба дайн," "Юмсын бу

тээлт" х. 302). 

• Адам, Ева хоёрын хийсэн гэм нугэл ямар ур дагаварт 

хургэсэн бэ? Адам, Ева хоёрын Уналт яагаад зайлшгуй 

бай сан бэ? (2 Нифай 2:19-25; "Уналт ба менх бус бай

дал," х. 303-ыг уз). 

• Гэтэлгэгчийг яагаад бур менх бус байдлын емнех уед 

сонгосон бэ? Гэтэлгэгч байхгуй бол юу болох байсан 

бол? (2 Нифай 9:7-10; Тэнгэрт болсон их зевлегоон ба 

дайн" х. 302; "Цагаатгал," х. 304-ийг уз) 

• Иехова (Есус Христ) яагаад дэлхийд ирж, менх бус бие 

махбодыг 8ертее авах хэрэгтэй бай сан бэ? ("Цагаат

гал," х. 304). 

• Бид енеедер дэлхийд едий тедий уруу таталттай тул

гарч байна. Бид терелх мен чанараа еерчилж, нугэл 

хилэнцийг эсэргууцэхийн тулд Их Эзэнтэй хамтран 

юу хийж болох вэ? (1 Нифай 2:16; Мозая 3:19; 4:1-3; 

5:1-2; Ифер 12:27). 

Мвих бус байдлыи дараах амьдрал 

• Биеийн ухэл, сунсний ухэл хоёр ямар ялгаатай вэ? Бид 

энэ хоёр терлийн ухлээс хэрхэн аврагддаг вэ? Сунсний 

ухлийг даван туулахын тулд бид еерсдее юу хийх ёс

той вэ? (2 Нифай 9:6-23; Алма 40:11-14; С ба Г 29:40-44; 

"Сумийн уурэг зорилго ба Сайн мэдээний зарчмууд 

болон ёслолууд," "Цагаатгал," х. 304; "Сунсний дэл

хий," х. 304). 

• Ухлийн дараа бид хаашаа очих вэ? Бидний мэдэх 

ямар агуу ажил сунсний дэлхийд болж байгаа вэ? 

(Алма 40:11-14; С ба Г 138:11-37; "Сунсний дэлхий," 

х. 304-ийг уз). 

• Агуу Шуугч хэн бэ? Бид хэзээ шуугдэх вэ? Нэгээс 

илуу олон шуулт байдаг уу? ("Шуулт," х. 304-ийг уз). 

• Бид юуны телее шуугдэх вэ? Бид ямар хэмжуурээр 

шуугдэх вэ? (Мозая 2:36-41; Алма 41:3-7; С ба Г 82:3; 

"Шуулт," х. 304-ийг уз). 

• Энэ амьдралд сайн мэдээг сонсоогуй хумууст ямар бо

ломж байдаг вэ? (С ба Г 138:1-37; "Шуулт," х. 304-ийг уз). 

• Бид амилуулагдсан уедээ ямар байх вэ? (Алма 11:42-45; 

"Шуулт," "Амилалт ба амилуулалт," х. 304). 

• Хэрэв бид "аз жаргалын агуу телевлегеег" дагавал 

бидний эцсийн хувь тавилан ямар байх вэ? Бид ямар 

хумуус болох вэ? (С ба Г 76:50-70-ыг уз). 

• Тэнгэр дэх бидний Эцэг дэлхий дээрх менх бус байд

лын туршлагаар дамжуулалгуйгээр яагаад бурханлаг 

чанарыг бидэнд егч болохгуй байсан бэ? (Алма 

34:32-34-ийг уз). 

Утсыг хэсэг хугацаанд татаастай баЙлга. Энэ нь тэдний 

сурч мэдсэн зуйл авралын телевлегеетэй хэрхэн уялдаж 

байгааг ойлгоход нь суралцагсдад туслахад хэрэгтэЙ. 

Их Эзэн зарим зуйлийг зарлиг болгодог атлаа яагаад за

рим зуйлийг хориглодгийг ойлгоход авралын телевлегее

ний тухай мэдлэг суралцагсдад хэрхэн тусалдгийг тэднээс 

асуу. Танай орон нутгийн зарим залуу хумууст дагах нь 

хундрэлтэй байгаа нэг зарлигийг (жишээ нь шударга бай

дал, ёс суртахуун, Хундэтгэлийн едрийг сахих зэрэг) сон

гож, аз жаргалын телевлегеег ойлгосон уед уг зарлигийг 

сахих нь яагаад илуу амархан байдгийг суралцагсдаас асуу. 

Уг телевлегеений эрхэм сайхан чанарьПI тухай, бид 

яагаад энд байгаагаа болон Туунд эргэж очиход бидэнд 

туслахын тулд Их Эзэн юу хийснийг санах нь чухал бо

лох тухай гэрчлэлээ хуваалц. 

� Авралын твлввлвгввний тойм: Зввлвмж 2 
� (90-100 МИНУТ) 

Авралын телевлегеег заахад доорхтой адил схемийг 

ашиглаж болно. Энэ арга уг телевлегеег узуулэнтэйгээр 

заахад ашигтай '1, он дарааллыг болон зевлемж 1-ээр заа

хад ашиггуй юм. 
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Жишиг зургийг (диаграмм) самбар дээр зурж (эсвэл та

рааж егех материал ашиглаж болно), авралын телевле

геег бурдуулдэг хэсгуудийн тухай ярилцахдаа зевлемж 

1-д жагсаасан асуултуудыг асуу. Уг телевлегеений дагуу 

амьдралын уе шатуудаар дамжин бидний хурсэн хегжил 

дэвшлийг харуулахын тулд сум зур. Боломжтой бол зев

лемж болгосон судрын эшлэлуудээс хайх замаар асуул

туудын хариуг олох боломжийг суралцагсдад олго. 

Хичээлийн жилийн туршид ашиглахаар бодож хуснэг

тийг ангид байрлуулахыг бод. 

� Авралын телевлегеений тойм: Зевлемж з. � (60-70 МИНУТ) 

Менх бус байдлыli ач холбогдлыг онцгойлон авч уздэг 

авралын телевлегеег нэгтгэн дугнэх энгийн атлаа ур 

егеежтэй арга зам бол гуурний зураг ашиглах явдал 

мен. Жишиг зургийг самб ар дээр буюу том цаасан дээр 

зур. Гуурийн хэсгуудийн нэрийг эхлээд орхиж, суралцаг

сад судруудыг судалж, авралын телевлегеений бурэлдэ

хуун хэсгуудийг олсон уед тэдгээрийг бич. 
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Суралцагчдад гуурний зургийг харуулж асуу: Гуурийг 

ямар зорилгоор барьдаг вэ? (Гуур нь хавцал буюу гунзгий 

зайг гатлахад тусална.) Алма 3:22-ыг суралцагчидтайгаа 

уншиж, бид дэлхийд ирэхээсээ емне хаана байсныг ойл

гоход нь тэдэнд тусал. Дараа нь Мосе 1:39-ийг уншиж, 

Тэнгэрлэг Эцэг биднийг аваачихыг хусдэг тэр газарт юу 

тохиолгохыг хусдгийг ойлгоход нь тэдэнд тусал. (Ухэшгуй 
байдал бол амилуулагдсан хумуус уурд амьд байхыг хэлнэ; 

.менх а.мьдрал гэдэг нь Бурхантай хамт байж, Туунтэй 

адилхан болохыг хэлнэ; "Менх бус байдлыli емнех орши

хуй," х. 302; "Сунсний бутээл," "Сонгох эрх," х. 304.) Гуур

ний нэг узуурт Бух хун mерелхmен негее узуурт Менх 
а.мьдрал гэдэг угийг тодорхойлолттой нь хамт бич. 

Дараах асуултуудыг асуу: 

• Яагаад биднийг менх бус байдлын емнех дэлхийг ор

ХИЖ, энэ дэлхийд ирэхийг дэмжсэн бэ? 

• Бид Тууний сунсэн хуухдуудийн хувьд Туунтэй хамт 

амьдарч байсан уед ямар "гунзгий зай" буюу хавцал 

(ямар ялгаа) Тэнгэрлэг Эцэг болон бидний хооронд 

оршиж байсан бэ? 

Бид хэдийгээр Тууний хуухдууд байж Тэнгэрлэг Эцэг

тэй амьдарч байсан боловч олон талаараа Туунтэй адил

хан биш бай сан гэдгийг ойлгоход нь суралцагсдад тусал 

(3 Нифай 12:48; С ба Г 76:70; 88:41; 130:22; "Менх бус байд

лын емнех оршихуй," х. 302г уз). 

Гуурийн тулгуурууд нь Тэнгэрлэг Эцэгтэй адилхан боло

ход бидэнд туслахыli тулд Тууний тохиолгон авчрах зуй

лийг телеелдег бегеед ту лгуурын орой дээрх бэхэлгээ 

нь бидний хийх ёстой зуйлийг телеелдег гэдгийг тэдэнд 

ярь. Тэнгэрлэг Эцэг бидний телее юу хийснийг мэдэ

хийн тулд Абрахам 3:24-27-г суралцагсдаар уншуулж, энэ 

яагаад чухал байсныг ярилц ("Сонгох эрх," "Тэнгэрт бол

сон их зевлегеен ба дайн," "юмсыli бутээлт," х. 302). Эх

ний тулгуур дээр Буmээлm гэж бич. 

Суралцагсдаас асуу: 

• Хоёр дахь тулгуур юуг телеелж байна гэж бодож 

байна? 

• Дэлхийг бутээсний дараа Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ илуу 

адилхан болох замыг бидэнд бэлтгэхийн тулд Адам, 

Ева хоёр ямар уурэг гуйцэтгэсэн бэ? (2 Нифай 2:22-25; 

"Уналт ба Менх бус байдал," х. 303-ыг уз). 

Хоёр дахь тулгуур дээр Уналm гэж бичээд Уналт хэрхэн 

эсэргууцэл тэмцэл, нугэл хилэнц, ухлийг дэлхийд ав

чирсныг товч ярилц. 

Хэрэв бух юм унасан байдалдаа улдсэн бол бие бялдар, 

сунслэг байдлыli хувьд бидэнд юу тохиолдох байсныг су

ралцагсдаас асуу. 2 Нифай 9:6-10-ыг уншиж, Уналтын ур 

дaгaBpyyдыг даван туулахад бидэнд туслахын тулд Бур

хан юу хийснийг ярилц ("Цагаатгал," х. 304-ийг уз). Гу

равдахь тулгуур юуг телеелж байгааг суралцагсдаас 

асууж, Есус Хрисmийн Цагааmгал гэж дээр нь бич. Асуулт: 



:: :: 

• Есус Христ яагаад биднийг нуглээс гэтэлгэхээр амла

сан бэ? 

• Бид ямар нехцелд нуглээсээ уучлагдаж, гэтэлгэлийн 

телевлегеег амьдралдаа хэрэгжуулж 'Iадах вэ? (Алма 

42:9-15-ыг уз). 

Хиламан 14:15-17-г суралцагсдаар уншуулж, хэрхэн амь

дар'! байгааг нь ул харгалзан бух хун терелхтенд егегд

сен цагаатгалыli адислалуудыг эрж олуул. (Амилуулалт 

болон шуултийн телее Бурханы дэргэд буцааж аваа'IИХ 

нь.) Адислалуудыг чин сэтгэлээсээ эрэлхийлж, Тууний 

сайн мэдээгээр амьдардаг хумууст л зевхен егегддег еер 

олон адислал баЙдаг. Итгэлийн Тунхаг 1: 3-4-ийг сурал

цагсдаар уншуулж, бид нуглээсээ уучлагдаж, тегелдер

жихийн телее Бурхан биднээс шаарддаг эн тэргууний 

зуйлсийг жагсаалга (Мен "Сумийн зорилго, Сайн мэдээ

ний зар'lМУУД ба ёслолууд, " х. 303-ыг уз). 

Диаграммд харуулсны дагуу гуурэнд би'lИГЛЭЛ хийж 

дуусгасны дараа, авралын телевлегеег ойлгох нь яагаад 

зарим зуйлсийг хийхийг бидэнд зарлиг болгодгийг мен 

зарим зуйлсийг хийхийг хориглодгийг ойлгоход хэрхэн 

тусалдгийг суралцагсдаас асуу. Танай орон нутгийн за

рим залуу хумууст сахихад хундрэлтэй байгаа зарлигуу

дыг сонгож, Бурхан яагаад эдгээр зарлигуудыг бидэнд 

егсен тухай авралын телевлегее юу заадгийг ярилц. 

"Шуулт " (х. 304) дэх Ахлаг'l Боид КЛакерын хэлсэн угийг 

суралцаГ'lдад уншиж егеед Тэнгэрлэг Эцэгээс хуухдууд

ДЭЭ бэлтгэсэн "аз жаргалын агуу телевлегеений тухай 

ГЭР'lЛЭЛЭЭ хуваалц. " 

� Авралын твлввлвгввний тойм: Зввлвмж 4. � (40-45 МИНУТ) 

Бурханы 

оршихуй 

Дагалдах диаграммыг суралцаг'l бурд тарааж егех мате

риал болгон бэлтгэх эсвэл проектороор гаргахад бэлтгэ. 

Бид емне нь Бурханы дэргэд амьдар'! байсан ("Шуулт, " 

х. 304) тухай суралцаг'IИдтайгаа нэгтгэн дугнэж, биднийг 

уналтыli байдалд хургэсэн нехцел байдлыli тухай ху

ваалц ("Уналт ба менх бус байдал, " х. 303). 

Суралцагсдаас суу: 

• Нарийн бегеед дав'IУУ зам хааш нь хетелдег вэ? 

• Зам дээрээ итгэлтэй зогсоход туслахын тулд Тэнгэр-

лэг Эцэг бидэнд юу егсен бэ? 

Бидний унасан байдлыli ноцтойг болон энэхуу унасан 

байдлаасаа 'Iелеелегдеж болох цорьПI ганц арга замыг 

ойлгоход нь тэдэнд туслахын тулд Арванхоёрын Чуул

гын гишуун асан Ахлаг'l Орсон Ф. ВитнеЙн дараах угсийг 

уншихыг нэг суралцаГ'lаас хус: 

"Адамыг унахад хун терелхтен еерийн аливаа 

уйлдлээр тэндээс дээш авир'l гарах арга замгуй, 

бас хэрхэн авирахаа '1 мэдэхгуй нухэнд унасан 

юм шиг болжээ. [эв'I мэргэн ухаантай, бухнийг 

'Iадаг'l нэг Найз нухний ирмэг дээр хур'! ирэн . . .  

тэднийг гаслантай байдлаас нь аврах санал тавив. 

Тэрээр еерийн а.миЙг шаm болгож, нух уруу доош нь 

оруулж тавиад. 'За одоо авир!' гэж. Дээш авир

сан хумуус нухнээсээ гар'! гэнэ. Авирахаас тат

галзсан хумуус нухэндээ улдэж. " Ийнхуу 

Адамын уналтыг даван туулах арга хэрэгслээр 

(цагаатгал) Авраг'! хун терелхтнийг хангасан. 

(Conference Report, 1927 оны 10-р сар, 149). 

Есус Христийн Цагаатгал, сайн мэдээний зарчмууд бо

лон ёслолууд нь уна сан байдлаа даван туулах арга за

маар биднийг хэрхэн хангасныг мэдэхэд суралцагсдад 

туслах дараах асуултуудыг тэднээр нэг бур'lЛЭН болон 

булгээр судлуул: 

• Биднийг уна сан байдлаас ямар зам хетлен гаргадаг 

вэ? Тэр зам дээр гарахын тулд бидний ХИЙХ ёстой 

эхний алхмууд юу вэ? (2 Нифай 31:17-19; "Сумийн 

зорилго, Сайн мэдээний зар'lМУУД ба ёслолууд, " 

х. 303) . 

• Унасан байдлаа даван туулж, урагш давшихад Ариун 

Сунсний бэлэг бидэнд ямар арга замаар тусалдаг вэ? 

(Иохан 14:26; 15:26; 16:1 3; 3 Нифай 27:20; С ба [ 45:56-57-

г уз). 

• Хэн энэ замаар биднийг хангаж, зааж егсен бэ? Энэ 

зам дээр байхын тулд бид юу ХИЙХ ёстой вэ? (2 Нифай 

31:19-21; "Цагаатгал, " х. 304-ийг уз). 



• Унасан байдлаа даван туу лахад бидэнд туслахын ту лд 

Тэнгэрлэг Эцэг баптисмын гэрээнээс гадна еер ямар 

ёслолууд болон гэрээнуудийг егсен бэ? (С ба Г 84:33-40; 

131:1-4-ийг уз). 

• Бид ариун гэрээнууд хийж, сахихад итгэлтэй байснаар 

Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ хамт амьдрахаар буцаж очсон 

уедээ ямархуу байдалтай байх вэ? (1 Иохан 3:1-4; 

Моронай 7:48-ыг уз). 

• Яагаад бидэнд залбирах болон баптисм хуртэхийг мен 

шударга байж, ёс суртахууны хувьд цэвэр ариун байхыг 

зарлиг болгосныг ойлгоход авралын телевлегеений ту

хай мэдлэг хэрхэн тусалдаг вэ? 

• Донтуулагч бодисуудаас татгалзах, аравны нэгээ те

лех, номлолд уйлчлэх, ариун сумд ордог байхыг 

яагаад бидэнд зарлигласныг ойлгоход авралын телев

легеений тухай мэдлэг бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ? 

:: :: 

Суралцагчид энэ дасгалыг хийж дуусахад сурч мэдсэн 

зуйлээ ангитай хуваалцахыг тэднээс хус. Авралын телев

легее еерт чинь ямар холбогдолтой тухай гэрчлэлээ ху

ваалц. Авралын телевлегеений тухай, мен уунийг ойлгох 

нь сайн мэдээгээр едер тутам амьдрахад хэрхэн тусалж 

байгаа тухай байнга тунгаан бодоход суралцагсдыг урам

шуулан дэмж. Тэргуун 3евлелийн гишуун асан Еренхий

легч Хью Б.Брауны дараах угсийг уншиж тегеге. 

"Сумийн удирдагчид бур эхлэлээс Их Эзэн Есус 

Христэд итгэх итгэлийг зааж ирсэн. Иймээс бид 

туунийг еерсдийн Аврагч, Гэтэлгэгч хэмээн хулээн 

зевшеердег. Уунийг ур хуухдэдээ заах нь бидний 

уурэг юм ... Тэд ч Бурханы хуухдууд учраас до

торх суне нь чин унэнч, итгэлтэй байхыг тэдэнд 

заагтун (Conference Report, 9-10-р сар. 1966, 104). 



Оршил 

Малахи, Матай хоёрын хооронд Ариун Нутагт дервен 

зуун жил енгереен бегеед энэ хугацааны бошиглолын 

цэдэг бидэнд баЙдаггуЙ. Энэ хугацаанд Шинэ Гэрээний 

тухай бидний ойлголтонд нелеелеен олон зуйл тохиоеон 

бегеед ХУУ'-IИН ба Шинэ Гэрээний хоорондох энэ уед то

хиоеон гол уйл явдлуудыг мэддэг байх нь qyxал юм. Вави

лоны Боол'шолыli дараа Иудейг Пере, Грек, Египет, 

Сири, Ромчууд ээлжлэн захирч байсан бегеед Хаемонеан

чуудыli удирдлага дор богино хугацаанд еертее заеах за

хиргаатай баЙв. Грек хэлэнд орчуулсан ХУУ'-IИН Гэрээг 

Септуажинт гэдэг бегеед Шинэ Гэрээнд хамгийн олон 

эш татагддаг. Энэ уе бас фариеайчууд болон еадукайчуу

ДЬПI хегжлийн, хуулийн багш нарын нелее еееен уе баЙв. 

"Хуучин ба Шинэ Гэрээний хоорондох хугацаа" (х.305-

307)-ийг залбирч еудлахдаа хичээлдээ бэлтгэхээе емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• ХУУ'-IИН ба Шинэ Гэрээний хоорондох уеийн тухай 

ундеэн мэдээлэл нь Шинэ Гэрээг илуу еайн ойлгоход 

бидэнд туелах болно. 

• Хэдийгээр энэ уед Меееиагийн ирэлтийг олон хун ху

еэн ху лээеээр бай сан ч урвалт, буруу ташаа ойлголт 

олон иудейг "тэмдгийг олж харахгуй," Ееуе Хриетийг 

Меееиа биш хэмээн эеэргууцэхэд хургэеэн юм (Матай 

16:13-16; Иаков 4:14-ийг уз). 

• Олон иудей, еамаричууд болон харийнхныг узэн яд

даг байсан ч Ееуе Хриетийн еайн мэдээ бух хумуу

еийг Бурханы хуухдуудийн хувьд нэгтгэеэн юм (Уйле 

10:34-35-ыг уз). 

• Шинэ Гэрээний уед Ариун Нутагт яг енее уеийнх 

шиг шашны олон булэг баЙлаа. Ееуе эдгээр булгуу

дээе олныг нь буруутган зэмлэдэг баЙв. Гэвч тэдний 

дунд зарим еайн хумууе байлаа (Иохан 3:1-12; 7:50-51; 

19:38-40; Уйлс 21:40-22:3; 23:6-г уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• "Хуучин ба Шинэ Гэрээний хоорондох хугацаа," 

х. 305-307 

Заах зовломж 

ХУУ'-IИН ба Шинэ Гэрээний хоорондох уеийн тухай хи

чээлд бэлтгэхдээ дараах еанаануудаае сонго, эевэл ее

рийнхее заах еанааг ашигла. 

ШИ1iЭ ГЭРЭЭ1iИЙ видео хичээл 3, "New Testament 

Setting" (12:15)-г Хриетийн уе дэх шашин, уле те

рийн байдлыli тухай заахад ашиглаж болно (New Testament 

Video Gиidе for teaehing suggestions). 

Хуучин ба ШИНЭ ГЭРЭЭНИЙ хоорондох хугацаа. Хуучин 

ба ШИНЭ ГЭРЭЭНИЙ хоорондох уеийн тухай ундеэн МЭ

дээлэл НЬ Шинэ Гэрээг илуу еайн ойлгоход бидэнд туе

лах болно. (30-40 минут) 

ХУУ'-IИН Гэрээний тегегел, Шинэ Гэрээний эхлэлийн хоо

рондох хугацааг "гэрээнуудийн хоорондох хугацаа" гэж 

нэрлэдэг. Дараах уйл ажиллагаа Шинэ Гэрээг еудлахад 

энэ уеийн ач холбогдлыг ойлгоход еуралцагедад туелах зо

рилготоЙ. Ангийг жижиг булгуудэд хуваа. Туухийн юмеыг 

он дарааллаар нь биш болгоеон хуенэгтийг булэг бурд ег 

(Тэдгээрийг туухийн он дарааллаар нь болгоно). Туу

хийн юм бурийг СУДРУУДЬПI Удирдамжаае еуралцагчдаар 

олуулж, товч дурелуул. (Хашилтанд байгаа уге нь Суд

РУУДЬПI Удирдамж дахь холбогдох тайлбарын нэр юм.) 

Туухэнд холбог дох юме Тонч тайлбар 

"Зеруббабел" 

Дээгуур енгерех баяр 

"Ромын эзэнт гурэн" 

Арнун сум, Их Эзэннй ергее 

Антнокус ЭфифЭЙНЭС 

Маккабqууд 

ХУНДЭТГЭЛИЙН ЗООГ (ЗООГ) 

Ромын ЭЗЭНТ ГУрЭН 

Их Херод (Херод) 

Херодын Ариун СУМ 

Тухайн юме Шинэ Гэрээнд ямар ач холбогдолтойг ойл

гоход нь еуралцагедад туелахын тулд тэдгээрийг нэг 

бурчлэн ярилц. Дээр дурдеан зуйлуудийг еуралцагчдын 

туеламжтайгаар туухийн зев он дараалалд оруулж еам

бар дээр бич (Холбогдох тайлбаруудыг Судруудын 

Удирдамжаае уз). 

Хуучин ба Шинэ Гэрээний хоорондох хугацаа. Хэдий

гээр ОЛОН иудей Меееиагийн ирэлтийг хуеэн хулээж 

байеан ч, урвалт, буруу ташаа ойлголт нь зарим хумуу

еийг "тэмдгийг олж харахгуй," Ееуе Хриетийг эеэргуу
цэхэд хургэеэн (Матай 16:13-16; Иаков 4:14). (Матай 

16:13-16; Иаков 4:14-ийг уз). (30-40 МИНУТ) 

СУДРУУДЬПI Удирдамжаае "Меееиа-" г еуралцагедаар ун

шуулены дараа аеуу: 



• Мессиа гэсэн уг юу гэсэн утгатай вэ? 

• Мессиагийн ирэлтийг хэн бошиглож бай сан бэ? 

(Иаков 7:11-ийг уз). 

• Мессиаг удаан хулээсэн олон иудей Туунийг ХУР'1 ирэ

хэд хэрхэн ул тоомсорлож, эсэргууцсэн бэ? (Иаков 

4:14-15-ыг уз). 

Дара ах болсон уйл явдлыг унших буюу уунтэй тестэй ее

рийнхее туршлагаас хуваалц: 

"Номлолоосоо буцаж ирсэн едер болсон уйл явд

лыг би хэзээ '1 мартахгуЙ. Би Норвеги руу ном

лолд явах уед эрэгтэй дуу маань есдугээр ангид 

сурдаг баЙв. Номлолоо дуусгаад буцаж ирэхдээ 

нисэх онгоцны буудал дээр би дуугээ танихгуй 

хажуугаар нь енгереед ЯВ'1ихаж билээ. Миний 

бодож байснаас тэр огт еер харагдаж байснаас би 

туунийг таниагуй юм." 

Энэ явдал яагаад иудей'1УУД Есусийг Мессиа мен гэж та

ниагуйг ойлгоход зарим талаар бидэнд тусалдгийг тайл

барла. "ЭЗЭН ингэж айлдаж байна"(Малахи 1:4) хэмээн 

Хуучин Гэрээний бошиглог'1 суулчийн удаа цэдэглэс

нээс хойш олон зуун жил енгерсен баЙлаа. 

Хуучин Гэрээний суулчийн ном ямар ном бэ? гэж сурал

цагсдаас асуу. СудруудьПI Удирдамжаас "Малахийг" 

харж, тууний ном хэзээ бичигдсэнийг тэднээр олуул (430 

МЭ8; х. 122-ыг уз). Тэр уеэс Есус Христийг терех хуртэл 

юу болсон бэ? 

Малахийн уеэс Шинэ Гэрээний уе хуртэл Ариун Нутагт 

унэн бошиглог'1 байгаагуйг ойлгоход нь суралцагсдад 

тусал. Олон иудей еерсдед нь бай сан сайн мэдээний хэс

гуудээр амьдар'1 байсан '1 сургаалыli олон унэн алга бол

сон буюу хумууний философитой холилдсон баЙлаа. 

Дара ах нийлэмж угийг самбар дээр би'1: 

Мессиагийн ирэлтийн талаарх 
иудейчуу дийн буруу ойлголт 

• Тэд Туунийг цэргийн ялагдашгуй ХУ'1ирхэг 

жанжин байх болно, 

• Тууний анхны ирэлт сур жавхлантай байх болно 

гэж боддог баЙжээ. 

• Тэрээр тэднийг дэлхийн дайснуудаас нь '1елеелех 

болно гэж тэд боддог баЙв. 

Хэдийгээр олон хун Есус бол Мессиа мен гэдгийг эсэр

гууцсэн '1, зарим хумуус сунсний мэдрэмжээрээ Туунийг 

хэрхэн хулээн зевшеерснийг харуулахыli тулд дара ах 

судруудыг суралцаГ'1идтай хамт унш. 

• Иохан 1:10-12 (Ихэнх хумуус Есусийг Мессиа гэдгийг 

хулээн зевшеерехгуй байв.) 
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• Лук 2:25-38 (Симеон, Анна хоёр Ариун Сунсний ХУ'1ээр 

нялх Есус бол Мессиа мен гэдгийг таньжээ.) 

• Матай 16:13-17 (Петр ИЛ'1лэлтийн сунсээр Есус хэн 

байсныг мэджээ.) 

Энэ жил тэд Шинэ Гэрээг унших уед Есусийг Мессиа 

мен хэмээн хулээн авсан даруу хумуус болон Туунийг 

Мессиа биш гэж эсэргууцсэн хумуусийн тухай мэдэх 

болно гэдгийг суралцагсдад хэл. 

Хуучин ба Шинэ Гэрээний хоорондох хугацаа. ''Бурхан 
бол нуур тал хардаггуй" (Уйлс 10:34). (20-30 МИНУТ) 

Гер.ман, .мексик, а.мерик, .яnон, сири, ирак, солонгос хун гэж 

самбар дээр би'1. 

• Эдгээр ундэстнуудээс аль нь Есус Христийн Хожмын 

Уеийн Гэгээнтнуудийн Сумийн гишууд байхаар 

уригдсан бэ? 

• Сайн мэдээ бух ундэстэн, ястан, овог аймаг, соёл 

заншлуудыг хэрхэн нэгтгэдэг вэ? 

Далын гишуун, Ахлагч Жеймс МЛараморегийн ярьсан 

дара ах туухийг суралцагсдад ярьж ег: 

"Дэлхийн II Дайны уед Америк цэргийн суманд 

хунд шархадсан Германы Хожмын Уеийн Гэгээн

тэн цэргийн тухай туухийг би санадаг. Тэр цэрэг 

даргадаа, 'Цагаан далбаа барьж негее тал руу 

О'1оод надад адислал ег'1ИХ Мормоны сумийн ах

лаг'1 байгаа эсэхийг мэдээд егее'1' гэжээ. Заналт 

дайснууд хоорондоо дайтаж байгаа уед ямар ха

'1ирхалтай хусэлт вэ. ГЭВ'1 тэр цэргийн байдлыг 

хараад суулчийн байж мэдэх хусэлтийг нь бие

луулэхэд сана а тавьсан дарга нь цагаан далбаа 

барьж, фронтын шугамыг гатлан, Мормоны су

мийн ахлаг'1 байгаа эсэхийг асуужээ. Нэг ахлаг'1 

олдсонд тэрээр негеех германтай хамт фронтын 

шугамыг гатлан ирж, гараа тэр ахын толгой дээр 

тавин, тусламж иртэл амьд байхыг Их Эзэний нэ

рээр зарлиг болгосон гэнэ. Есус Христийн сайн 

мэдээ дотносох мэдрэмжийг-юуны емне Тэн

гэр дэх Эцэгтээ, дараа нь менхийн нэгж болж ча

дах гэр бу лдээ, эцэст нь энэ дэлхийн газар 

бурийн гишуудэд дотносон талархах мэдрэм

жийг бидэнд теруулдэг (Conference Report, 1983 

оны 4-р сар, 37; Ensign, 1983 оны 5-р сар, 28). 

2 Нифай 26:33-ыг суралцагсдаар уншуулж, асуу: 

• Хэнийг Есус Христэд ир гэж урьдаг вэ? 

• Узэн ядалт, атгаг санааны саад бэрхшээлийг эвдэхэд 

сайн мэдээ хэрхэн тусалж чадах вэ? 

• Ундэстэн ястны хоорондох узэн ядалт, ёс заншлын ял

гааг хэрхэн даван туулсныг харуулсан судрьПI жишээ

нуудийг санаж байна уу? (Ийм нэг жишээ бол 
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Мозаягийн хевгуудээс леменчуудэд хийсэн номлол 

юм; Алма 17-24-ийг уз.) 

Библийн газрыli зураг 11-ээс Самарийг суралцагсдаар 

олуул. СудруудьПI Удирдамжаас (х. 170-171) "Самари," 

"Самаричууд" хэсгийг тэднээр уншуул. Асуулт: Иудей

чууд, самаричуудын хооронд яагаад тийм их узэн ядалт 

бай сан бэ? 

Дара ах судрьПI эшлэлуудийг уншиж, эдгээр нь энэ 

ярилцлагад хэрхэн холбогдохыг суралцагсдаас асуу. 

• Лук 10:29-37 (Сайн Самари хуний тухай сургаалт зуйр

лэлд тахилч бас Леви хун, дээрэмдуулж, зодуулсан ху

ний дэргэдуур енгереед явчихсан атал нэгэн Самари 

хун зогсож тусалсан тухай егуулдэг.) 

• Иохан 4:3-10, 27 (Есус иаковыli худаг дээр нэгэн 

Самари эмэгтэйтэй ярилцав. Тэрээр туунтэй ярилц

санд дагалдагчид нь гаЙхжээ.) 

• Уйлс 1:8 (Тэд Иудей, Самари болон "энэ дэлхийн хяз

гаар" хуртэл сайн мэдээг номлох хэрэгтэй гэж Есус да

галдагчдадаа хэлжээ.) 

Есус Христ хэрхэн замыг хангаж, хумуусийн хоорондьПI 

хагарлыг даван туулахад улгэр жишээ узуулснийг ойлго

ход нь суралцагсдад тусал. 

Хуучин ба Шинэ Гэрээний хоорондох хугацаа. Ариун 
Нутагт Есус Христийн уед внввгийнх шиг шашны олон 
булэглэл баЙжээ. (25-35 минут) 

Асуулт: 8нее уед дэлхийд яагаад маш еер олон сум, су

сэг бишрэл байдаг вэ? Есус Христийн уед иудейчуудийн 

дунд 'I мен ийм байсныг таЙлбарла. 

Есусийг эсэргууцдэг байсан иудейчуудийн удирдагчдын 

дунд фарисайчууд, садукайчууд, хуулийн багш нар 

баЙв. Эдгээр булгуудийн ялгааг ойлгоход нь суралцагс

дад туслахын тулд хариулах хоосон зайтай дара ах тараах 

материалыг суралцаг'I бурд ег. Эдгээр булгуудийг туе 

бурд нь тодорхойлохын тулд тэд Судрын Удирдамжаа 

ашиглах хэрэгтэЙ. Тэгээд садукайqyyдыг "С," фарисай

'Iуудыг "Ф," хуулийн багш нарыг "Хб" гэж хоосон зайд 

тэднээр бичуул. 

1. � Тэд Иудейн язгууртны дaBxapгыг бур-

дуулж баЙв. 

2. Хб Тэд бол эртний иудейчуудийн хуульчид 

баЙлаа. 

3. � Энэ нэр "тусгаарлагчид" гэсэн утгатаЙ. 

Тэд еерсдийгее олон тумнээс хол хен-

дий байлгадаг баЙв. 

4. � Тэд ам дамжиж ирсэн уламжлалын эрх 

мэдлийг судартай адил тевшинд ба-

римталдаг баЙлаа. 

5. � Энэ булэг тоогоор цеехен 'I ихэд хучир-

хэг баЙв. 

6. � Эдгээр хумуус харийн зуйлстэй холбог-

дохоос зайлсхийдэг баЙв. 

7. Хб Тэд ундсэндээ багш нар баЙв. 

8. � Эдгээр хумуус Мосегийн хуулийг хатуу 

баримталж, эртний ёс заншлыг эсэр-

гууцдэг баЙв. 

9. � Энэ булэг биеийн амилалт болон тэн-

гэр элчуудэд итгэдэг баЙлаа. 

10. � Тэд Амилалт болон тэнгэр ЭЛ'IУУДЭД 

алинд ч итгэдэггуй баЙв. 

11. � Тэд Израилд Грекийн соёлыг нэвтруу-

лэхийг дэмждэг баЙв. 

12. � Энэ булэг Мосегийн хуулийг ихэд на-

рийвчлан тайлбарлаж, еерсдийнхее уед 

уунийг хэрэгжуу лдэг баЙв. 

Хариултуудыг олох ЯБцдаа шашны янз бурийн булгуу

дийн тухай ЯРИЛц. 

• Эдгээр булгуудийн талаар Есус Христ ямар бодолтой 

байсан бэ? (Матай 3:7; 5:20; 16:6; 23:13-32-ыг уз). 

• Эдгээр булгуудээс олонд хундтэй, сайн гишуудийн 

ямар жишээг та нар нэрлэх вэ? (Паул, Никодем, Ари

матын Иосеф, Гамалиел нар бугд фарисайqyyд баЙлаа.) 

Уунтэй адил нехцел байдал енее уед байгааг гэрчил. 



Зохиогч: Алфайн хуу Матайг заримдаа овгийн нэрээр нь 

Леви гэж дууддаг байв (Марк 2:14; Лук 5:27). Тэрээр Ка

пернаумд амьдар'! байсан бегеед татвар хурааг'! баЙв. Ма

тай бол Их Эзэний анхны Арванхоёр Телеелег'IИЙН нэг 

байсан бегеед иймээс тэр еерийн дурсэлсэн олон зуйлийг 

нудээр узсэн ГЭр'I байлаа (Матай 9:9-ийг уз). Матай Хуу

'IИН Гэрээний талаар ендер мэдлэгтэй бай сан бегеед ее

рийн Сайн мэдээнд ХУУ'IИН Гэрээний хэсгуудээс олон 

эшлэл оруулсан баЙдаг. Тэрээр татвар хурааг'IИЙН хувьд 

иудейqyyд, ромqyyд аль алинтай нь харилцах шаардлага

тай байсан ба арамей, грек хэлээр ярьдаг баЙжээ. Матай 

грекээр ярьдаг байсны нэг нотолгоо нь Исаиаг "Есаиас," 

Ионаг "Ионас" (Матай 12:39-40), Елиаг "Елиас" (Матай 

17:3), Их Эзэний нэрийн арамей хэлбэр Жешуаг "Есус" гэ

сэн баЙдаг. 

УНIIIИГЧИД: Матайн Сайн мэдээ иудей'IУУДЭД 'Iиглэсэн 

бололтоЙ. Матай еерийн УНШИГ'Iдыг Иудейн уламжлал 

болон ёс заншлыг сайн мэддэг гэж уздэг баЙв. Амлагд

сан Мессиаг танихад нь иудей'IУУДЭД туслахыli тулд тэр 

ХУУ'IИН Гэрээний эх сурвалжуудаас байнга эш татдаг 

баЙлаа. Тэрээр Авраг'! бол давидыli удам гэдэгт онцгой 

анхаарал хандуулж, иудейqyyд Есус Христийн амьдрал 

дахь тэдний туухийн тусгалыг олж харахаар би'IСЭН зуй

лээ зохион баЙгуулжээ. 

ТУУХ9Н УНД9С: Матайн дурсэлсэн уйл яБдлуудыli уед 

иудейчууд Ромын дарлалаас 'Iелеелегдехийг эрэлхийлж 

баЙв. Олон иудей Есус тэднийг РОМ'Iуудаас 'Iелеелехгуй 

юм байна гэдгийг ухаарах хуртлээ туунийг 'IелеелеГ'Iее 

гэж узэж баЙв. 

евермец онцлог: Матай Иудейн yнIIIИГ'Iдад зориулж 

би'IСЭН Y'Ipaac тэдэнд уриалга болох уйл явдал, зарqмyy

дыг байнга цэдэглэдэг баЙв. Тэрээр Есус Христийн амьд

ралд биеллээ олсон Мессиагийн тухай ХУУ'IИН Гэрээний 

бошиглолуудад онцгой анхаарал хандуулжээ (Судруу

дын Удирдамж, "Сайн мэдээнууд," х. 166-170). Эдгээр бо

шиглолууд нь Христ онгон бусгуйгээс терех болно 

(Матай 1:21-23; Исаиа 7:14-ийг уз), Тэр Бетлехемд терне 

(Матай 2:6; Мика 5:2-ыг уз), гэр бултэйгээ Египет руу 

зугтах зэрэг болно (Матай 2:15; Хосеа 11:1-ийг уз). Матай 

бол нялх Христ дээр мэргэн хумуус хур'! ирсэн болон 

зуун зугт од гар'! ирсэн тухай (Матай 2:1-12-ыг уз), Бетле

хемд хуухдуудийг алах (Матай 2:16-г уз) болон Авраг'IИЙН 

нэлээд хэдэн сургаалт зуйрлэлийг (Матай 13:24-30, 36-52-

ыг уз) бичиж, Уулан дээрх Номлолыг бурнээр цэдэглэж, 

"нойрссон олон ариун хумуусийн биес амилуулагдаж, 

Есусийн амилалтыli дараа булшнуудаасаа гарсан" тухай 

тэмдэглэсэн Сайн мэдээний цорын ганц ЗОХИОГ'I юм. 

С9Д9В: назарыli Есус бол ХУУ'IИН Гэрээнд бошиглогдсон 

Мессиа байсныг Матай гэрчилсэн юм (Судруудын Удир

дамж, х. 124). 

Матай 1-2 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Христийн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛLrnйн Дээгуур 
теР0JП еНГ0р0Х баяр Дээгуур 0НГ0р0Х Дээгуур еНГ0р0Х еНГ0р0Х баяр 

Оршил 

баяр баяр ба СУУЛLШИН 
ДОЛООХQI-!ОГ 

Матайн булэг 1-2 нь Их Эзэний терелт ба бага насны ту

хай мэдээллийг цэдэглэдэг. Тууний терелтийг тойрсон 

ер бусын нехцел байдал нь Тэрээр дэлхий дээр амьдар'! 

байсан бусад бух хумуусээс ялгаатай байсныг харуулдаг. 

Авраг'IИЙН уйлдсэнтэй адил гайхамшгуудыг олон бошиг

логч уЙлдсэн. Гэвч их Эзэний терелт, Цагаатгал, амилалт 

бол Тууний бурханлаг чанарыli хамгийн тод томруун 

ГЭР'IЛэл юм. 

Матай 1-2-ыг залбир'I судлан, ХИ'Iээлд бэлтгэхээсээ емне 

дараах зарчмуудыг ав'! уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Есус Христ бол Тэнгэрлэг Эцэг, Мариа хоёрын бурхан

лаг хуу мен (Матай 1:18-25-ыг уз мен Лук 1:32, 35; 1 Ни

фай 11:13-22; Мозая 3:8; Алма 7:10). 

• Есус Христийн терелт, амьдрал, уурэг зорилго эртний 

бошиглог'IДОД егегдсен олон амлалтын биелэлт бол

сон юм (Матай 1:21-23; 2:6, 15-18, 23; мен Исаиа 7:14; 

Иеремиа 31:15; Хосеа 11:1; Мика 5:2; 2 Нифай 10:3-ыг уз). 

• Судрын сургаалуудыг ойлгож, дагадаг хумуус Их 

Эзэнтэй уулзахад илуу сайн бэлтгэгдэх болно (Матай 

2:1-11; мен С ба Г 18:34-36-г уз). 

• Их Эзэний зорилгуудыг хясан боогдуулах буюу зогсоож 

чадахгуй (Матай 2:13-21-ийг мен С ба Г 121:33-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 21-23. 



Заах З0ВЛОМЖ 

Матай 1-2-ыг заах ХИ'fээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаа

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

Матай 1:1-17 (Лук 3:23-38-ыг уз). Удам угсаагаа болон 

бид хаанаас ирснээ мэдэх нь чухал юм. (10-15 МИНУТ) 

Хэдэн сураJЩагчийг самбарын емне rap'f, удам угсаагаа 

TOB'f танИJЩуулахыг хус. Хэн хамгийн олон уеэ нэрлэхийг 

хар. Эсвэл гэр булийнхээ туухэн ДЭХ ХЭН нэгний тухай 

ямар нэг сонирхолтой зуйл ярихыг хэдэн сураJЩагчаас 

хус. (Энэ хичээл жилийн эхээр заагдах бегеед ангийн ги

шуудийг хооронд нь танилцуулах боломж танд олдоогуй 

байгаа бол энэ нь тэднийг хооронд нь танилцуулах аятай

хан хэлбэр юм. Нэрээ хэлж, евег дээдсийнхээ тухай TOB'f 

ярихыг бух сураJЩагсдаас хус.) Гэр булийнхээ туухийг суд

лах нь маш сонирхолтойг харуулахын тулд еерийнхее гэр 

булийн туухийг товчхон ярь. 

Матай гэр'fЛЭЛЭЭ Есус Христийн удмыг цэдэглэснээр эх

лэн егуулснийг таЙлбарла. Матай 1:1-17-г тургэн уншиж, 

Авраг'fИЙН дээд уеийнхнээс мэдэх хумуусээ нэрлэхийг 

суралцагсдаас хус (жишээ нь, Абрахам, Исаак, Иаков, 

Рут). Асуулт: 

• Матай Авраг'fИЙН дээд уеийг хэн гэж узсэн бэ? 

• Авраг'fИЙН удмын ямар хоёр хун дээр Матай анхаар

лаа тевлеруулсэн бэ? 

• Давид, Абрахам хоёр ямар удирдаг'fИД байсан бэ? (Нэг 

нь хаан, негее нь бошиглог'f байв.) 

• Есус Христ израил'fУУДЫН улс терийн болон шашны 

удирдаг'f байх нь яагаад qyxал байсан бэ? 

ИЛ'fлэлт 19:16-г уншиж, энэ шулэг дэх нэрс Мессиа улс 

терийн болон шашны удирдаг'f байж болохыг хэрхэн 

дурсэлснийг суралцагсдаас асуу. (Нэмэлт мэдээллийг The 
Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles дахь Матай 1:17, 

Лук 3:23-28-ын тайлбараас уз.) 

Матай 1:5, Рут 1:4-т егуулсэн эмэгтэй хэн болохыг сурал

цагсдаар олуул. 

• Есусийн дээд уеийн энэ эмэгтэй ям ар орноос гарал

тай вэ? 

• Тэр ямар ундэстэн байсан бэ? 

Есус Христийн евег дээдсээс зарим нь эрэлхэг зоригтой 

хумуус байсныг бас зарим нь уруу таталтанд автагдаж 

байсныг суралцагсдад ярь. Дараах асуултуудыг асуу: 

• олон уеэрээ Сумд байгаа гэр булд терех нь яагаад qy

хал вэ? 

• Зев шударга евег дээдэстэй байхын давуу тал юу вэ? 

• Бидний евег дээдсийн алдаа зевийг хийх бидний 'fад

варт хэрхэн нелеелдег вэ? 

� Матай 1 :18-23. Есус Христ бол Тэнгэрлэг Эцэг, 

� Мариа хоёрын бурханлаг хуу мен. Тэрээр Мариа-

гаас менх бус байдлыг хулээн авсан нь Туунийг 

ухэх боломжтой болгожээ. Тэрээр Тэнгэрлэг Эцэгээсээ 

ухэшгуй байдал болон амилах хучийг евлен авчээ. 

(10-15 МИНУТ) 

Дараах егуулбэруудийг судрын эшлэлгуйгээр самбар 

дээр бич: 

Де'! хоног мацаг барив (Египетззс гарсан нь 34:28) 

ев'!тэй хунийг эдгээв (Хаадын дзд 5:10-14) 

Ядуу эмэгтэйн ryрил, тосыг арвижуулсан нь (Хаадын дззд 17:10-16) 

Усан дээгуур явсан нь (Матай 14:25-29) 

Нас барсан хунийг босгов (3 Нифай 19:4) 

Унзний улмаас туунийг таwуурдаж, ухэлд хургзв (Мозая 17:13, 20) 

Самбар дээр жагсаасан гайхамшгууд болон туршлагуу

даас аль нь зевхен Аврагчид холбогдохыг суралцагсдаас 

асуу. Тухайн гайхамшгийг уйлдсэн буюу тухайн турш

лага тохиолдсон бошиглог'fИЙН зургийг тэдэнд узуулс

нээр асуулт бурд хариулахад нь суралцагсдад тусал. 

Асуулт: Хэрэв бусад хумуус эдгээр гайхамшгуудыг уйлд

дэг байсан бол Есус юугаараа ялгарах байсан бэ? Мозая 

3:7, Алма 34:8-10-ыг уншиж, еер хэний 'f хийж 'fадахгуй 

ямар зуйлийг Aвpar'f хийснийг эрж ол. Матай 1:18-23, 

Лук 1:32, 35-ыг уншиж, Цагаатгалыг хийх 'fадварыг 

Туунд юу олгосныг эрж ол. Дараах жишиг зургийг зурж 

энэ зарчмыг тесеелехед нь суралцагсдад тусал. Есус унэ

хээр Бурханы хуу бай сан бегеед Цагаатгалыг хийх Туу

ний 'fадвар Амилалтыг тохиолгон аВ'fИрсан нь Тэрээр 

бурханлаг хуу байсны нотолгоо мен гэдгийг ойлгоход нь 

суралцагсдад тусал. ("Points to Ponder," The Life and 
Teachings о/ Jesus and His Apostles, х. 23-25-ыг уз.) 

Бурхан Эцэг 

УХЭШГУЙ менх 

(ухлийг ялсан хуч) 

I 

Есус Христ 

Мариа 

Менх бус 

(ухлийн ЭрХШЭЭЛД байдаг) 

I 

Матай 1:18-25. Сайн эцэг эхчууд зан телевийн тодор

хой чанаруудтай баЙдаг. (10-20 МИНУТ) 

6ерт нь таалагддаг эцэг эхийнхээ зан телевийн шинж 

'fанаруудаас дурслэхийг хоёр суралцаГ'fаас хус. Нэг су

ралцаг'fИЙН эцэг буюу эхийг ангид xyp'f ирэн ХУУХЭД 

терсен уед ям ар сэтгэгдэлтэй байсан мен ХУУХЭД нь 

ямархуу ХУУХЭД бай сан тухай гурваас таван минут ярьж, 

хуухдээ хайрладаг хайраа илэрхийлэхийг урь. (Эсвэл ут

саа 'faHra ЯРИГ'f дээр тавиад ангид байга а утсаар дээрх 

сэдвээр ярихыг эцэг ЭХ'fУУДЭЭС xYC'f болно. Эсвэл зарим 

эцэг эхqyудээс уунийг биqyулж авах буюу дуу хураа

гуур, видео тоглуулаг'fИД би'fЛЭГ хийж, ангийнхантайгаа 

хуваалц.) 



Сайн эцэг эхийн зан телевийн шинж 'Iанаруудыг жаг

саан би'lИХЭД суралцагсдыг урь. Ангийг адил тооны хун

тэй хоёр булэг болгон хуваа. Матай 1:18-25-ыг уншихдаа, 

нехер ба эцгийн хувьд Иосефт байсан сайн шинж 'IaHa

руудыг нэг булгээр олуул. Негее булгээс Лук 1:28-30, 38, 

46-55-ыг уншихыг xyC'l, Мариагийн зан телевийн сайн 

'Iанаруудыг олуул. 

Ром 8:16-17-г уншиж, бид Ариун Сунсээр удирдагдсан 

уед Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ ямар харилцаатай байдгийг 

олж мэд. Ефес 2:4-ийг уншиж, Тэнгэрлэг Эцэг бидний 

талаар ямар сана а бодолтой байдгийг эрж ол. Асуулт: 

• Энэ амьдралд сайн эцэг эх байх нь бурханлаг байдал

тай болоход бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ? 

• Та нар ирээдуйд сайн эцэг эх болоход бэлтгэхийн 

тулд одоо юу хийж болох вэ? 

Суралцагсдын хариуг самбар дээр жагсаан би'l. 

� Матай 1 :22-23. Есус Христийн терелт ба амьд

� рал эртний бошиглогчдод хийгдсэн олон амлал

тын биелэлт болсон ЮМ. (15-20 МИНУТ) 

Ирээдуйн зарим уйл явдлыг урьдчилан тааварлаж цаа

сан дээр би'IИХИЙГ суралцагсдаас хус. Таамаглалуудыг 

нэгтгэж, заримыг нь ангийнхантайгаа хуваалц. Асуулт: 

• Эдгээр таамаглалууд биелэгдэх ямар магадлалтай вэ? 

• Эдгээр таамаглал бугдээрээ биелэгдэх нь хэр зэрэг 

баттай вэ? 

• Унэн таамаглал дэвшуулсэн хэн нэгнийг бошиглог'l 

гэж узэж болох уу? Яагаад тийм эсвэл угуй гэж? 

Бошиглог'lИД ирээдуйн тухай зугээр таадаггуйг ойлго

ход нь суралцагсдад тусал. Бошиглог'lДОД ирээдуйн уйл 

явдлуудыг Бурхан илчилдэг. Иймээс тэдний бошиглол 

ургэлж биелэгддэг. 

Дагалдах хуснэгтийг зурахдаа дунд талын баганыг хоо

сон орхи. Шулгуудийг уншиж, хоосон зайд Бошиглолыli 

биелэлтийг би'IИХИЙГ суралцагсдаас хус. 

. , Уйл ЯВl'ал Биелэлт 

Исаиа 7:14 Онгон бусгуй жирэмсэн Матай 1:21-23 
болов 

Мика 5:2 Христ Бетлехемд тврвв Матай2:6 

Хосеа 11:1 Иосеф, Мариа хоёр Есусийг Матай2:15 
ав'! Египет руу зугтав 

Иеремиа 31:15 Херод Бетлехем дэх бага Матай 2:16-18 
насны хуухдуудийг 
алахыг тy:rпаав 

1 Нифай 11:13 Христ Назараас ирэв Матай2:23 

Исаиа 40:3-5 Иохан Баптист замыг Матай3:3 
бэлтгэв 

Исаиа 9:1-2 Христ Капернаумд Матай 4:14-16 
ажиллаж байв 

Исаиа 53:4 Христ вв'!твнийг эдгээв Матай8:17 

Малахи3:1 Иохан Баптист бол амлаг д- Матай11:10 
сан эл'! байв 

Исаиа 42:1-4 Христ иудей'!уудийн Матай 12:17-21 
у дир даг'!идтай 
свргвлдвхввс зайлсхийдэг 

байв; хумуус Туунд 
найдвар тавъсаар байлаа 

Исаиа 6:9-10 ; Олон хун сонссон болов'! Матай 13:14-15 
53:1 Христийг ойлгодоггуй 

эсвээс туунд итгэдэггуй 
байв 

Дуулал78:2 Христ сургаалт Матай13:35 
зуйрлэлуудээр заадаг байв 

Зехариа 9:9 Христ илжиг уна н Матай21:5 
Иерусалимд ллгууснаар 
ирэв 

Дуулал Иудейчууд Тулгуур Чулуу Матай21:42 
118:22-23 болох Христийг эсэргууцэв 

Зехариа 13:7 Есусийг барив'!лаг дахад Матай 26:3 1 ,  54-56 
дагалдаг'IИД нъ зугтав 

Суралцагсдыг даалгавраа дуусгахад асуу: 

• Эдгээр бошиглолууд болон тэдгээрийн биелэлт Есу

сийн тухай юу егуулж байна вэ? 

• Есус ХУУ'IИн Гэрээний бошиглолуудыг гуйцэлдуулсэн 

нь яагаад 'Iухал бай сан бэ? 

• Эцсийн едруудийн тухай судрын бошиглолууд енее

дер бидэнд хэрхэн тусалж 'Iадах вэ? 

� Матай 2:1-11. Дорнын мэргэн хумуус бяцхан 

� Христ руу хетлегдев. (15-20 МИНУТ) 

Есусийн терелтийн уйл явдлыг харуулсан зураг зурахыг 

нийт суралцаГ'lаас эсвэл бусад суралцаг'Iдыli ярьсны дагуу 

Тууний терелтийн уйл явдлыг самбар дээр зурахыг нэг 

оюутнаас хус. 3ургаа санаж байгаагаараа аль болох унэн 

зевеер зурах хэрэгтэйг тэдэнд хэл. Хэдэн минутыli дараа 

Матай 2:1-11, Лук 2:1-16-г уншиж, зургийг наРИЙВ'IЛан 

ажиглаж, шаардлагатай засварыг оруул. (Жишээ нь, Ма

тай ямар нэг тодорхой тоо дурдаагуй '1 олон суралцаг'l 

гурван мэргэн хунийг зурах болно. ТУУН'lЛэн Матай 2:11-д 

Мариа, Христ хуухэд хоёр гэртээ байхад нь мэргэн хумуус 

хожуу ирсэн мэтээр егуулдэг.) Дара ах асуултуудыг ярилц: 

• Христийн терелтийн талаар зарим хумууст яагаад та

шаа ойлголт байдаг вэ? 

• Яагаад судруудыIг олонтоо буруу ойлгодог вэ? (Ху

муус судруудыг зохих ёсоор анхааралтай уншдаггуЙ. 

ОР'lуулга дахь алдаа бас буруу ташаа ойлголтод хур

гэж болно.) 

• Бид судрууд дахь зарчмууд болон туухуудийг буруу 

ойлгохоос хэрхэн зайлсхийж болох вэ? (Бид cyдpyyдыг 

болон судруудын тухай бошиглог'IИД, телеелег'lДИЙН 

тайлбарыг судалж болно.) 



Матай 2:1-9. Судрууд дахь сургаалуудыг ОЙЛГОЖ, дага

даг хумуус Их Эзэнтэй уулзахад ИЛУУ сайн бэлтгэгдэх 

болно. (10-15минут) 

Хичээл эхлэхээс емне жижиг цаасан одыг ангид хаа нэг

тээ суралцагсдад харагдах газарт тавь. Зогс гэсэн тэмд

гийн дурсийг зогс гЭСЭIi уггуйгээр самбар оээр зурж, хuчээлээ 

эхэл. Асуу лт: 

• Энэ тэмдэг юуг телеелж байна вэ? 

• Тэмдгийн дурсийг харах, энэ нь юу гэсэн утгатайг мэ

дэх нь адил зуйл мен уу? (угуй.) 

• Та нараас хэд нь ереенд орж ирэхдээ шинэ одыг хар

сан бэ? 

• Энэ нь ямар утгатайг мэдсэн хун байна уу? 

Матай 2:1-9-ийг уншиж, Христийн терелтийг бэлгэдсэн 

шинэ од хаана гарч ирснийг суралцагсдаас асуу. 

• Зарим нь одыг харсан ч ямар учиртайг нь ойлгоогуй 

байж болох уу? 

• Од ямар учиртайг мэргэн хумуус яагаад мэдсэн бэ? 

• 8ер олон хун яагаад одны учрыг ойлгоогуй вэ? 

Мэргэн хумуус шинэ одыг зевхен харсан тедийгуй бас 

хэрхэн учрыг нь ойлгосныг мэдэхэд нь суралцагсдад тус

лахын тулд Арванхоёр Телеелегчийн Чуулгын гишуун 

асан Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн дараах угсийг унш: 

"Мэргэн хумуус нь, иудейчууд олон саяараа аж 

терж байсан Дорнын улс орнуудын аль нэгнээс 

ирсэн байх магадлалтай юм. Тэд бол харийнхан 

биш харин судруудыг мэддэг бегеед Хааны ирэ

хийг тэсэн ядан хулээж байсан иудейчууд бай

лаа" (The Mortal Messiah: From Беthlеhеm to Calvary, 

боть 4. [1979-1981],1:358). 

Иосеф Смит-Матай 1:29-31-ийг уншиж, Бурхан енее

дер ямар тэмдгуудийг илчилснийг олоход суралцагсдыг 

урь. Асуулт: 

• 8неедер энэ тэмдгууд хэнд холбогдох вэ? 

• Бид эртний мэргэн хумуусийн адил Аврагчийг хэрхэн 

мэдэж болох вэ? 

Сургаал ба Гэрээ 18:34-35, 45:39-ийг уншиж, енее уед 

Есусийг олж болох бусад арга замуудыг эрж ол. 

Матай 2:11. Мэргэн хумуус Есуст бэлэг егсен ШИГ бид 

бас Туунд бэлэг егч чадна. (5-10 МИНУТ) 

Бэлэг болгож боосон хоёр боодолтой зуйлийг ангид ав

чир. Суралцагсдаас асуу: 

• Чи суулчийн удаа хунд ямар бэлэг егсен бэ? 

• Яагаад тэр бэлгийг сонгож авсан бэ? 

• Хэн нэгэнд егех бэлгийг сонгоход тэр хунийг сайн 

мэддэг байх нь ямар нелеетэй вэ? 

• Хэн нэгнийг хайрладаг бидний хайр тэр хунд ямар бэ

лэг егехийг сонгоход хэрхэн нелеелдег вэ? 

Матай 2:11-ийг уншаад, мэргэн хумуус Есуст юу егснийг 

олж мэд. Асуулт: Мэргэн хумуус яагаад тийм бэлэг сонго

сон гэж та нар бодож байна? (Алт, гугэл, мир нь ха ан хунд 

егдег маш унэтэй бэлэг баЙлаа. Гугэл бол Иерусалим дахь 

ариун сумд Их Эзэнд ергел болгодог байсан нэгэн тер

лийн унэртэн баЙлаа. Гавар турхэхэд ашигладаг байсан 

мир нь Христийн золиослолыг бэлгэдсэн бошиглол байж 

болох юм. Матай 11:29-30; Алма 11:42-44; Сургаал ба Гэрээ 

14:7; 19:16-19-ийг уншиж, бидэнд Аврагчийн санал болго

сон бэлгуудийг нэрлэхэд суралцагчдыг урь. (Хусвэл тэд

ний хариуг самбар дээр жагсаа.) Суралцагчдад цаас егч 

енее уед тэд Есуст егч болох бэлгуудийг жагсаан бичуул 

(жишээ нь, зарлигуудыг сахих, зев шударга амьдрах, бу

садтай найрсаг харилцах, бидний телее Есусийн хийсэн 

зуйлд талархалтай баЙх). 

Матай 2:13-21. Их Эзэний зорилгууд болон ажилд саад 

учруулж чадахгуЙ. (5-1 О МИНУТ) 

Суралцагчдад нэг аяга ус, цайны халбага элсэн чихэр 

узуу л. Элсэн чихрийг усанд хийж хутга. Тэгээд элсэн 

чихрийг уснаас салгахыг нэг суралцагчаас хус. Сургаал ба 

Гэрээ 121:33-ыг уншиж, дараах асуултуудыг асуу: 

• у снаас элсэн чихрийг салгах нь энэ сударт заасан 

хундрэл бэрхшээлтэй хэрхэн адилхан байна вэ? 

• Ямар хуч тэнгэрийг зогсоож чадах вэ? 

Матай 2:14-21-ийг уншсаны дараа асуу: 

• Херод Их Эзэний ажлыг устгах гэж оролдохдоо юу 

хийсэн бэ? 

• Херодын уйлдлийг тасалдуулахыli тулд Их эзэн юу 

хийсэн бэ? 

• Шулэг 14-т егуулснээр Херодын телевлегеег тасалдуу

лахад Иосеф, Мариа хоёр ямар уурэг гуйцэтгэсэн бэ? 

Энэ зарчмыг хэрэглэхэд нь суралцагсдад туслахыli тулд 

асуу: 

• Бид амьдралдаа Сатаны санаархлыг тасалдуулахад 

еерсдедее хэрхэн тусалж болох вэ? 

• Их Эзэн болон Тууний телевлегее ялж, Тууний телев

легее болон зорилго биелэгдэх болно гэдгийг мэдэх 

нь амьдралд чинь ямар еерчлелт гаргах вэ? 



Матай 3-4 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

уйлчлэлийн Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Христийн AHxHы Дээгуур Хоёр дахь Гура" дахь Суулчийн Дээгуур 
терелт 0нгерех баяр Дээгуур енгерех Дээгуур енгерех 0нгерех баяр 

Qршил 

баяр баяр ба суулчийн 
долоо хоног 

Матай 3-4 нь менх бус уйлчлэлийнхээ емне Есусийн 

хийсэн бэлтгэлийн тухай егуулдэг. Хэрэв бид "бэлтгэг

дэх аваас [бид] эмээх нь угуй" (С ба Г 38:30) гэдгийг Туу

ний бэлэн байсан жишээ бидэнд сануулдаг. Мен энэ уед 

Есуст бидэнд тохиолддогтой адил уруу таталтууд уqиp

сан юм (Матай 4:3-11-ийг уз). 

Матай 3-4-ийг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарqмуудыг авч уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал эарчмууд 

• Бид селестиел алдар сууг хулээн авахын тулд бап

тисм хуртэх ёстой (Матай 3:13-15; мен 2 Нифай 9:24; 

31:5-7-г уз). 

• Бурхан тэргуутэн гурван тусдаа хун: Эцэг, Хуу, Ариун 

Сунснээс бурддэг (Матай 3:16-17; мен Уйлс 7:55-56; С 

ба Г 130:22-ыг уз). 

• Мацаг барих нь Тэнгэрлэг Эцэгтээ ойр байж, сунсний 

хуч чадалтай болж, олон адислал авахад бидэнд тусал

даг (Матай 4:1-2; ИСО, Матай 4:1-ийг уз). 

• Бид зев шударга байснаар Сатаны уруу таталтуудыг 

эсэргууцэх хучтэй болж чадна (Матай 4:3-11; мен 

Иаков 4:7; 1 Нифай 22:26; Алма 48:17-г уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 27-31, 43-46. 

3аах эовломж 

Матай 3-4-ийг заахдаа дара ах санаануудаас сонго эсвэл 

еерийнхее заах сана аг ашигла. 

New Testament Video хичээл 4, "New Testament Customs" 

(10:21)-ийг Шинэ Гэрээний уеийн соёл, ёс заншлуудыг 

тайлбарлахад ашиглаж болно. Уунийг нэг хичээл дээр 

эсвэл сургалтыli телевлегеегеер судлах судруудын дагуу 

арван зургаан товч хэсэг болгон узуулж болно. (New 
Testament Video Guide -ыг заах зевлемж болгож уз.) 

Матай 3:13-17 (мен Марк 1:9-11; Лук 3:21-22; 

Иохан 1 :32-34-ийг уз). Бид селестиел алдар 

сууг хулээж авахын тулд баптисм хуртэх ёстоЙ. 

(15-20 МИНУТ) 

Баптисм хийлгэх хэрэгтэй талаар унэн сэтгэлээсээ асуу

хыг хуссэн сонирхогчид гэж еерсдийгее тесеелен бодо

хыг суралцагчдаас хус. Номлогчдын дурд тоглох хоёр 

суралцагчийг ангийн емне гарч ирэхийг урь. Тэднээс 

асуу: 

• Би бур нялх байхдаа баптисм хуртсэн. Гэтэл яагаад да

хин баптисм хуртэх хэрэгтэй юм бэ? 

• Яагаад усанд умбуулалтаар баптисм хуртэх ёстой 

юм бэ? 

• Яагаад миний авралд энэ ёслол зайлшгуй шаардлага

тай юм бэ? 

• Баптисмын ёслол ямар утга санааг илэрхийлдэг вэ? 

Дараах СУДРЬпI эшлэлуудийг самбар дээр бич: Матай 

3:13-17; Иохан 3:3-5; Ром 6:3-5; Мозая 5:5-12; Алма 5:14; 3 

Нифай 11:26; Моронай 8:25; Сургаал ба Гэрээ 13:1; 20:73-74; 

128:12. Асуултуудад хариулахад нь "номлогчдод" тусла

ХЬпI тулд дээрх эшлэлуудийг ашиглахыг ангиас хус. 

Нэг Аароны санваарын пристээс Сургаал ба Гэрээ 20:46-г 

уншихыг хус. СанваарьПI ямар эрх мэдэлтэйг нь туунээс 

асуу. Тэр болон ангийнх нь бусад аль ч прист хэн нэгэнд 

баптисм хуртээх боломжтой эсэхийг асуу. Хэрэв тийм 

бол тэр суралцагчаас туршлагаасаа бусадтай хуваалца

хыг хус. Хэрэв Аврагчид баптисм хуртээхийг туунээс хус

сэн бол ямар санагдах байсныг нь асуу. Ангийнхнаар 

Матай 3:14-15-ыг уншуулж, дараах асуултуудыг ярилц: 

• Есус баптисм хуртэхээр туун дээр ирэхэд Иохан Бап

тист юу гэж хэлсэн бэ? 

• Есус юу гэж хариулсан бэ? 

• "Бух зев шударгыг гуйцэлдуулэх" гэж юу гэсэн уг вэ? 

(2 Нифай 31:4-11-ийг уз). 

• Баптисмынхаа талаар юуг хамгийн их санадаг вэ? 

Мозая 18:8-10-ыг суралцагсдаар уншуулж, тэдний бап

тисм хэрхэн енеедрийг хуртэл ургэлжилж байгааг ярилц. 

� Матай 3:16-17 (мен Марк 1:10-11; Лук 3:21-23; 

� Иохан 1 :32-34-ийг уз). Бурхан тэргуутэн гурван 

тусдаа хун: Эцэг, Хуу, Ариун Сунснээс бурддэг. 

(5-1 О МИНУТ) 

Гурамсан судрыг ангийнханд узуул (Мормоны Ном, 

Сургаал ба Гэрээ, Агуу Унэт Сувдыг нийлуулсэн нэг 

ном). Суралцагсдаас асуу: 



• Ямар байдлаар гурван ном нэг болдог вэ? 

• Тэдгээрийн ялгаа юу вэ? 

• Гурамсан судар хэрхэн Бурхан тэргуутэнтэй адил вэ? 

Матай 3:16-17-г уншиж, Эцэг, Хуу, Ариун Сунс нь гурван 

еер хун гэдгийг энэ хэсэг нотолсон нотолгоог жагсаан би

'lИXИйг суралцагсдаас хус. Бурхан тэргуутэн гурван еер 

хунээс бурддэг гэсэн санааг дэмждэг бусад судруудыг 

олохын тулд Судруудьш Удирдамжаасаа "Бурхан тэргуу

тэн"-ийг (х.37-38) харахыг суралцагсдаас хус (Ялангуяа 

Уйлс 7:55-56; С ба Г 130:22-23; Иосеф Смит-Туух 1:17-г уз). 

Олсон зуйлийг нь суралцагчаар бусадтай нь хуваалцуул. 

Бошиглогч Иосеф Смитийн удирдлага дор эмхтгэсэн 

Lectures оп Faith (Иmгэлuuн mухаu лекцууд) дараах угсийг 

унш: 

"Зев санаа боДолтой, оюун билигт хунд амьдрал, 

авральш телее Бурханд итгэх итгэлээ хегжуулэ

хийн тулд гурван зуйл шаардлагатайг мэдэцгээе." 

"Нэгдугээрт, Бурхан унэхээр оршдог гэсэн санаа. 

"Хоёрдугаарт, тууний зан телев, тегелдержилт, 

харьцааны тухай зев санаа. 

'Туравдугаарт, амьдральш замнал тууний хус

лийн дагуу, тууний зорилгоор явдаг тухай унэн 

бодит мэдлэг" (Lectures оп Faith [1985],38). 

Эдгээр угсийг хуваалцсаны дараа суралцагсдаас асуу: 

• Бид" амьдрал, авралын телее" Туунд итгэхээс емне 

яагаад Бурханы мен чанарыг ойлгох ёстой вэ? 

• Бурханы мен чанарыг ухаарах ойлголтоороо бид хэр

хэн есч чадах вэ? 

Иохан 17:3-ыг суралцагсдаар уншуулсны дараа асуу: 

• Энэ шулэг Lectures оп Faith дэх угстэй хэрхэн холбог

дох вэ? 

• Энэ нь та нарт хэрхэн холбогдох вэ? 

Алма 34:38-ыг уншиж, асуу: 

• Бид Бурхан тэргуутний гишуудтэй ямар харилцаатай 

байх ёстой вэ? 

• Энэ харилцааг телевшуулэхийн тулд бид адов юу 

хийж болох вэ? 

Матай 4:1-2 (мен Марк 1:12-13; Лук 4:1-2-ыг уз). 

Мацаг нь Тэнгэрлэг Эцэгтээ ойр байх, сунсний хуч 

чадалтай болох, олон адислал авахад бидэнд 

тусалдаг. (5-10 МИНУТ) 

Мацгийн ням гарагийг хусэн хулээдэг бол гараа ергене 

уу? гэж ангийнхнаасаа асуу. Тийм бол яагаад, мен угуй 

бол яагаад? Матай 4:1-2-ыг уншиж, Аврагч уйлчлэлийн

хээ бэлтгэлд зориулж юу хийснийг ол. 

Ангийг дервен булэгт хуваа. Булэг бурээр дараах судрын 

эшлэлуудийн нэгийг уншуулж, мацгийн талаар сурч 

мэдсэн зуйлийг нь яриул: Матай 17:14-21; Алма 5:46; 

Алма 17:2-3; Сургаал ба Гэрээ 59:13-14. 

Дараах хэсгуудийг суралцагсдаар уншуулж, асуултуудад 

хариулуул: 

• Бид мацаг барьж байхдаа юунаас зайлсхийх хэрэгтэй 

гэж Матай 6:16-18-д егуулсэн байна вэ? 

• Исаиа 58:3-5-д егуулснээр, хэрэв бид сунсний зохих ху

сэл эрмэлзлэлгуйгээр мацаг баривал ашиг тус нь ямар 

байх вэ? (зуувэр тайлбар 4б-г уз). 

• Бид мацаг барихдаа юу хийх ёстой гэж шулэг 6-7-д 

егуулсэн байна вэ? 

• Их Эзэн ядуучуудад туслах ямар неецийг 8ерийн Сум 

болон хумууст бий болгосон бэ? 

� Матай 4:1-11 (мен Марк 1:12-13; Лук 4:1-13-ыг 

� уз). Бид дуулгавартай байснаар Сатаны уруу та

талтуудыг эсэргууцэх хучтэй болно. (20-25 МИНУТ) 

Нэг журжийг усны том тунгалаг саванд хий (журж усан 

дээр хевж байх ёстоЙ). Жимсийг юу усан дээр хевуулж 

байгааг суралцагсдаас асуу. Журжийг хальсалж, хундийн 

тевийг нь байхгуй болгоод усанд буцааж хий (журж 

живнэ). Асуулт: 

• Журжийг юу усан дээр хевуулдэг гэж та нар бодож 

байна? 

• Журжийн хальс уруу таталтыг эсэргууцэх бидний 

чадвартай хэр зэрэг адилхан байна вэ? 

Матай 4:1-11-ийг суралцагсдаар уншуул (Иосеф Сми

тийн Орчуулгын еерчлелтуудийг ажигла). 

• Уруу таталтыг даван туулахын тулд Аврагч юу хий

сэн бэ? (Тэр мацаг барьж, Бурхантай хамт байхыг 

хусч, унэнийг судруудаас эш татан, уруу татагч бо

лон уруу таталтын газрыг орхиж явсан билээ; мен 

С ба Г 20:22-ыг уз). 

• Бид эдгээр тусламжийг еерсдийн амьдрал дахь уруу 

таталтыг даван туулахад хэрхэн ашиглаж болох вэ? 

(Анхааруулга: 8нее уед суралцагсдад нелеелж байгаа 

бодит амьдральш нехцел байдлыг ярилцах цаг гарга. 

Жишээ нь, зурагтын сувгийг еерчилснеер, зохисгуй 

кино юм уу удэшлэгээс гарч явснаар уруу таталтын 

газрыг орхин гарах тухай ярилц.) 

• Сатан енеедер зев шударга хумуусийг хамгаалалтаас нь 

"салгахьш" тулд ямар уруу таталтуудыг ашигладаг вэ? 

Матай 4:1-11-ийг дахин уншихдаа энэ удаа Сатан Авраг

чийг уруу татах гэж оролдсон уруу таталтын еер еер 



хэлбэруудийг ол. Тухайн уедээ АрванхоёрьПI чуулгыli ги

шуун асан Ахлагч Давид.О.МкКеЙн дараах угсийг унш: 

" Эдугээ та нарт болон надад тохиолддог уруу та

талт бур дээрх хэлбэруудийн аль нэгээр ирж 

байна. Уруу таталтуудыг ангилж уз, тэгвэл та на

рыг болон намайг толботуулах доорх гурван уруу 

таталтыli аль нэг нь эсвэл бараг л бугдээрээ бур 

багаахан хэмжээгээр ч ГЭСЭН бидэнд тохиолддо

гийг та нар мэдэх болно. Уунд: (1) оур хуслийн уруу 

m11mалm; (2) Бурханы зуйлсээс хол хеноий байоаг ху

-муусийн бароа-мнал, -ма.яг, хоосон санаархал; (3 ) шунал 

буюу оэлхийн эо ба.ялагuЙн эгээрэл хусэл, ху -мууний 

оуно эрх -мэоэл хучmэй байх хусэл" (Conference 

Report, 1911 оны 10-р сар, 5 9). 

Самбар дээр дараах гарчгийг бич: (1) Дур хусэл; (2) Бар

оа-мнал, -ма.яг, хоосон санаархал; (3 ) Ба.ялаг буюу эрх �эОэл. 

8нее уед залуучуудад нийтлэг тохиолдож байга а уруу 

таталтуудыг нэрлэхийг суралцагсдаас хус. Уруу таталт 

бурийг дурдсаны дара а тухайн уруу таталт аль терелд 

нь хамаарахыг суралцагсдаас асууж, самб ар дээрх холбог

дох гарчгийн дор бич. 

Журж буюу туунтэй адил тестэй зуйлийн тухай сурал

цагсдад сануулж, дараах асуултуудыг асуу: 

• Журж жимс хальсгуй болсны дараа яадаг вэ? 

• Хальсгуй жимс хальстай жимстэй харьцуулахад хэр зэ

рэг удаан муудахгуй, амтаа алдахгуй байж чадах вэ? 

• Хэрэв бид уруу таталтанд автагдах юм бол, дахин бур

ханлаг хамгаалалттай болох арга бий юу? Яаж? 

Мозая 26:29-3 2-ыг уншсаны дараа асуу: Хэрэв Сатан бид

ний хамгаалалтыг нэвтэлж, бид уруу таталтанд автагдвал 

юу хийж болох вэ? Алма 3 4:3 2-3 4-ийг уншиж, асуу: 

• Наманчлахгуй байхыli аюул юу вэ? 

• Уруу таталтыг эсэргууцэх эсвэл уруу таталтанд ав

тагдсаны дараа наманчлахыli аль нь дээр вэ? 

Матай 4 дэх Аврагчийн улгэр жишээ нь уруу таталтанд 

автагдаад дараа нь наманчилснаас уруу таталтыг эсэр

гууцэх нь дээр гэдгийг бидэнд заадгийг суралцагсдад 

тэмдэглэн хэл. (Энэ узэл санааны талаарх нэмэлт тус

ламжийг Спенсер В.Кимбалл, "God Will Forgive," Ensign, 
198 2 оны 3-р сар, х. 7-гоос уз.) Гэвч нуглээ чин сэтгэлээсээ 

наманчилдаг бух хумуус Аврагчийн Цагаатгалаар дам

жин уучлал авах боломжтой юм. 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Христийн Анхны Дээгуур 
терелт енгерех баяр 

Оршил 

Хоёр дахь Гурав дахь 

Хоёр дахь Гура" дахь СУУЛ'lИilн Дээгуур 
Дээгуур еНГ0рех Дээгуур енгерех енгерех баяр 

баяр баяр ба СУУЛ'lИilн 
ДОЛОО хоног 

Еренхийлегч Жозеф Фиелдинг Смитийн "хэзээ ч ном

лож байгаагуй хамгийн агуу [номлол]" хэмээн нэрлэсэн 

зуйлийг Матай 5-7 цэдэглэсэн байдаг (Conference Report, 

194 1 оны 10-р сар, 95 ). Энэ номлол бол Матайд цэдэглэ

сэн Аврагчийн анхны таван агуу номлолын эхнийх нь 

юм (бусад номлолууд нь Матай 10; 13; 18; 24-25-д баЙдаг ). 

Энэ номлолыг Уулан дээрх Номлол гэдэг бегеед Гали

лыli Тэнгисийн эргийн ойролцоо егегджээ. 

Уулан дээрх Номлолтой яг ижил биш боловч тестэй 

"Тал дахь Номлол" гэдэг номлолыг Лук цэдэглэжээ." 

3арим хумуус Уулан дээрх Номлолыг Арванхоёр Телее

легчийг сонгохоос емне егсен гэж уздэг боловч Далын 

гишуун байсан Ахлагч Брус Р.МкКонки уг номлолын за

рим материал нь Арванхоёрт тусгайлан чиглэгдсэн юм 

хэмээн тэмдэглэж, тайлбарласан нь: 

"Лукийн бичсэн Тал дахь Номлол нь Арванхоёрыг сон

гож, томилсны дараахан егегдсен нь тодорхой байна .... 

[Уулан дээрх Номлолын] Нифайн хувилбарыг нифай

чуудын Арванхоёрыг дуудсаны дараа егсен бегеед уг 

номлолын олон хэсэг нь жирийн ОЛОН ТУМЭНД гэхээсээ 

илуу уйлчлэгч-телеелегчдед хандсан юм. (3 Нифай 

13:25.) Сунсээр Нелеелегдсен Хувилбар буюу [Иосеф 

Смитийн Орчуулгад] Матайн шастирт Бошиглогч жи

рийн ОЛОН тумэнд гэхээсээ илуугээр Арванхоёрт дуудаг

дагдсан хумууст зориулсан нэлээд их материалыг нэмж 

оруулжээ. (Сунсээр Нелеелегдсен Хувилбар. Матай 

5:3-4; 6:25-27; 7:6-17.) ... 

"Уулан дээрх Номлол, Тал дахь Номлолыг нэгдмэл бе

геед ижил номлол юм" гэжээ (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 боть [ 196 6-197 3], 1:213-214 ). 

Есус энэ номлолоор дагалдагчдадаа аж терех ёсны илуу 

ендер тевшинг толилуулжээ, Еренхийлегч Эзра Тафт 

Бенсон энэ номлолын ач холбогдлын тухай егуулсэн нь: 



"Лрван Зарлиг, Уулан дээрх Номлол хоёр нь, иргэншсэн 

бух засгийн газар болон енеегийн соёл иргэншил дээр 

нь баригдсан тулгуур зар'lМУУД юм (Египетээс гарсан нь 

20:1-17; Матай 5-7-г уз). Эдгээр зар'lМУУДЫГ ул тоомсор

лох нь хувь хуний зан телевийн суйрэл уруу зайлшгуй 

хетелне. Аль нэг ундэстэн дээрх зарчмуудыг ул тоомсор

ловол тэр ундэстэн сенехед хурнэ" (Th e Teachings о! Ezra 
TaJt Benson [1988],677-678). 

Матай 5-7-г залБИрLI судлан, ХИLIЭЭЛД бэлтгэхээсээ емне 

дараах зар'lМУУДЫГ aBLI уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Бусадтай харьцах бидний харьцаа Бурхан бидэнд хандах 

хандлагад нелеелдег (Матай 5:7; 6:14-15; 7:2, 12-ыг уз). 

• Христ Мосегийн хуулийг биелуулж, сайн мэдээний бу

рэн байдлыг сэргээн, илуу ендер хуулийг авqиpсан 

юм (Матай 5:21-48-ыг уз). 

• Бид Есус, Тэнгэрлэг Эцэг хоёр шиг тегс болохыг хи

LIЭЭХ ёстой (Матай 5-ыг уз; мен 3 Нифай 12:48-ыг заа). 

• Бид зев шударга уйлдлээрээ бардамнан сайрхах ёсгуй 

(Матай 6:1-23-ыг уз). 

• Туунд талархал, хусэл бодлоо илэрхийлэх арга зам 

болгож, Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд залбирлыг егсен юм 

(Матай 6:5-15-ыг уз). Тэр бидний залбиралд хариулж, 

биднийг адислахыг хусдэг (Матай 7:7-11). 

• Бид зев шударга хумуусийг ажил уйлсээр нь ёс бусыг 

УЙЛДЭГLIДЭЭС ялган таньж болно. Бодол санаа, ажил 

уйлс нь зев шударга хумуус л "тэнгэрийн хааНLIлалд 

орох болно" (Матай 7:15-27-г уз; мен Моронай 7:5-6). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• Th e Life and Teachings о! Jesus and His Apostles, 57-62, 114. 

Заах зовломж 

Матай 5-7-г заахаар бэлтгэхдээ дараах санаануудаас сонго 

эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

Матай 5-7 (мен Лук 6:17-49-ийг уз). Уулан дээрх 

Номлолын оршил (3-5 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: 

• Чи СУУЛLIИйн удаа иям гарагт болдог галын дэргэдэх 

ярилцлагад хэзээ OLICOH бэ? 

• Хэрэв дараагийн галын дэргэдэх ярилцлага дээр уг хэ

ЛЭГLI нь Есус байх болно гэдгийг мэдвэл LIИ тэнд ОLIИ

ХЬШ тулд юу хийх вэ? 

Матай 5-7 бол Их Эзэний айлдсан номлол бегеед уунийг 

бид AвparLIaac сонсохоор тэнд байгаагуй LI Тууний за асан 

зуйлийг уншиж, судалж <{адна. Эдгээр булгуудийн 

aLI холбогдлыг онцлохьш тулд судрьш энэхуу булэг 

эшлэлийн оршилд Жозеф Фиелдинг Смит, Эзра Тафт 

Бенсон нарьш угсийг хуваалц. 

Матай 5:1-12 (мен Лук 6:2Q-26-r уз). Ереелууд бол 

Аврагчтай илуу адилхан болоход бидэнд туслах хетеч 

юм. (15-20 МИНУТ) 

Сонин сэтгуулд нийтлэгдсэн гурваас дервен танихгуй ху

ний зургийг нэг нэгээр нь ергеж харуул. 3ураг бурийг ер

геж харуулаад, зураг дээрээс тухайн хун зев шударга буюу 

ёс бус болохыг мэдэж болох уу гэж суралцагсдаас асуу. 

• Хунийг харагдах байдлаар зев шударга хун гэж хэлж 

болох уу? 

• Аль нэг хун зев шударга уу эсвэл ёс бус уу гэдгийг бид 

хэрхэн мэдэж болох вэ? 

• Дотоод сэтгэлийн сайхан, гада ад байдлын сайхан хоё

рын аль нь илуу LIухал вэ? 

Бид зевхен гадаад байдлаараа сайхан харагдахын телее 

их зуйлийг еерLIИЛЖ <{аддаг тедийгуй дотоод сэтгэлээ LI 

еерLIлех <{адвар бидэнд биЙ. Есус бидэнд Ереелууд хэ

мээн нэрлэгддэг "эрхэм сайхан зан LIанарьш" жагсаалтыг 

егсен юм. Ереелуудийн тухай ХЭLIНЭЭН суралцаГLI урьд нь 

сонсож байсныг асуу. Хэрэв бид зан телевийн эдгээр 

шинж <{анаруудыг хегжуулж амьдралдаа телевшуулэх 

юм бол олон адислал авах болно. (Ереел гэсэн уг "адис

лал" гэсэн утгатаЙ.) Матай 5:1-12-ыг уншихыг суралцагс

даас XYCLI, Есусийн дурдсан зан телевийн шинж <{анар 

бурийг холбогдох адислалын хамт олохыг суралцагсдаас 

хус. Ереелуудийн талаар ЕренхийлеГLI Харольд БЛий

гийн хэлсэн дараах угийг унш: 

"Есус Уулан дээрх тэрхуу юутай LI зуйрлэшгуй 

номлолоор баяр баясгаланг олох хоорондоо ял

гаатай найман арга замыг бидэнд егсен юм .... 

Эзэний эдгээр угсийг ... Ереелууд гэдэг бегеед 

Библийг тайлбарлаГLIИД эдгээрийг тэнгэрийн 

хаант улсад ороход LIухал шаардлагатай бэлтгэл 

гэж узсээр иржээ .... Ереелууд бол АМЬДРАЛАА 

енгетэй еедтэй АВУ ЯВАХын телее еерийгее удир

дах арга зам мен" (Decisions Jor Successful Living 
[1973], 56-57). 

Ереелуудийн талаарх ЕренхийлеГLI Лийгийн дараах най

ман тодорхойлолтыг хувилж, найман суралцаГLIаар тэд

гээрийг ангид уншуулж ег. 

1. Сунсэн дотроо ядуу ХУМУУС ереелтэй еэ: "Сунсэндээ 

ядуу байна гэдэг нь сунслэг байдльш хэрэгцээ еерт 

LIИНЬ байгааг, хувцас хунар, хоол хунс, амьсгалах агаар, 

эруул мэнд, аМЬ амьдралаараа их Эзэнээс ямагт хамаа

ралтайгаа мэдрэх; талархал илэрхийлэх, удирдамж XYCLI, 

УУLIЛал гуйх, едер тутмьшхаа хэрэщээг шийдвэрлэх 

хангалттай XyLI LIадлыг хусэх цоглог залбиралгуйгээр 

нэг LI едрийг енгеруулдэггуй байх явдал мен." 



2. Гашуудаж буй хумуус ереелтэйеэ: "Эзэний энд сур

гаснаар гашуудаж байга а хун нуглээс уу'шагдахын те

лее харамсан гэмшиж, гашуудаж буй тэр хэргээ 

дахин уйлдэхээс бурмесен татгалзаж, 'Бурханы хус

лийн дагуу гашуудаж байгаагаа' харуулах ёстоЙ." 

3. Делгеен хумуус ереелтэйеэ: "Делгеен хун гэдэг нь 

едеен хатгагддаггуй, амархан уурладаггуй, зовлон, 

бэрхшээл тохиолдоход хулцэн ТЭВ'Iдэг хун юм. Дел

геен гэдэг нь сул дорой гэсэн уг биш. Делгеен хун ху'! 

'Iадалтай, еерийгее бурэн захир'I 'Iаддаг. Тэр бол уе 

'Iацуутнуудынхаа дарамт шахалтад автагддаггуй, ёс 

суртахууны итгэл унэмшлээрээ зоригтой хун юм." 

4. Зевт байдлын телее елсеж цангагч хумуус ереел

тэйеэ: "8лсеж, цанга сна ас туйлдталаа ядар'I, хатсан 

талхны хальс, сэнгэнэсэн балга уснаас хамаг байдгаа 

еГ'Iихмеер санагдталаа елсеж, цанга сан тохиолдол 

'Iамд байсан уу? Хэрэв 'IИ тэгтлээ елсеж цанга сан бол, 

бид зевт байдлыli телее елсеж, цангах ёстой гэж Эзэн 

яагаад хэлснийг ойлгох болно. Ийнхуу елсеж, цангах 

нь ариун ёслол дээр гэгээнтнуудтэй нехерлехийг 

эрэлхийлдэг хумуусийг, бидний байгаа газарт их Эзэ

ний 8дер шутэн бишрэхийн телее гэрээсээ гар'! хол 

явахад хургэдэг. Ийнхуу елсеж, цангах нь гал цогтой 

залбирлыг едееж, биднийг ариун сум руу хетлен, 

тэнд хундэтгэлтэй байхад хургэдэг." 

5. Энэрэнгуй хумуус ереелтэй еэ: "Бусдад узуулдэг бид

ний нигуулслээс бидний аврал хамаарна. Найрсаг бус, 

будуулэг уг хэллэг, хун буюу амьтантай 'I гэсэн будуу

лэг шируун харьцах нь дэлхийн болон тэнгэрийн шуу

хээр шуугдэх едер гэм буруутанд нигуулсэл хэрэгтэй 

болох уед нигуулсэл хулээх боломжийг нь угуй бол

гоно. Найзаа гэж боддог байсан хундээ гужирдуу лж 

байсан уу? Цээрлэл хулээхгуй байхыli телее тэмцэж 

байсан уеэ санаж байна уу? Нигуу лсэнгуй сэтгэлт та 

бухэн еертее нигуулслийг хулээхээр ереелтэй билээ!" 

6. Зурхэн дотроо цэвэр ариун байгч хумуус ереелтэй 

еэ: "Хэрэв та нар цэвэр ариун байх юм бол Бурханыг 

харах болно. Иудейн уран зохиолд, хол байгаа нэг 

юмыг хараад тэр юм нь амьтан байна гэж бодсон нэг 

хуний тухай туух баЙдаг. ОйртооД хартал тэр нь хун 

юм шиг санагдаж гэнэ. Бур ойртоод хартал нэг найз нь 

баЙлаа. Харахыг хуссэн тэр зуйлээ Л хун харж 'Iадна. 

Есусийг таньдаг зарим хумуус туунийг зевхен мужаан 

Иосефын хуу л гэж хардаг баЙж. Бусад нь туунийг 

хэлж ярьдаг угсийнх нь улмаас архи'IИН гэж боддог 

баЙв. Бас зарим нь туунд 'IeTrep шуглэсэн гэж боддог 

баЙлаа. Зевхен зевт хумуус л туунийг Бурханы хуу гэж 

уздэг баЙв. Хэрэв 'IИ зевхен зурх сэтгэлдээ цэвэр ариун 

байвал БурханыIг харах болно, мен бага хэмжээгээр 'I 

гэсэн 'Бурханыг' эсвээс хунээс сайныг нь олж харвал 'IИ 

туунийг хайрлах болно. Бурханы хунийг эсвээс тууний 

Сумийн тослогдсон удирдаг'IДЫГ шуумжилж, тэдний 

талаар атгаг сана а еверледег хунээс болгоомжил. Тийм 

хун цэвэр ариун биш зурх сэтгэлээр ярьдаг." 

7. Амар тайвныг тогтоогч хумуус ереелтэй еэ: "Амар 

тайвныг ТОГТООГ'IДЫГ БурханыI хуухдууд гэж нэрлэдэг. 

Зовлон тариг'I, ЭСЭРГУУЦЭГ'I нь хууль, дэг журмын эс

рэг байдаг, ул бутэх хумуусийн удирдаг'I, хууль зер

'IИГ'I нь хилэнцэт санаа бодлоор едеегддег. Хэрэв энэ 

нь болихгуй бол тэд Бурханых биш харин Сатаны хуух

дууд гэгдэх болно. Амар амгалангийн телее бус тее

регдел бий Болгохыli телее ариун зуйлсэд хенген 

хуумгай хандсанаар эргэлзээ теруулдэг хунээс еерс

дийгее хол баЙлга. Хэруул маргаан, зер'IИЛ сергелдеен 

едеедег, унэнийг мэдэхээс еер зорилгоор маргадаг хун 

баялаг агуулгатай амьдралыг телевшуулэхэд шаардла

гатай, Их Эзэний тогтоосон тулгуур зар'IМЫГ зеР'Iдег. 

Тазар дэлхийн хумууст амар тайван байх болтугай' хэ

мээн Энхийн Жононгийн терелтийг зарлан тунхагла

сан тэнгэр ЭЛ'I дуулдаг билээ." 

8. Зевт байдлын телее хавчигдсан хумуус ереелтэй еэ: 

"олныI дунд хулээн зевшеерегдехийн тулд татгалзах 

ёстой зуйлс, шударга байдал, ёс cypTaxyyНbI 'IИнь ул

маас та нарыг тохуурхаж, шоолсон уед газар бурийн за

ЛУУ'Iууд та нар дээрх сэрэмжлуулгийг санагтун. Хэрэв 

та нар олны доог тохууг, тэр 'I байтугай, бие махБодыli 

ХУ'Iирхийллийг ул хайхран, зев зуйлийн телее тууштай 

зогсвол, менхийн баяр баяслын олон адислал хуртэх 

болно. 8нее уед, эрт уеийнх шиг зарим гэгээнтнууд, 

тэр 'I байтугай телеелег'IИД унэнийг хамгаалахыli те

лее амиа егех шаардлага 'I гарах юм бил уу, хэн мэдэ

хэв? Тийм цаг ирлээ гэхэд тэд ажрахгуйг Бурхан батлан 

даана!" (Decisions for Successful Living, 57-62). 

Суралцаг'IИД Ереелуудээс алиныг нь амьдралдаа хам

гийн сайн хэрэгжуулдэг, алиныг нь амьдралдаа илуу 

бурэн дуурэн хэрэгжуулэхийг хус'! байгааг цаасан 

дээр биqyул. 

� Матай 5; 7:15-27 (мен Лук 6:20-36, 44-49-ийг уз). 

� Хэрэв бид зарлигуудыг еахихын тулд чадах 

бухнээ хийвэл, Их Эзэн биднийг теге болгож 

чадна. (25-30 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: Ямар зарлигийг сахихад хамгийн хэ

цуу гэж та нар боддог вэ? Хариултуудыг нь самбар дээр 

би'I. Асуулт: Бухнээс хамгийн хэцуу нь ямар зарлиг вэ? 

Тегс байх гэдэг уг жагсаалтанд ороогуй бол, Матай 5:48-д 

самбар дээр жагсаасан аль 'I зарлигаас илуу хэцуу зарли

гийн тухай егуулсэн байдгийг суралцагсдад хэл. Эхлэл 

6:9; Иов 1:1; 1 Нифай 3:7; Сургаал ба Гэрээ 107:43; Мосе 

8:27-ыг уншиж, тегс байх нь боломжтой юу гэдгийг 

ярилц. Дара а нь Моронай 10:32-33-ийг уншиж, тегс байх 

нь бидний хувьд боломжтой юу гэдгийг, емнех эшлэ

лууд дэх хумуус хэрхэн тегс болсныг ол. 

Хи'Iээлийн емне том цаасан дээр эсвэл узуулэнгийн сам

бар дээр том усгээр "Тэнгэрлэг Эцэг шиг тегс байх нь" 

гэж би'IИЖ бэлд. цaacыг эргуулж негее тал дээр арвандо

лоон TaaBpыг зур. Хэсэг тус бур дэх хуснэгтээс судрьПI 

нэг эшлэл бичиж, хэсгуудийг хай'IИЛЖ ав. 



Тегелдержилтийн онцлог шинжууд 

Матай5:3 Сунсэндээ ядуу (даруу) бай I 
Матай5:5 Делгеенбай I 
Матай5:6 Зевт байдлын телее елееж, цанга I 
Матай5:7 Энэрэнгуй бай I 
Матай5:8 Зурхэн дотроо цэвэр арпун бай I 
Матай5:9 Энхпйг тогтоогч бай I 
Матай 5:13-16 Хумууст тусалж, тэдэнд сайн 

I улгэр дуурайл узуул 

Матай 5:19-20 Зарлпгуудыг сахиж, зев IIIударга бай I 
Матай5:21 Хун алж болохгуй I 
Матай5:22 Буу уурла, хумууст буу нэр хоч ег I 
Матай 5:23-25 Хумуустэй санал зерелддег I 

бол туунпйгээ IIIИЙД 

Матай5:27 Ямар ч байдлаар ёс суртахуунгуй буу бай 

Матай5:28 Бодол санаагаа цэвэр арпун байлга 

Матай 5:31-32 Гэрлэлтээ бат бех байлгаж, 

I салалтаас зайлсхпй 

Матай 5:33-37 Унэнпйг ярьж хэлсэн угэндээ эзэн 

I болжбай 

Матай 5:38-42 Уучламтгай, энэрэнгуй, еглегч бай I 
Матай 5:43-44 Дайснаа хайрлаж, тууний телее 

I залбпрчбай 

Тэнгэрлэг Эцэг шиг теге байх нь гэж самб ар дээр бич. Таав

руудыг еуралцагедад тарааж еген, зев нийлуулж тавибал 

ямар уг болохыг таЙлбарла. Матай 5:48 дахь теге гэдэг уг 

телиое гэдэг грек угнээе гаралтай бегеед "эруул еаруул," 

"бурэн дуурэн" хэмээн ОР'lуулагдаж болно. Энэ тодор

хойлолтыг ашиглавал, Матай 5 дахь Их Эзэний зевлегее 

нь хун эруул еаруул, бурэн дуурэн буюу теге байхаае 

емне бугд байрандаа байвал зохих олон зуйлеийн нийл

бэр болох та авар шиг харагдаж болно. 

Тааврын хэегуудийн ар тал дээрх еудрын эшлэлуудийг 

харахыг еуралцагедаае хуе. Судрын эшлэлууд дэх тегел

держилтийн тодорхойлолтыг эхлээд таавар дээр дараа 

нь самбар дээр Тэнгэрлэг Эцэг шиг теге байх нь гэеэн гарч

гийн дор тэднээр бичуул. (Судрын эшлэлууд нь хуенэгтэн 

дээрх эшлэлуудтэй яг адилхан байх шаардлагагуЙ.) Да

раа нь хэегуудийг нийлуулж, тааврыг бутээхийн тулд 

тэднийг буеад еуралцаГ'lидтай хамтран ажиллуул. Таа

вар дууеахад хэегуудийн нэгийг ав'! аеуу: 

• Хэрэв ганцхан хэеэг дутуу байвал таавар бурэн, теге, 

гуйцэд байж 'Iадах уу? 

• Тегелдержилтийн телее бид хэр зэрэг удаан хичээн 

'Iармайх ёетой вэ? 

• Тегелдержилтед хурэхэд хэ'Iнээн хугацаа хэрэгтэй 

гэж та нар боддог вэ? 

Теге болох нь зевхен Их Эзэний туелалцаатайгаар, урт 

удаан хугацаа шаардах болно гэдгийг ойлгоход нь еурал

цагсдад туелахын тулд Сургаал ба Гэрээ 67:13 болон дараах 

эшлэлийг унш. Ахлагч Брус Р.МкКонки тайлбарлаеан нь: 

"Энэ амьдралд хэн '1 теге болж 'IадахгуЙ .... Хрие

тийн дотор теге болох нь бухэл бутэн уйл явц юм. 

"Бид енеедер зарлигуудыг еахиж эхэлвэл мар-

гааш бур илуу олон зарлигийг еахина .... Бид 

бур жижиг зуйлсээр теге болж чадна ... . 

Хэрэв бид тегелдержилтийн замыг шат шатаар, 

уе уеэр зураглан дуреэлье гэвэл дэлхийг яленаар 

еэтгэл еанаагаа теге болгоно, энэ нь бурмееен ба

талгаатай болеон уед бид менх амьдралтай болох 

нь дамжиггуй, ... Хэрэв бид амьдралын замаа 

телевлеж, энэ амьдралд 'Iадвараа бурэн дай

'Iилж, телевлеенее дагах юм бол энэ амьдралын 

дараа '1 уг замы[г ургэлжлуулэн дагах болно .... 

"Хумуует хийх олон зуйл, булшны дараа '1 авра

лынхаа телее хийх зендее ажил байна" гэж Бо

шиглог'l [Иоееф Смит] бидэнд захижээ ("Jesus 

Christ and Him Crueified," 1976 Devotional Speeehes 

о/ the Year [1977], 399-401). 

Энэ еанааг дурелэхийн тулд ереен дэх ширээ, еандлуу

да ар замын са ад хиЙ. Нэг еуралцаг'lИЙН нудийг боож, ее

рее за авар егч анги дундуур явуул. Явж дууеахад дара ах 

аеуултуудыг аеуу: 

• Анги дундуур еаадгуй явахад юу туелав? 

• 3евхен еерийнхее хуч 'Iармайлтад найдсан бол юу бо

лох байсан бэ? 

Бидний ажил уйле бидний авралд хэр 'Iухал вэ? 2 Ни

файi 25:23-ыг уншиж, уунийг еаадтай замаар явахтай 

зуйрлуу лэхийг еуралцагедаае хуе. 

• Биднийг теге болоход ямар хоёр хун гол уурэг гуйцэт

гэдэг вэ? 

• Хэн энэ шулэгт нудээ боолгоеон хунтэй адилхан бэ? 

• Хэн за авар егег'! дуу хоолойтой адилхан бэ? 

Матай 5:7; 6:14-15; 7:2,12 (мен Лук 6:З7-42-ыг уз). Бу

садтай харьцах бидний харьцаа бусад хумуусээс би

дэнтэй харьцахад тедийгуй бас Их Эзэн бидэнд хэрхэн 

хандахад нелеелдег. (10-15 МИНУТ) 

ЖУЖИГ'lилеэн тоглолтод оролцох гурван еуралцаг'lИЙГ 

урь. Тэдний нэгийг ереений гадаа, багшийн хэлэх угеийг 

еонеож 'Iадахааргуй газарт минут Ор'IИМ зогеохыг хуе. 

Тэр еуралцаг'lИЙГ ереенеее гарахад багш негее хоёрт нь 

ингэж хэлнэ: Гада а гареан еуралцаг'lИЙГ орж ирэхэд улд

еэн хоёрын нэг нь туунд нехерегеер хандах хэрэгтэй 

(жишээ нь, туунтэй гар барьж, инээмеэглэн, еедеее нь 

харж, еайн байна уу гэж мэндэлнэ). Гэтэл негеех еурал

цаг'! туунийг хайхрахгуй байна (еедеее нь харахгуй, туун 

руу нуруугаа харуулж зогеох ГЭХ'lлэн). Гадаа байсан еу

ралцагчийг урьж оруулан, ангид улдеэн хоёр нь даалгав

раа биелуулений эцэет дара ах аеуултуудыг аеуу? 



• Хоёр суралцаГ'пай "уулзсаны" дараа еерт чинь ямар 

сэтгэгдэл терев? 

• Чи тэр хоёрьПI алинтай нь хамт байхыг хусэх вэ? 

• Эелдэг хандсан суралцагчтай чи ямар байдлаар харил

цахыг хусэх вэ? 

• Нехерсег биш хандсан суралцагчийн талаар ямар 

сэтгэгдэл терев? 

Матай 7:12-ыг уншиж, энэ шулэг жужигчилсэн тоглол

тод хэрхэн холбогдохыг хэлуул. Тэд бусад хумууст хэрхэн 

хандана, бусад хумуус тэдэнд мен л тийм янзаар ханддаг 

нь Алтан дурэм мен гэдгийг суралцагсдад хэл. Еренхий

легч Эзра Тафт Бенсонгийн дараах угсийг хуваалц: 

"Бусадтай харилцах харилцаагаа амжилттай 

байлгах томьёоллыг хураангуйлбал Алтан ду

рэм хэмээн нэрлэгддэг бурханлаг хууль юм .... 

Бусдад хусэлтэйгээр, амин хувиа хичээлгуйгээр 

уйлчлэх нь бидний агуу хуч чадлуудын нэг байх 

ёстоЙ. Энэ бол сонголтын асуудал ч биш. Энэ 

бол уурэг, ариун зар лиг юм" (The Teachings о/ Ezra 

Ta/t Benson, 447). 

• Энэ зарчим зев гэдгийг та мэдэрч байсан уу? 

• Бидэнд зохисгуй хандсан хумуустэй бид хэрхэн харь

цах ёстой вэ? 

• Хумуус еерт чинь найрсаг бус хандсаны дараа тэдэнд 

найрсаг хандахад тэд ямар хариу уйлдэл узуулдэг вэ? 

Матай 5:7; 6:14-15; 7:2-ыг уншиж, эдгээр шулгуудэд 

заагдсан зарчим Их Эзэнтэй харилцах бидний харил

цаанд хэрхэн нелеелдгийг ол. 

• Эдгээр шулгууд Их Эзэний тухай юу заадаг вэ? 

• Эдгээр шулэгт егуулснээр бидэнд хандах Их Эзэний 

хандлага юунаас хама ар алтай вэ? 

• Их Эзэн шударга зарчимч байх болно гэдгийг мэдэх 

нь та нарт ямар мэдрэмж теруулдэг вэ? 

• Энэ зарчмыг ойлгох нь бусдад хандах бидний хандла

гад хэрхэн нелеелж болох вэ? 

Матай 5:14-16 (Теге эзэмших судар; мен Лук 

8:16; 11 :33-ыг уз). Бид Христийн гэрлийг дагаж, 

энэхуу улгэр жишээгээ бусад хумууст харуулс-

наар Христэд ирэх арга замыг тэдэнд харуулж чадна. 

(10-15 МИНУТ) 

8реений гэрлийг унтрааж, гар чийдэн асаа. Тэд урт 

агуйд байга а бегеед тэндээс гарах замаа олох цорын 

ганц арга зам бол гар чийдэнгийн гэрлээр замаа гэрэл

туулэх гэдгийг тесеелен бодохыг суралцагсдаас хус. Ма

тай 5:14-16-г номон дээр еерийн чинь тусгасан гар 

чийдэнгийн гэрэлд уншихыг нэг суралцагчаас хус. 

• Агуй дахь гар чийдэнгийн гэрэл эдгээр шулгууд дэх 

гэрэлтэй хэрхэн адилхан байна вэ? 

• Бидний улгэр жишээ харанхуйд замыг заадаг чийдэн-

гийн гэрэл лугээ адил бусдад хэрхэн нелеелж болох вэ? 

Есус Христ бол бидний дагах ёстой гэрлийн ЭХ сурвалж 

мен гэдгийг ойлгоход нь суралцагсдад туслахыli тулд да

раах асуултуудыг ашигла: 

• Моронай 7:16-17-г унш. Хумуус зев бурууг мэдрэх 

ямар мэдрэмжтэйгээр тердег вэ? 

• Матай 5:14-16-д егуулснээр зев шударга хумуусийн 

амьдралд ирдэг ямар гэрэл сайныг уйлдэхэд нь бусдад 

нелеелдег вэ? 

• С ба Г 88:5-13-ыг унш. Энэ гэрлийн ЭХ сурвалж хэн бэ? 

• 3 Нифай 15:12-ыг унш. Тэр энэ гэрлийг хэнтэй ху

ваалцдаг вэ? 

Бид энэ гэрлийг хулээж авсан уед уугээр бусдыг гэрэл

туулж байх уурэгтэй болдог. Гэвч бид дэлхийд нелеелдег 

энэ гэрэл хэнийх болохыг мартах ёсгуЙ. "Болгоогтун би 

бол та нарьПI ергех тэрхуу гэрэл билээ" (3 Нифай 18:24) 

хэмээн Аврагч таЙлбарлажээ. Асуулт: Бидний улгэр жи

шээ бусдад хэрхэн нелеелдег вэ? Алма 39:11-ийг уншиж, 

Кориантоны улгэр жишээ бусдад хэрхэн нелеелснийг ол. 

Бусад хумуусийн улгэр жишээ, сайн буюу муу нелее 

узуулсэн хумуусийн тухай хуваалцахад суралцагсдыг урь. 

Асуулт: Матай 5:16-д егуулснээр бусад хумуус бидний 

сайн уйлсийг хараад хэн руу ойртон татагдах ёстой вэ? 

Матай 5:21-48 (Лук 6:29-36-г мен уз). Христ Мосегийн 

хуулийг гуйцэлдуулж, сайн мэдээний бурэн байдлыг 

сэргээн, илуу ендер тевшний хуулийг авчирсан билээ. 

(10-15 МИНУТ) 

Байшин ердег хуухдийн тоглоомыli хэсэг шоог ангид ав

чир. Христ Мосегuйн хуулийг гуйцэлдуулж, илуу ендер тевш

ний хуулийг авчирсан билээ гэж самбар дээр бич. Самбар 

дээрх угсийг телеелсен ямар нэг юм барихад шоонуудыг 

ашиглаж, энэ нь дээрх угстэй хэрхэн холбоотой болохыг 

тайлбарлахад нэг суралцагчийг урь. (Жm.uээ нь тэр су

ралцагч Мосегийн хуулийг телеелсен барилгыli суурь, да

раа нь Христийн илуу ендер тевшний хуулийг телеелсен 

барилгын улдсэн хэсгийг ерж болно.) Матай 5:21-48-ыг су

ралцагчидтай хамт уншиж, Христ Мосегоор дамжуулан 

бий болгосон зуйл дээрээ шинэ хуулиудыг хэрхэн нэмсэн 

жишээг ол. Хэрэгтэй гэж узвэл олсон зуйлээ самбар дээр 

бич (судрьПI эшлэлуудийн дагалдах хуснэгтийг ашигла). 



Хриетийн шинэ хууль 
Хун алж болохгуй (ЕгипеТ99С Хунд буу уурла 

I гарсан нь 20:13-ыг уз) (Матай 5:22-ыг уз) 

Садар самууныг буу уйлд Буу та'lаангуй бай 

I (ЕгипеТ99С гарсан нь (Матай 5:28-ыг уз) 

20:14-ийг уз) 

Хууль ёсныI би'lИГ Садар самууныг УЙЛДС9Н99С 

барИМТГуЙГ99р буу сал бусад тохиолдолд буу сал 

(Д9Д хууль 24:1-2-ыг уз) (Матай 5:32-ыг уз) 

Их ЭЗ9НД андгайлан тангараг Тангараг ергех ёсгуй; таны ут 

ергесен бол ТУУНИЙГ99 буу л байхад хангалттай 

зер'l (Тооллого 30:2-ыг уз) (Матай 5:34-37) I 
Шударга ёс-нудийг НУД99Р НИГУУЛС9л-негее хацраа 

(Левит 24:20-ийг уз) тавьж ег (Матай 5:39-42-ыг уз) 

Хершее хайрла Дайснаа хайрла 

I (Левит 19:18-ыг уз) (Матай 5:44-47) 

Асуулт: Мосегийн эдгээр хуулиудаас та нар хэдэд нь ит

гэж, амьдралдаа хэрэгжуулдэг вэ? Матай 5:48-ыг уншиж, 

асуу: Христийн ундэслэсэн шинэ хууль тегс болоход хэр

хэн холбогдох вэ? 

Матай 6:1-23. Бид зев шударга уйлдлуудээр бардам
нан сайрхах ёсгуЙ. (15-20 МИНУТ) 

Хичээлд зориулж, бембелег улээгээд узуурийг нь уялгуй 

орхи. Бембелгийн доторх агаарыг суралцагсдад узуу лэ

хийг хусч байгаагаа тэдэнд хэл. Хийг гарга. Асуулт: Дот

роо хийгуй бембелег юунд хэрэгтэй вэ? 

3арим юмс зевхен дангаараа байдаг бегеед бусад юмстай 

холилддоггуй. ергелийн тухай Матай 6:1-4, залбирлын 

тухай шулэг 5-7, мацгийн тухай шулэг 16-18-ыг унши

хыг суралцагсдаас хус. Дараах асуултуудыг ярилц: 

• Хумууст харуулах зорилгоор зев шударга зуйлийг уйл

дэх нь бембелгеес хийг гаргахтай хэр зэрэг адилхан бэ? 

• Бардамнан сайрхах нь ядуучуудад еглегч байх, залби

рах, мацаг барихад хэрхэн нелеелех вэ? 

Тухайн уед АрванхоёрьПI Чуулгын гишуун байсан ахлагч 

Томас с.МонсонгиЙн дараах туухийг хуваалц: 

"Саяхан би эргэж очсон нэг евчтений ереений 

дугаарыг мэдэх гэж нэгэн том эмнэлгийн ху

лээн авахын ширээ руу хурч О'1ЛОО. Энэ эмнэ

лэгт их хэмжээний ергетгел хийж баЙлаа. 

Хулээн авагчийн сууж байсан ширээний ард эм

нэлгийг ергетгехед хандив ергесен ивээн тэт

гэгчдэд талархал илэрхийлсэн бичээстэй, суртэй 

том дурсгалыli пайз баЙлаа. 100,000 ам.доллар 

хандивласан ивээн тэтгэгч бурийн нэр эргэдэг 

туузан дээр цувран гарахаас гадна нэрсийг гуу

лин хуудсан дээр сийлж, гол пайзнаас гялалзсан 

гинжээр дуужилжээ. 

"Буян уйлдэгчид нь нэрд гарсан хумуус баЙлаа. 

Бизнес, аж уйлдвэрийн томчууд, эрдэмтэн мэр

гэд бугд тэнд баЙлаа. Тэдний ач буянт уйлсийн 

телее талархлыli мэдрэмж надад терлее. Дараа 

нь миний харц еер нэг гуулин хуудсан дээр 

тогтлоо. Хуудас нэргуй баЙв. Ганцхан уг, ердее 

ганцхан yr л сийлжээ: 

Энэ нь 'нэргуй' гэсэн уг баЙв. Би инээмсэглээд 

нэр нь ул мэдэгдэх хандивлагч хэн байж болох 

билээ гэж бодлоо. Нэрээ хэлээгуй тэр хун нам 

гумхэн баяр хеерийг мэдэрч байсан нь лавтаЙ .... 

"Бид Бурхандаа болон нехеддее уйлчлэх уйлч

лэлд урагш ахин давшихдаа тэргуун юугээ ен

дерт ергецгеее .... Тэгвэл бидний зурх сэтгэл 

илуу гэрэлтэй, бидний амьдрал илуу гэгээтэй, 

сэтгэл оюун маань илуу баян байх болно. 

"Хайрын уйлчлэлийг нэр нь ул мэдэгдэх хунд 

нэргуйгээр егсен байж болох юм. Гэвч тэр бэлэг 

болон егегчийг Бурхан мэдэж байгаа" 

(Conference Report, 1983 оны 4-р сар, 73, 76; Ensign, 
1983 оны 5-р сар, 55, 57). 

Их Эзэн эдгээсэн хумуустээ уунийг "хэнд ч хэлж болох

гуй" (Матай 8:4) гэж байнга захидаг байснаараа энэ зарч

мын талаар еерее улгэр жишээ узуулдэг байсныг 

суралцагсдад хэл. Матай 19:16-17-г уншиж, бидний дуу

райвал зохих Аврагчийн зан телевийн чанаруудыг эрж 

ол. Асуулт: 

• Та нар, еерсдеерее бардамнан сайрхагч хумуусийн 

дунд байх дуртай юу эсвэл аливаа зуйлийг зевхен еер

тее хадгалдаг хумуусийн дунд байх дуртай юу? 

Яагаад? 

• Бид эцэг эх, Сумийн удирдагчдын дэргэд хэрхэн амьд

рах ёстой вэ? 

• Тэднийг байхгуй уед бид хэрхэн амьдрах ёстой вэ? 

• Сургаал ба Гэрээ 20:77-г унш. Бид "туунийг ургэлж са

надгаа" Есуст хэрхэн харуулж болох вэ? 

Бид Туунийг санадгаа Их Эзэнд харуулах хамгийн сайн 

аргьПI нэг бол бидэнд егсен "тууний зарлигуудыг" зев

хен бусад хумуус харж байхад биш, харин бух цаг уед са

хих явдал мен гэдгийг онцлон хэл. 

Анхааруулга: Бид сайн уйлсээ хумуусийн емне уйлдэхгуй 

байх нь еерсдийн гэрлээ тусгах зарчимтай харьцуулахад 

эндуурмээр байж болох юм (Матай 5:14-16-г уз). Хэрэв 

бид бусад хумууст хоёр нуур гаргаагуй, бардамнаагуй, 

зевхен хумууст харагдахын тулд уйлдээгуй уед тэд бид

ний сайн уйлсийг харж байгаа бол бид нугэл уйлдэж 

байгаа биш гэдгийг ойлгоход нь суралцагсдад тусал. 



� Матай 6:5-13; 7:7-11 (мен Лук 11:2-4, 9-13-ыг 

� уз). Тэнгэрлэг Эцэг залбирлыг бид Туунд талар

хал, хуеэл бодлоо илэрхийлэх нэг арга болгон 

егеен юм. Тэр бидний залбиралд хариулахдаа бае бид

нийг адиелахыг хуедэг. (15-20 МИНУТ) 

Телефон утас ангид ав'IИр. Найз нартайгаа утсаар ярих

даа едерт хэдий хэмжээний цаг зарцуулдгийг нь сурал

цагсдаас асуу. Хэрэв тэд нэг найзаасаа дараах утасны 

дуудлага хулээн авсан бол юу гэж бодох байсныг нь тэд

нээс асуу. yTcыг aB'I, "Сайн байна уу" гээд нэг суралцаг

'IИйнхаа нэрийг хэл. "Манай туухийн ХИ'Iээлийн тестийг 

енее орой хоёул хамтар'! судлах уу гэж 'IaMaaC асуух гэж 

утасдаж байна л даа." (Хариу хулээж удах шаардлагагуй) 

"Энэ долоо хоногийн амралтаар юу хийхээ унэхээр ший

дээгуй байга а шуу." Бидний узэхийг хусдэг негеех ки

нонд явах уу эсвэл бембег тоглохоор явах уу? Чи юу гэж 

бодож байна?" (Хариулахаас нь емне баяртай гэж хэлээд 

утсаа тавь.) 

Суралцагсдаас асуу: 

• Найз нартайгаа утсаар ярихдаа хариу хэлэхийг хулээх

гуй бол ямар асуудал гар'! болох вэ? 

• Хэрэв найз нарт 'Iинь 'Iиний асуултуудад хариулах 

боломж байдаггуй бол тэд 'Iамайг хэр зэрэг удаан 

сонсох вэ? 

• Ийнхуу утсаар ярих нь залбиралтай хэрхэн адилхан 

байж болох вэ? 

Их Эзэн еерее Уулан дээрх Номлолоороо бидэнд хэрхэн 

залбирахыг заасныг таЙлбарла. Дагалдах хуснэгтийг 

удирдамж болгон ашиглаж, Матай 6:5-13-ыг уншиж, 

ярилц. Эсвэл уунийг тараах материал болгон ашиглах

даа баруун гар талыli баганыг хоосон улдээ. Судрын эш

лэлуудийг суралцагсдаар уншуулж, шулэг бур 

залбирлын тухай зааж байга аг беглуул. 

Залбирлын тухай Их Эзэний зааеан зуйлууд 

Матай 6:5-6 

Матай 6:7 

Матай 6:9 

Матай 6:10 

Матай 6:11 

Матай 6:12 

Матай 6:13 

Хумуусийн емне зевт байдлаа харуулахаас 

зайлсхийн нууцаар залбир. 

"Хоосон давталтаас" зайлсхийн, зурх 

сэтrэлээсээ залбир. 

Тэнrэр дэх Эцэrтээ хандан залбир 

Бурхан бухнийr xaMraac илуу сайн 

мэддэrиfu санаж, Тууний хусэл 

биелэгдэхийн телее залбир. 

Материаллаr хэрэrцээний телее залбир. 

Нуrлээсээ ууч.лаrдахыH телее залбир. 

Уруу таталтаас зайлсхийхийн телее залбир. 

Матай 7:7-11-ийг УНlШIXад суралцагсдыг урьж, Их Эзэн Уу

лан дээрх залбирлаараа залбирлыli тухай еер юу гэж заас

ныг олуул. Ахлаг'I Боид клакерыli дараах угсийг хуваалц: 

"Сударт захиасыг олон удаа давтаад байдаггуй: 

'ердее л асуу, тэгвэл та нар хулээж авах болно' 

гэж энгийнээр егуулсэн байдаг" (Conference 

Report, 1979 оны 10-р сар, 30; Ensign, 1979 оны 

ll-р сар, 2 1). 

Алма 29:1-4-ийг уншиж, асуу: Бид хэзээ залбирах тухайд 

Алма бидэнд ямар сэрэмжлуулэг егсен бэ? Матай 26:39-

ийг уншиж, Есус энэ зар'IМЫГ еерийн амьдралд хэрхэн 

хэрэгжуулж байсныг ол. 

Моронай алтан ялтсуудыг булж байхдаа залбир'I байгаа 

зургийг суралцагсдад узуул, зуйлийн дугаар 6 2462). 3ал

бирлаа сайжруулахын тулд тэд юу хийж болохыг цаасан 

дээр би'IИXЭД суралцагсдыг урь. 

Матай 6:24 (Теге эзэмших еудар; мен Лук 

16:13-ыг уз). Бид Бурхан болон дэлхийн зуйлуу

дэд нэг зэрэг уйлчилж чадахгуЙ. (10-15 МИНУТ) 

Бурхан гэдэг угийг нэг ханан дээр Дэлхuйн зуйлс гэдэг 

угийг эсрэг талыli хана дээр тавь. Нэг суралцаг'IИЙГ ан

гийн емне гар'! хана руу харж зогсуул. Дараа нь тэр су

ралцаГ'Iаас эргэж, эсрэг талын хана руу харахыг хус. 

Асуулт: Хоёр хана руу нэг зэрэг харах боломжтой юу? 

Матай 6:24-ийг уншихад суралцаг'IИЙГ урьж, Бурханд бо

лон дэлхийн зуйлст уйл'IЛЭХ нь хоёр хана руу нэг зэрэг 

харах гэж хичээхтэй адилхан болох талаар асуу. 

Ахлаг'I Брус Р.МкКонкиЙн дараах угсийг хуваалц: 

"Маммон гэдэг бол эд баялаг гэсэн утгатай ара

мей уг юм. Тийнхуу Есус, 'Та нар Бурхан болон эд 

баялаг, менгенд дурлахаас ямагт уудэлтэй байдаг 

дэлхийн зуйлст нэг зэрэг УЙЛ'IИлж 'Iадахгуй' гэж 

хэлсэн баЙдаг.'" (Doctrinal New Testament Сотт

entary (Шuнэ Гэрээнuй СургааЛblН mайлбар), 1:240). 

1 Тимот 6:10-ыг уншиж, дараах асуултуудыг асуу 

• Энэ сударт егуулснээр бух нугэл хилэнцийн ундэс нь 

юу вэ? 

• Бид юунд хамгийн дуртайгаа хэрхэн хэлж 'Iадах вэ? 

• Хэрэггуй зуйлс санаанд орж ирэх уед та юуны тухай 

бодох хэрэгтэй вэ? 

Сургаал ба Гэрээ 20:77-г суралцагсдаар уншуулж, Бурха

Hыг дэлхийн зуйлсээс илуу хайрлахад нь тэдэнд тусалж 

'Iадах, тэдний хийсэн гэрээнуудийг жагсаа. 



Матай 8-10 

Есус Христийн амьдрал 

уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Хриетиин Аихны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛ�fИЙН Дээгуур 
терет енгерех баяр Дээгуур енгерех Дээгуур еНГ0р0Х 0нтерех баяр 

Оршил 

баяр баяр ба СУУЛ'lИilн 
долоо хоног 

Матай еерийн сайн мэдээний шастирыг Авраг'IИЙН 

уйлqлэлийн он дарааллаар биш харин сэдвээр нь зохион 

баЙгуулжээ. Жишээ нь, Есус Христийн гайхамшгуудаас 

олныг нь тэрээр булэг 8, 9-д, Хундэтгэлийн едрийн олон 

уйл ажиллагааг булэг 12-т, олон сургаалт зуйрлэлийг бу

лэг 13-т оруулжээ. Есус Христ бол амлагдсан Мессиа мен 

гэдгийг харуулахыli тулд Матай Хууqин Гэрээний эшлэ

луудийг байнга оруулдаг байлаа (Матайн Сайн мэдээний 

оршлыг уз, х. 20). Матай 8-10-ыг судлахдаа Хууqин Гэрээ

нээс эш татсан тууний эшлэлуудийг олж (Матай 8:17; 

11:10, 14; 12:17-21; 13:35-ыг уз), Матай уйл явдлуудыг бу

лэглэсэн жишээнээс бид юу сурч болохыг авч уз. 

Матай 8-10-ыг залбирq судлан, хиqээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарqмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Есус Христийн уйлдсэн олон терлийн гайхамшиг бух 

зуйлийн талаарх Тууний ХУ'IИйг харуулсан юм (Матай 

8-9; мен Мозая 4:9; Алма 26:35-ыг уз). 

• Есус Христ эрх мэдлээ Телеелегqдед егч, тэднийг 8е

рийнхее болон уурэг зорилгыliооo тусгай гэрqууд бол

гон дуудсан билээ (Матай 10:1-15-ыг; мен Уйлс 4:33; 

С ба Г 107:23-ыг уз). 

• Бид Их Эзэний уйлqлэгqдийг дуулгавартай дагаснаар 

Туунийг хулээн авдаг. Энэ бол санваарын тангараг ба 

гэрээний тулгуур хэсэг юм (Матай 10:40-41; мен С ба Г 

1:38; 84:33-39-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jеsиs and His Apostles, 45, 52-55, 

71,79-83. 

3аах зовломж 

Матай 8-10-ыг заахаар бэлтгэхдээ дараах санаануудаас 

сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

Маmай 9-ийг заахад New Testament Video хиqээл 5, 

"Thy Faith Hath Made Thee Whole" (16:17)-ыг ашиг

лаж болно. Эсвэл хиqээлийн жилийн туршид видео хи

qээлуудийг узэхэд туслахын тулд энэ хиqээлийг Марк 

5-ыг заахад ашиглаж болно. (3аах зевлемжийг New Test

ament Video Gиidе -а ас уз.) 

Матай 8-10 (мен Марк 1:29-34; 4:35-6:11; Лук 4:38-41; 

5:17-26; 7:1-9:5; 11:14-ийг уз). Их Эззний уйлдсзн олон 

терлийн гайхамшиг Тзрззр бух зуйлийн талаар хучтзйг 

харуулдаг. Т3р33р знзхуу хучийг Телеелегчидтзйгее 

хуваалцдаг баЙв. (15-20 МИНУТ) 

8вqин эмгэг, байгалийн узэгдлууд, четгер болон ухлийн 

дээгуур хуqтэй байхаар амлагдсаныг тесеелен бодохыг 

суралцагсдаас хус. Тэгээд дараах асуултуудыг авч уз: 

• Эдгээр хуqнуудээс qи алийг нь сонгох вэ? Яагаад? 

• Энэ хуqээр бусдыг адисалж болох зарим арга зам юу вэ? 

Есус дээрх бух хуqийг эзэмшсэнийг, Матай 8-9-д цэдэг

лэсэн гайхамшгууд нь Тэрээр бух зуйлийн талаар хуqтэй 

байсныг харахад тусална гэдгийг тайлбарла (Мозая 4:9; 

Алма 26:35-ыг мен уз). 

Дагалдах хуснэгтээс дервен гарqгийг суралцагqаар цаа

сан дээр биqyул. Хуснэгтээс судрын эшлэлуудийг таам

гаар дарааллуулан самбар дээр жагсаан биq. Судрын 

эшлэл бурийг харж, гайхамшгийн товч тодорхойлолтын 

хамт холбогдох багананд биqихийг суралцагсдаас хус. 

8вqнийг 
дийлэх хуч 

хунийг 
эдгээсэн нъ 
(Матай 8:2-4) 

зарцыг 

ээжийг 
эдгээсэн нъ 
(Матай 8:14-17) 
Саа евчтэй 
хунийг 
эдгээсэн нъ 
(Матай 9:2-8) 

Цус алддаг 
евчтэй 
эмэгтэйг 
эдгээсэн нъ 
(Матай 9:20-22) 

Хараагуй хоёр 
хунийг 
эдгээсэн нъ 
(Матай 9:27-31) 



Матай 8-9 болон Матай 10 хоорондоо ямар холбоотой бо

лохыг харахад нь суралцагсдад туслахын тулд дараах 

асуултуудыг ашигла: 

• Энэ хуснэгтэнд ямар нэр сайн тохирох вэ? ("Есусийн 

гайхамшгууд" эсвэл "Христ агуу хучтэй байсан" ха

риултыli хувилбарууд байгаа.) 

• Бурханд энэ хуч бий гэдгийг мэдэхэд итгэл тань хэр

хэн нелеелсен вэ? 

• Их Эзэн энэ хуч буюу эрх мэдлийг хэнд егсен бэ? 

• Энэ хучийг енеедер хэн эзэмшдэг вэ? (С ба Г 20:2-ыг уз ). 

Матай 10:1-4-ийг уншихыг суралцагсдаас хус. Дараах 

асуултуудыг асууж, суралцагчдын хариултуудыг самбар 

дээр бич: 

• Арванхоёр Телеелегч хэн хэн байсан бэ? 

• Санваарын ямар хучнуудийг Аврагч тэдэнд егсен бэ? 

• Матай 10:7-8-ыг уз. Телеелегчдед санваарьПI хуч буюу 

эрх мэдлийг егсен тухай эдгээр шулгууд еер юу 

егуулдэг вэ? 

Матай 8-10-ын оршил дахь, Матайн булэг болгож ангил

сан санаанууд болон уйл явдлуудын тухай мэдээллийг 

ангитай хуваалц. Асуулт: Матай яагаад дээрх гайхамш

гуудьПI шастирын дараа Арванхоёр Телеелегчийг дууд

сан тухай шастирыг оруулсан бэ? 

Матай 10:1-15 (мен Марк 6:7-11; Лук 9:1-5-Ыг уз). 

Христ евчтенийг эдгээх, четгеруудийг зайлуулах болон 

сайн мэдээг номлох еерийн эрх мэдлийг Телеелегч

дед егсен. Тэд бас Есус Христ болон Тууний уурэг зо

рилгын тусгай гэрчууд байх онцгой уурэг 

хариуцлагатай юм. (20-25 МИНУТ) 

Машиныхаа тулхуурийг ергеж харуулаад, нэг суралцаг

чийг ангийн емне гарч ирэхийг хус. "Би ангид авчрах ёс

той байсан нэг юмаа мартчихаж. Тэгээд би чамаас миний 

машинаар явж тэр юмыг авчирч егееч гэж гуйлаа хэмээн 

бод. Тэгтэл цагдаа чамайг замд '1ИНь зогсоожээ" гэж тэр 

суралцагчид хэл. Дараахтай адил асуултуудыг асуу: 

• Чи эвгуй байдалд орох уу? Яагаад угуй гэж? (У чир нь 

жолооны унэмлэх буюу эрх мэдэл чамд байгаа.) 

• 30ХИХ эрх мэдэлтэй байх нь яагаад чухал вэ? 

• Хэрэв чи зевшеерелгуйгээр миний машиныг барьж 

явсан бол чамайг цагдаа зогсооход байдал ямар байх 

байсан бэ? 

• Энэ явдал Бурханы санваарыг хулээн авч ашиглахтай 

хэрхэн адилхан байж болох вэ? 

• Тууний ажлыг хийхэд Христийн эрх мэдэлтэй байх нь 

яагаад чухал вэ? 

Матай 10:1-4-ийг уншихыг суралцагсдаас хусч дара а нь 

асуу: Есус эрх мэдлээ хэнтэй хуваалцсан бэ? Телеелегч

дийн нэрсийг самбар дээр жагсаа. Матай 10:5-8-ыг ун

шиж, дараах асуултыг асуу: Телеелегчид Аврагчийн 

хучээр ямар ажил хийх уурэг хулээсэн бэ? (шулэг 1, 7-г 

уз ). Матай 10:5-8-ыг Уйлс 4:33, Сургаал ба Гэрээ 107:23-

тай суралцагсдаар харьцуулалт хийлгэж асуу: 

• Энэ эрх мэдлийг дагалддаг бусад ямар уурэг хариуц

лага байдаг вэ? 

• Их Эзэний емнеес уйлдэх энэ эрх мэдлийг хэрхэн 

шилжуулж егдег вэ? (Итгэлийн Тунхаг 1:5-ыг уз ). 

• 6неедер энэ эрх мэдэл хаана байдаг вэ? Энэ эрх мэ

дэл хэрхэн ирсэн бэ? (Иосеф Смит-Туух 1:72 ). 

• Санваар сэргээгдсэнийг харуулах ямар нотолгоо енее

дер Сумд байдаг вэ? 

• Санваарын хучийг чи амьдралдаа хэрхэн гэрчилсэн 

бэ? (Анхааруулга: Хэтэрхий хувийн шинжтэй хариул

тыг буу дэмж.) 

Есус Телеелегчдедее егсен санваарьПI тэрхуу хуч енее 

уед оршиж байгааг харуулах дараах зуйлийг суралцаг

чидтай хуваалц. Энэ хэрэг явдал болоход Еренхийлегч 

Лорензо Снеугийн арван есен настай зээ дуу Элла Жен

сен улаан бурхан евчнеер денгеж нас бар чиха ад баЙжээ. 

Эллагийн эцэг эх Еренхийлегч Снеуд хун явуулж хэлэхэд 

тэр Эллагийн гада сны еренхийлегч, хожим нь Арванхоёр 

Телеелегчийн Чуулгын Еренхийлегч болсон Ражер Кло

сонтой хамт иржээ. Еренхийлегч Клосон егуулсэн нь: 

"Биднийг гэрт ороход Женсен эгч маш их сэтгэл 

тугшсэн, сандарчихсан зогсож баЙв. Бид Элла

гийн орны дэргэд очлоо .... 

"Еренхийлегч Снеу над уруу эргэж: 'Клосон ах 

аа, та туунд тос турхэх уу' гэхэд би тос турхлээ. 

Тэгээд бид тууний толгой дээр гараа тавьж, тос 

турхэлтийг Еренхийлегч Снеу батлан, туунийг 

адисалж, бусад зуйлсийн дотор 'Элла, эргэж 

ирээч, эргэж ирээч. Дэлхий дээр хийх ажил чинь 

дуусаагуй байна шуу дээ, эргэж ирээч'" хэмээн 

ер Бусыli атлаа тушаасан енге аясаар гуЙлаа. 

Эллагийн аав Иаков Женсен уг хэрэг явдлын тухай цааш 

егуулсэн нь: 

"Еренхийлегч Снеу адислалаа дуусгасны дараа 

эхнэр бид хоёр руу эргэж харан; 'Одоо уй гашуу 

болох хэрэггуЙ. 3угээр болно 00. Клосон ах бид 

хоёр их ажилтай байгаа, явья даа .... ' гэв. 



"Еренхийлегч Снеу туунийг адисалснаас хойш 

Элла энэ хэвээрээ цаг гаруй, амьсгал хурааснаас 

хойш нийтдээ гурван цаг гаруй болоод баЙжээ. 

Туунийг гэнэт нудээ нээхэд би ээжтэй нь хамт 

орных нь дэргэд ширтэн сууж баЙлаа. Тэр ереег 

тойруулан хараад бид хоёрыг харснаа еер хэн 

нэгнийг хайгаад баЙв. Тэгснээ ам нээн: 'Тэр 

хаана байна? Тэр хаана байна?' гэх нь тэр, 'Хэн 

тэр вэ?' Хэнийг хэлж байна? гэж бид асуув. 

'Яагаав, Снеу ах.' 'Тэр намайг эргуулж дуудсан 

шуу дээ '" гэв. (ЛиРой КСнеу, "Raised from the 

Dead," Improvement Era, 1929 оны 9-р сар, 885-886). 

Эллагийн евчин эдгэрч, Сумд уйлчлэн, Хенри Райттай 

гэрлэж, найман хуухэдтэй болсон аж. 

Дараах асуултуудыг асуу: 

• Дэлхий дээрх Бурханы хуч енеедер бидэнд нелеелж 

байгааг хэрхэн мэдэж болох вэ? 

• Энэ тухай мэдлэг номлогчдод хэрхэн адислал болох вэ? 

• Энэ нь евчтэй хуухдийн эцэг, эхэд хэрхэн нелеелж бо

лох вэ? 

• Энэ хуч амьдралд чинь ямар еерчлелт гаргасан бэ? 

• Та нар санваарын ямар адислалууд хулээн авсан бэ? 

8неедер дэлхий дээр Бурханы хуч бодитой оршиж бай

гааг гэрчил. 

Матай 10:5-15,21-35 (мен Марк 6:8-11; Лук 9:3-5-ыг 

уз). Их Эзэн еерийн Телеелегчдийг сонгож, санваа

рын хучийг тэдэнд егсен билээ. (20-25 МИНУТ) 

Одоогийн Арванхоёр Телеелегчийн зургийг узуул. Хэрэв 

зурган дээр нэрсийг нь бичсэн бол нэрсийг юмаар хал

хал. Суралцагсдаар аль болох олон Телеелегчийн нэрийг 

цээжээр хэлуулж, бичээд дуусахад нь нэрсийг тагласан 

зуйлийг ав. Бух нэрийг бичиж дуусаад дараахтай адил 

асуултуудыг асуу: 

• Телеелегчдийн аль нэгнийх нь талаар ямар чухал зуй

лийг та нар мэдэх вэ? 

• Эдгээр хумуусийн тухай ям ар туух та нарт таалагд

даг вэ? 

• Тэд амьдралд чинь нелеелсен ямар уг хэлсэн бэ? 

Итгэлийн тав дахь тунхгийг уншиж, Телеелегч хэрхэн 

дуудагддаг тухай энэ тунхаг юу гэж заасныг ол (Лук 

6:12-13-ыг мен уз). Матай 10:1-4-ийг суралцагсдаар гар

гуулж, Есус Христийн анхны Телеелегчдийн нэрсийг 

олуул. Суралцагчид тэдний нэрсийг олж дуусахад сам

бар дээр бич. Эдгээр хумуус бодит хумуус байсан бегеед 

енеегийн Телеелегчдийн нэгэн адил олон хуний амьд

ралд агуу нелее узуулснийг таЙлбарла. 

Матай 10:5-7-г уншиж, Их Эзэн Арванхоёр Телеелегчийг 

сонгосны учрыг олохыг суралцагсдаас хус (С ба Г 29:12-ыг 

мен уз). Арванхоёр Телеелегч Израилд зааж, шуухэд тус

лах учраас Телеелегчдийн тоо нь Израилын овгуудын 

тоотой тохирч байгааг хэл. Арванхоёрын чуулгыli ги

шуун Ахлагч Оорсон Праттын дара ах угсийг унш: 

"Яагаад ес, арван гурав эсвэл еер тооны Телее

легчдийг биш арванхоёр Телеелегчийг сонгосон 

юм бол? Яагаад энэ тоог сонгосон юм бол? Учир 

нь гэвэл ... уунийг Их Эзэн томил сон юм ... 

Арванхоёр овог дэлхий дээр тевхнех ёстой учраас 

тэрээр тэдний телее анхаарал тавих хэрэгтэй 

баЙв. Овгууд зевхен энэ амьдралд тедийгуй ирэх 

дэлхийд зохион байгуулагдах ёстой гэдгийг тэр 

харуулахыг зорьсон. Бугд шуугчидтэй байхыli 

тулд еер тоог биш, харин ажлыг хийх арванхоё

рыг сонгосон юм" (Journal о/ Discourses, 19:117; мен 

1 Нифай 12:9-ийг уз). 

Анхааруулга: Есусээс урвасан искариотыli Иуда арванхоёр 

овгийг шуух Арванхоёр Телеелегчийн дунд байх уу? гэж 

суралцагсад асуувал, АрванхоёрьПI дундах Искариотын 

Иудагийн ормыг эзлэхээр Маттиа сонгогдсоныг хэл 

(Уйлс 1:21-26-г уз). 

Та Есусийн Телеелегчдийн тухай ундсэн мэдээллийг 

нэгтгэн дугнэхэд хэдэн минут зориулж болно (The Life 

and Teachings о/ Jesus and His Apostles, х. 55 дахь хуснэгтийг 

уз). Анхны Арванхоёр Телеелегчийн нэрийг цээжил, 

Библи дээрээ тэмдэглэхэд нь суралцагсдад тусал. Анхны 

телеелегчдеес гадна, одоогийн Телеелегчдийн нэрсийг 

тэднээр цээжлуулж болно. 

Матай 10:5-42 (мен Марк 6:8-11; Лук 9:З-5-ыг уз). Есус 

евчнийг болон цэвэр биш бодол санааг эдгээх хучийг 

Телеелегчдедее егч, аж ил уурэг нь дуусахаас емне их 

хавчлага тохиох болно гэдгийг тэдэнд заасан юм. 

(15-20 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: 

• Номлогчдын дагадаг заавар буюу дурмуудээс нэрлэж 

чадах уу? 

• Тэдэнд эдгээр заавруудыг яагаад егсен гэж та нар бод

дог вэ? 

Матай 10:5-14-ийг уншиж, сайн мэдээг номлуулахаар 

Арванхоёрыг гадагш нь явуулахаас емне Их Эзэнээс тэ

дэнд егсен удирдамжуудыг ол. Дараах асуултуудаас за

римыIг нь асуу: 

• Арванхоёрт эдгээр зааврууд яагаад ашигтай байсан 

гэж та нар боддог вэ? 

• Их Эзэн Арванхоёрт уйлчлэлтэй нь холбогдуулан юуг 

хориглосон бэ? 



• Номлолдоо менге, илуу хувцас битгий ав'! яв гэж Их 

Эзэн яагаад тэдэнд хэлсэн гэж боддог вэ? 

Шулэг 16-32-ыг '1имээгуй уншихыг суралцагсдаас хус. 

Эдгээр шулгуудийг ярилцах уед дараах асуултуудыг 

асууж болно: 

• Телеелег'lИЙН энэ уургийн юу нь та нарт онцгой сэт

гэгдэл теруулэв? 

• Хэрэв '1И Арванхоёрын нэг байсан бол Есусийн ит

гэмжлэл буюу телеелеГ'lеер зарласны аль нь '1амд 

хамгийн их тайтгарлыг егех байсан бэ? 

• Авраг'lИЙН ямар угс та нарт хамгийн сайхан санагдав? 

• Тууний сургаалуудаас аль нь та нарт хамгийн даруу 

мэдрэмж теруулэв? 

Шулэг 35-42-т Телеелег'IДИЙН сургаалуудад анхаарал тавих 

хумуусээс Авраг'! юу шаарддагийг тодруулжээ. Тэдгээр 

шулгуудийг суралцагсдаар уншуулж, Телеелег'IДИЙГ ху

лээн авсан хумуусийн уурэг хариуцлагыг ол. Дараах асуул

туудыг яри;щ: 

• 8неедер дэлхий дээр Телеелег'IИД байгаа болохоор 

бид тэдэнд болон тэдний захиаст хэрхэн хандвал зо

хих вэ? 

• 8нее уед ТелеелеГ'lдеес бидэнд егсен зарим захиасаас 

нэрлэнэ уу? 

• Бид тэднийг дагах хуслээ хэрхэн харуулж болох вэ? 

• Телеелег'lДИЙГ дагасан хумууст ямар адислалууд ир

дэг гэдэгт та нар итгэдэг вэ? 

8неедер Сумийн гишуудээс их зуйл шаардагдаж байна. 

Иосеф Смитийн удирдлага дор эмхтгэсэн Lectures оп Faith 
(Иmгэлuйн лекцууд)-ийн дараах угс тусалж болно: 

"Бух зуйлээ золиослохыг шаарддаггуй шашинд 

амьдрал, авралд шаардлагатай итгэлийг бий бол

гох хангалттай ху'! баЙдаггуЙ .... Энэхуу золиос

лолоор, гагцхуу энэ золиослолоор дамжуулан 

Бурхан ХУМУУНД менх амьдралыг эдлуулэхээр то

милсон юм .... Хун унэний телее еертее байгаа 

бухнийг золиослоход, тэр '1 байтугай амиа '1 еге

хед бэлэн байж, тэрээр Бурханы хуслийг биелуу

лэхийг эрэлхийлдэг учраас энэ золиослолыг 

хийхээр дуудагдсан гэдэгтээ итгэсэн уед Бурхан 

золиослол, ергелийг нь хулээн авах болно гэд

ГИЙГ тэр хун мэддэг, уунд илуу итгэлтэй байдаг, 

тууний нуурийг дэмий ХООСНООР эрэлхийлэхгуй 

байх болно. Ийм нехцелд тэр хун менх амьдралд 

хурэхэд еертее шаардлагатай итгэлийг олж ав'! 

'1адна" (Lectures оп Faith, 69). 

Есус болон Тууний ТелеелеГ'lдеес агуу золиослол шаар

дагдсан юм. Тэд еертее байсан бухнийг золиосолсон би

лээ. Бурханы шаардаж болох аливаа золиослолыг хийхэд 

сунслэг байдал болон материаллаг талаар еерсдийгее 

бэлтгэхэд нь суралцагсдыг урамшуулан дэмж. Хэрэв хус

вэл, суралцагсдаар хийхийг хус'! болох золиослолуудын 

жагсаалтыг гаргуул. 

Есус Христийн амьдрал 

Их Эзэний 

уйлчлэлийн 

анхны жил 

Хоёрдахь 

жил 

Гурав дахь 

жил 

Хриетийн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛ\.ШЙН Дээгуур 
терелт енгерех баяр Дээгуур 0нгерех Дээгуур енгерех енгерех баяр 

Оршил 

баяр баяр ба СУУЛСШЙН 
долоо хоног 

Есусийн уйлдсэн хучирхэг гайхамшгууд (Матай 8-9-ийг 

уз) болон Хундэтгэлийн едер Тууний хийсэн ажил (Ма

тай 12-ыг уз) олон тумний сэтгэл санааг ихэд хеделгев. 

Туунийг дагаж явсан хумуусээс олон нь Тэр бол "Дави

дын хуу," амлагдсан Мессиа мен гэдэгт итгэж байлаа 

(Матай 12:23-ыг уз). [эв'I тэр уеийн Иудейн удирдаг'lДЫН 

олонх нь Туунийг '1етгерийн ХУ'lээр гайхамшгуудыг 

уйлдлээ хэмээн буруутгаж байв (Матай 12:24-ийг уз). Тэд 

Есусийг 8ерийнхее тунхагласныг нотлох тэмдгийг узуу

лэхийг хус'! байв (Матай 12:38-45-ыг уз). Тэд Туунийг 

Хундэтгэлийн едер хийсэн зуйлийнх нь телее буруут

гаж, "туунийг хэрхэн хенеех талаар тууний эсрэг хамт

даа зевлев" (Матай 12:2, 14-ийг уз). Тэр уед Есус "уунийг 

мэдэнгуутээ тэндээс холдов" (Матай 12:15). Туунээс 

хойш тэр олон тумэнд хандан ИХЭВ'Iлэн сургаалт зуйрлэ

лээр ярьдаг болжээ (Матай 13:34). Сургаалт зуйрлэлээр 

ярих нь сунслэг санаа бодолтой хумууст за ах боломжийг, 

харин енгелен далдалсан унэн нь сунслэг санаа бодол

гуй хумуусийг хилэгнуулэх болон тэднийг зэмлэх болом

жийг олгодог баЙжээ. 

Матай 11-13-ыг залбиран судалж, ХИ'lээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зар'IМУУДЫГ ав'! уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Менх бус байдалд бидэнд тохиолддог a'laa дарамт 

Есус Христийн Цагаатгалаар хенгер'! болно (Матай 

11:28-30-ийг уз). 

• Бид Хундэтгэлийн едер, едер тутмын ажлаасаа амар'! 

сайн уйлсийг уйлдэхэд санаа сэтгэлээ бурэн зориулах 



ёстой (Матай 12:1-13; мен Египетээс Гарсан нь 20:8-11; 

С ба Г 59:9-10-ыг уз). 

• Хэрэв бид Их Эзэнтэй харилцах харилцаандаа есч хег

жин, Тууний ажилд дэмжлэг узуу лэхгуй бол Туунийг 

болон Тууний ажлыг эсэргууцэхэд хурэх болно (Матай 

12:30; мен Илчлэлт 3:16-г уз). 

• Ариун Сунсийг гута ан доромжлохоос бусад бидний 

бух нугэл уучлагдана (Матай 12:31-32-ыг уз) 

• Эцсийн едруудэд зев шударга хумуус сайн мэдээг ху

лээн авч цугларах болно. Есус Христийн Хоёр дахь Ирэл

тээр ёс бусчууд устгагдах болно (Матай 13:1-52-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ J еsиs and His Apostles , 65-67, 72-76. 

3аах зовломж 

Матай 11-13-ыг заахаар бэлтгэхдээ дара ах санаануудаас 

сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашиг ла 

New Testament Video хичээл 6, "Сургаалт зуйрлэ

лууд" (12:44)-ийг Матай 13-ыг заахад ашиглаж 

болно (New Testament Video Gи idе заах зевлемжийг уз). 

Матай 11:1-19 (мен Лук 7:18-35-ыг уз). "Эмэгтэй ху

нээс терсен" хумуусийн ДУНД Иохан Баптистаас илуу 

агуу нэгэн баЙхгуЙ. (5 МИНУТ) 

Лукийн номыг судлах уед эдгээр шулгуудийг бур на

рийвчлан узэх болно гэдгийг суралцагсдад тайлбарла 

(Лук 7:17-35, х. 89-дэх заах зевлемжийг уз). Дараах зуйл 

нь Матайн гэрчлэлийн тасралтгуй байдлыг хадгалах зо

рилготой юм. 

Матай 11:2-ыг суралцагсдаар уншуулж, энэ уед Иохан 

Баптист хаана байсныг олуул. Тэднээр шулэг 11-ийг ун

шуулж, Есус Иохан Баптистыг хэрхэн дурсэлснийг харуул. 

Иоханы агуу байдлын гурван шалтгааныг дурсэлсэн Бо

шиглогч Иосеф Смитийн дараах угсийг хуваалц: 

"Нэгдугээрт. Тууний замыг бэлдэхийн тулд Их 

Эзэний емне явах бурханлаг уургийг туунд ит

гэмжлэн ху лээлгэсэн баЙлаа ..... 

"Хоёрдугаарт. Туунд чухал уургийг итгэмжлэн 

хулээлгэсэн юм ... Энэ бол Хуний Хууд баптисм 

хуртээх явдал баЙв .... 

'Туравдугаарт. Тэр уед Иохан бол дэлхий дээр 

байсан хаант улсыli ажил хэргийн цорын ганц 

зохион байгуулагч, эрх мэдлийн тулхууруудийг 

эзэмшигч баЙлаа .... Энэ гурван шалтгаан нь 

туунийг эмэгтэй хунээс терсен хамгийн агуу бо

шиглогч болгожээ" (Teachings о/ the Prophet Jos eph 

Smith, 275-276). 

Матай 11 :28-30. Менх бус байдалд бидэнд тохиолддог 

ачаа дарамт Есус Христийн цагаатгалаар хенгерч 

болно. (10-15 МИНУТ) 

Дундаас том хуртэлх хэмжээний чулуунуудтай хайрц

гийг ангид авчир. Нэг суралцагчийг ангийн емне гарч, 

хоосон уургэвч уурэхийг хус. Сэтгэл санааны дарамт, 

тугшуурийг бий болгодог зуйлсийг нэрлэхийг сурал

цагсдаас хусч, тэдний хариултыг нэг суралцагчаар сам

бар дээр жагсаан бичуул. (Хариултууд нь хайртай хун нь 

нас барах, шинэ орон сууц буюу байшинд нууж орох, 

шинээр ажилд орох, евчин, гэр бул салах, сургуульд 

орох болон гэм нугэл байж болно.) Хариулт бурд нэг чу

лууг уургэвчинд хиЙ. Явсан газар болгондоо илуу хунд 

ачаа уурч явах шаардлагатай байвал амьдрал хэрхэн еер 

байхыг уургэвчтэй суралцагчаас асуу. Ангиас доорх 

асуултуудыг асуу: 

• Дээрх зуйлсээс аль нэг нь та нарт тохиолдож байсан 

уу? Вертее тохиолдсон тэр зуйлийг ангийнхантайгаа 

хуваалцаж болох уу? 

• Вер т чинь тохиолдсон эдгээр зуйлууд амьдралд тань 

ямар нелее узуулсэн бэ? 

• Жагсаасан зуйлсээс аль нь одоогоор еерт чинь тохиол

доогуй '1, ирээдуйд тохиолдож болно гэж та нар бод

дог вэ? 

• Ирээдуйд тохиолдох зуйлд бэлтгэхийн тулд та нар 

одоо юу хийж болох вэ? 

• Ачаа дарамтаа хенгевчлех арга зам бидэнд байдаг бол 

энэ нь яагаад унэ цэнэтэй байж болох вэ? 

Матай 11:28-30-ийг уншихыг суралцагсдаас хусч Аврагч 

бидэнд юу санал болгодгийг ол. 

Дараах гурван асуултыг самбар дээр бич: 

Бидний уурдэг зарим хунд ачаа юу вэ? 

Аврагч бидний ачааг хэрхэн хенгевчилдег вэ? 

Бидний ачааны оронд Есус ямар хенгехен 

буулгыг бидэнд санал болгодог вэ? 

Дараах асуултуудыг ярилцах цаг гарга: 

Бианий уураэг хуна ачаа юу вэ? Алма 7:11-13-ыг суралцагс

даар уншуулж, бидний уурдэг, Их Эзэний хулцэн тэвч

сэн ачаа дарамтуудыг дурсэлсэн угсийг (евчин эмгэг, гай 

зовлон, уруу таталт, ухэл, сул дорой байдал, нугэл) 

олуул. Асуулт: Алмад егуулснээр, самб ар дээр бичсэн 

сэтгэл санааны тугшуурийн шалтгаануудаас алийг нь 

Есус биеэрээ эдэлсэн бэ? 

Аврагч бианий ачааг хэрхэн хенгевчилаег вэ? Асуулт: Алма 

7:11-13-т дурдсан ачаа дарамтыг Аврагч хэзээ хулцэн 

тэвчсэн бэ? (Матай 26:36-39-ийг уз). Цагаатгалын ур не

леений тухай Тэргуун 3евлелийн Еренхийлегч Жорж 

к.Канноны дараах угсийг хуваалц: 



"Хэрэв бидэнд уй гашуу тохиолдсон бол, хэрэв 

бид хунд а'ыа yypq яваа бол эсвэл ямар нэг байд

лаар тэвдэж сандарq яваа уед Тэрбээр биднийг 

анхааран сонсож, бидний aqaar хенгеВ'-IЛен, уй 

гашууг нимгэлж, харанхуйг сарниулан, биднийг 

гэрлээр, Ариун Сунсээр дамжин Туунээс ирдэг 

тэнгэрлэг мэдрэмжээр дуургэх болно" 

("Вlessings Not Appreciated," хянан тохиолдуулсан 

Брайн Х.СтаЙ, Collected Discourses Delivered Ьу 

President Wilford Woodruff, His Two Counselors, the 

Twelve Apostles, and Others, 5 боть. [1987-1992], 4:12). 

Шар хеллехед хэрэглэдэг буулгын зургийг самбар дээр 

зурах буюу узуу л. 

Бuднuй ачаа дара.мmын оронд Есусuйн бuдэнд санал болгодог 

хенгехен буулга юу вэ? Буулгыг хоёр шаранд оруулдгийг 

ажигла. Буулганд хоёр шар хос болон орж, зутгэх xyq 

болдог. Асуулт: Бид баптисм хуртсэнээр Их Эзэнтэй 

ямар харилцаатай болдог вэ? (Гэрээний харилцаа.) Мозая 

18:8-10-ыг уншиж, Их Эзэнтэй бидний байгуулдаг хам

гийн qухал гэрээнуудийн нэгийг ол. Ахлагq Брус Р.Мк

Конкийн дара ах угсийг хуваалц: 

"3арлигуудыг сахиж, Сумд унэнq итгэлтэйгээр, 

хоёргуй сэтгэлээр УЙЛ'-IЛэх нь Хрuсmuйн буулга, 

уйлqлэл, хоёргуй сэтгэлийн буулгыг еер дээрээ 

yypq байгаа явдал мен. Их Эзэнийг хайрладаг бе

геед авралыli телее энэ буу лгыг мерен дээрээ 

дуртайяа aBq явдаг хумуус уугээр бодгальдаа ам

ралтыг олдог (Матай 11:28-30). Мен Их Эзэний 

зарлигууд хунд биш болохыг оЙлгодог. (1 Иохан 

5:3.)" (Mormon Doctrine, 2 дахь хэвлэл [1966], 853). 

Теге зев шударга амьдрал ёс бус амьдралыг бодвол илуу 

агуу амар амгалан, аз жаргал руу хетелдгийг ойлгоход 

суралцагсдад тусал. 

Матай 12:1-13 (мен Марк 2:23-3:5; Лук 6:1-10-ыг уз). 

Хундэтгэлийн едер бид едер тутмын хеделмереесее 

амарч, сайн уйлсэд чин сэтгэлээсээ оролцох ёстоЙ. 

(25-30 МИНУТ) 

Шилэн аяга, гэрийн жижигхэн ургамал зэрэг энгийн 

юмсыг ангид авqир. Ab'-IИрсан зуйлсээ ереений голд та

виад, дараа нь хуулж авахаар шалан дээр туунийг той

руулан туузаар хаалт саад хиЙ. Энэ бол шилтэй хухрийн 

хуqил, хортой ургамал болох аюултай зуйл гэж тесеелен 

бодохыг суралцагсдаас хус. 

• Хэрэв энэ нь унэхээр аюултай бол туунийг тойруулан 

хаалт са ад тавих нь яагаад qyxал вэ? 

• Хэрэв хаалт саадыг aB'-IИхвал qи хучилд тулэгдэх юм уу 

хортой зуйлд хордох уу? Яагаад тийм эсвэл яагаад 

угуй гэж? 

• Хэн нэгэн нь хамгаалалтын туузан дээгуур гаталж 

хортой зуйлд хурээгуй байхад тэр хун тулэгдсэн юм 

уу хордсон мэтээр бид тэдэнд анхаарал халамж тавих 

нь зев хэрэг уу? Яагаад тийм бас яагаад угуй гэж? 

Библид шашны зарим удирдагqид уунтэй тестэй зуй

лийг хийдэг байсныг таЙлбарла. Тэд зарлигуудыг зерqи

хеес хумуусийг хамгаалахын тулд дурэм, журмуудыг 

бий болгожээ. Тэдгээр дурэм журмыli ундсэн зорилго 

сайн '1, заримдаа зорилгоосоо хэт гаждаг баЙв. Энэ нь 

дээр дурдсан "хортой зуйлийн" улмаас ереег эсвэл ба

рилгыг бухэлд нь тойруулан туузаар хаалт саад хийхтэй 

адил юм. Есусийн уед амьдарq байсан шашны удирдаг

qид хумуусийн тавьсан эдгээр хаалт саадьПI нэгийг нь 

зерqихед энэ нь зарлигуудын нэгийг зерqсентэй адил 

гэж боддог баЙжээ. 

Матай 12:1-9-ийг уншихад суралцагсдыг урьж, дара ах 

асуултыг асуу: 

• Есусийн дагалдаг'-IИД ямар зарлигийг зерqсен гэж фа

рисайqууд мэдэгдсэн бэ? 

• Шулэг 10-14-ийг унш. Есус фарисайqуудыг уурлуулах 

юуг хийсэн бэ? 

Египетээс гарсан нь 20:8-11, Сургаал ба Гэрээ 59:9-10-ийг 

уншиж, Хундэтгэлийн едрийг ариунаар сахих зарлигаас 

нарийн тодорхой зуйлсийг ол. Дээрх шулгуудэд егуулс

нээр Есус болон Тууний дагалдагqдын хийсэн зуйлд 

ямар нэг буруу юм байсан уу? Марк 2:27-гийн Иосеф 

Смитийн орqуулгыг уншиж, асуу: 

• Хундэтгэлийн едер юу хийх нь зохистой вэ? 

• гэдгийг мэдэхэд бидэнд туслах юуг Христ за асан бэ? 

(Матай 12:12-ыг уз). 

Египетээс гарсан нь 20:8-11, Сургаал ба Гэрээ 59:9-13-ыг 

суралцагсдаар уншуулж, Хундэтгэлийн едер хийвэл зо

хих уйл ажиллагаануудыг цаасан дээр жагсаан бич. Хий

сэн жагсаалтаа ангитай хуваалцахад тэднийг урь. Дара ах 

асуултуудыг асуу: 



• Хундэтгэлийн едрийг ариунаар нь сахиснаар та нар 

ямар адислалууд авсан бэ? 

• Их Эзэний егуулснээр, Хундэтгэлийн едер хэнд зо

риулагдсан бэ? 

• Сургаал ба Гэрээ 59:9, 13-17-д егуулснээр хэрэв бид 

Хундэтгэлийн едрийг ариунаар сахивал Их Эзэн ямар 

адислалуудыг амласан бэ? 

Матай 12:30 (мен Лук 11 :23-ыг уз). Бид Их Эзэнтэй ха

рилцах харилцаагаа телевшуулж, Тууний ажилд дэмж

лэг узуулэх ёстоЙ. Бид тевийг сахьсан буюу идэвхгуй 

байж болохгуй, Их Эзэнтэй ургэлж хамт байх ёстоЙ. 

(20-25 МИНУТ) 

Тоглоомын машин, шилэн бембелег эсвэл жижиг бем

бегийг ангид авчир. Ширээ эсвэл том номыг яльгуй 

хэлтгий баЙрлуул. Хэлтгий байрлалын дээд талд "Их 

Эзэнд ойрхон" доод талд нь "Их Эзэнээс хол" гэсэн угс

тэй бичгийг наа. Тоглоомон машин эсвэл бембегийг гол 

дунд нь тавихад доош енхрен ёроолд нь зогсоно. Машин 

буюу бембег яагаад налуугийн дунд зогсохгуй байгааг 

асуу. Матай 12:30-ийг уншихыг суралцагсдаас хусч, асуу: 

Их Эзэнтэй харилцах бидний харилцаа налуу дээр бай

гаа тоглоомын машинтай хэрхэн адилхан бэ? 

Сумийн анхны гишуудийн нэг Даниел Тайлерын Иосеф 

Смиттэй ярилцсан дараах яриаг хуваалц: 

"Бошиглогчийг Миссурийн шоронгоос Коммерст 

(хожим нь Науву болсон) ирснээс хойш удалгуй 

Исаак Бехунин ах бид хоёр туунтэй гэрт нь очиж 

уулзаж билээ. Туунийг хэрхэн мешгин хавчиж 

байсан талаар бид ярилцав. Урвагчид болон айж 

эмээсэн сумийн гишууд тууний эсрэг ярьсан 

олон хуурамч, хоорондоо зеруутэй, эсрэг тэсрэг 

мэдэгдлуудийн талаар тэрээр егуулсэн билээ .... 

"Бошиглогч еертэй нь хэрхэн харьцаж байсан ту

хай ярьж дуусахад Бехунин ах: 'Би энэ Сумийг 

орхих ёстой боллоо гэхэд тэдгээр хумуусийн 

хийснийг хийхгуй: Мормоны шашны тухай огт 

дуулдаж сонсогдоогуй алс хол газар очиж, суур

шина. Энэ тухай намайг мэдэж байсныт хэн ч хэ

зээ ч мэдэхгуй' гэж билээ. 

"Тэгэхэд нь агуу Узмэрч тэр даруй: 'Бехунин ах аа, 

та ч бас ирээдуйд яахыгаа мэдэхгуй баЙгаа. ' Тэд

гээр хумуус ч бас таны адилаар бодож байсан нь 

эргэлзээгуЙ. Та энэ Сумд элсэхээсээ емне тевийг 

сахиж байсан шуу дээ. Сайн мэдээг номлоход 

сайн, муу хоёр емне чинь тодорсон баЙгаа. Та аль 

нэгийг нь сонгож болно эсвэл алийг нь ч сонгох

гуй байж болох байсан. Таны уйлчлэх эсрэг тэсрэг 

хоёр эзэн байсан. Та энэ Сумд элссэнээрээ Бур

ханд уйлчлэхээр шийдсэн хэрэг. Ингэснээрээ та 

тевийг сахисан газраа орхиж, хэзээ ч тэндээ эргэж 

очихгуй боллоо гэсэн уг'" хэмээн ярьж билээ. 

(juvenile Instructor, 1892 оны 8-р сарын 15, 491-492). 

Илчлэлт 3:16-г уншиж, энэ шулэг дээрх санаатай хэрхэн 

холбогдож байгааг мэд. Тэгээд Матай 12:30-ийн тухай 

егуулсэн Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн дараах угсийг хуваалц: 

"Би бол Христ; Эцэгийнхээ нэрээр четгеруудийг 

зайлуулдаг; Тууний хучээр би евчтенийг эдгээдэг; 

аврал надаар дамжин ирнэ. Та нарын хэн нь ч 

цаашид тевийг сахина гэж баЙХГуЙ. Нэг бол та 

нар надтай хамт байна эсвэл миний эсрэг байна. 

Хэрэв та нар надад ирэхгуй, миний уйл хэрэгт бие 

сэтгэлээ зориулахгуй, зарлигуудыг минь сахихгуй 

юм бол миний эсрэг байгаа нь тэр. Дундаж газар 

гэж байдаггуй юм" (Mortal Messiah, 2:213). 

Сургаал ба Гэрээ 58:26-27-г уншиж, асуу: 

• Дээрх шулгуудэд дурдсан ямар зарчмууд Их Эзэн руу 

байнга тэмуулэхэд бидэнд тусалдаг вэ? 

• Бид Тууний талд байга а гэдгээ Их Эзэнд харуулахын 

тулд еер юу хийж болох вэ? 

Суралцагчдыг Их Эзэнд ойр дотно байхыт байнга хичээ

хийг нь урамшуулан дэмжих. 

Матай 12:31-32 (мен Марк 3:28-29; Лук 12:10). Ариун 

Сунсийг гутаан доромжлохоос бусад бух терлийн нугэл, 

гутаан доромжлол нь уучлагдаж болно. (15-20 МИНУТ) 

Асуулт: Ямар нугэл уучлагддаггуй вэ? 

Матай 12:31-32-ыт уншихыт суралцагсдаас хусч, уучлагд

даггуй цорын ганц нугэл юу болохыт тогтоо. Сургаал ба 

Гэрээ 76:31-36, 132:27-г уншиж, Ариун Сунсийг доромж

лохыт эдгээр шулгуудэд хэрхэн тодорхойлсныг ярилц. 

Бошиглогч Иосеф Смитийн дараах угсийг хуваалц: 

"Хун юу хийснээрээ уучлагдашгуй нуглийг 

уйлддэг вэ? Тэрээр Ариун Сунсийг хулээж аван, 

тэнгэр туунд нээгдэж, Бурханыг мэддэг болсны 

дараа Тууний эсрэг нугэл уЙлдцэг .... Тэрбээр 

нарыг харж байгаа атлаа нар гэрэлтуулэхгуй 

байна гэж хэлдэг; тэнгэр туунд нээгдсэн байтал 

Есус Христийг угуйсгэдэг" (Teachings о/ the Prophet 

Joseph Smith, 358). 

Ариун Сунсний эсрэг нугэл уйлдэх нь Есус Христийн эс

рэг нугэл уйлдэхээс яагаад илуу ноцтойг тайлбарласан 

Арванхоёрын чуулгыli гишуун, Ахлагч Мелвин Ж.Бал

лардын дара ах угсийг хуваалц: 

"Хумуунд унэнийг таниулах эрх болон онцгой бо

ломж еер ямар ч хучинд бус зевхен Ариун Сун

сэнд егегдсен юм. Тэрээр хунийг мэдцэг зуйлээ 

мэдэх еер бусад зуйлээс ямагт илуу сайн хардаг, 



илуу сайн мэддэг болгосон юм. Иймээс тэрхуу 

мэдлэгийнхээ эсрэг нугэл уйлдэх нь хамгийн агуу 

гэрлийн эсрэг нугэл уйлдэж байгаа хэрэг. Ууний 

улмаас уйлдсэн нугэл хамгийн ноцтой байдаг" 

(Millennial Star, 1932 оны 8-р сарын 11, 499-500). 

Самбар дээр дара ах егуулбэрийг бич: Ариун Сунсийг 00-

ро,Мжлохоос бусао бух нугэл уучлагоана гэогuйг ,Мэоэх нь Есус 

Христийн Цагаатгалын тухай та нарыг юу бооохоо хургэсэн 

бэ? Энэ ,Мэолэг биоэно хэрхэн илуу агуу найовар теруулоэг вэ? 

Сургаал ба Гэрээ 19:16-19-ийг суралцагсдаар уншуул. 

Самб ар дээрх асуултуудыli талаар ямар бодолтой байгаа

гаа дэвтэртээ би'шхийг суралцаГ'щаас хус. 

� Матай 13:1-52 (мен Марк 4:1-34; Лук 8:4-18-ыг 
� уз). Эцсийн едруудэд зев шударга хумуус сайн 

мэдээг хулээн авахаар цугларах болно. Ёс бус 
хумуус Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлтээр устгагдана. 
(45-50 МИНУТ) 

Дара ах бэлгэдлуудийг самбар дээр зур (эсвэл еерийн 

дервен зуйлийг): 

I 

I 
Дара ах зуйлсийг хийхийг суралцагсдаас хус: 

• Дараах бэлгэдэл туе бур юуг телеелдгийг мэдцэг бол 

гараа ерге. 

• Хэрэв тэдгээр зуйлсийн хоёр нь юуг телеелдгийг мэд

дэг бол гараа ергесен хэвээр бай. 

• Тэдгээрээс гурвыг нь мэддэг бол гараа ергесен хэ

вээр бай. 

• Хэрэв бух дервен зуйлийн утгыг мэддэг бол гараа ер

гесен хэвээр бай. 

Дервен бэлгэдэл туе бур нь юуг телеелж байгааг буг

дийг нь мэддэг хэн нэгнээр таЙлбарлуул. Асуулт: Бусад 

нь мэдэхгуй байхад яагаад зарим суралцагсад бэлгэдлуу

дийн утгыг мэддэг вэ? Судруудын Удирдамж дахь "Сур

гаалт зуйрлэл-"ийн (x.l81) эхний догол мерийг 

суралцагсдаар уншуул. Сургаалт зуйрлэлууд хэрхэн бэл

гэдэлтэй адилхан бэ? Матай 12:14-ийг уншиж, Есус 

яагаад 8ерийн сургаалуудыг зарим хумуусээс нуухыг 

хусдэг байсныг ол. 

Цугларалт гэдэг угийг ХИ'1ээл эхлэхээс емне цаасан дээр 

том усгээр бич. цaacыг хэдэн хэсэг болгон хайчил, дараа 

нь цаасуудыг хоёр дахь удаа хайчилж, хаЙ'1илсан бух цаа

саа холь. ХаЙ'1илсан цааснуудыг хэдэн суралцагчид ег'1 

усэгтэй цaacHyyдыг усэггуй цааснуудаас ялгаж авахыг 

хус. Усэгтэй цааснуудыг цуглуулж, цaacыг хаЙ'1лахаас 

емне байсан угийг бутээж, бусдыг хаяхыг тэднээс хус. 

Матай 13:27-30-ыг уншиж, асуу: 

• Эдгээр шулгуудэд хэдэн удаа давтагдсан ямар уг энэ 

хичээлд байна вэ? (зулгаах) 

• Израилын цугларалт гэж юу вэ? 

Дараах зуйлийг хуваалц: 

"хожмыli едрууд дэх израилыli цугларалт дараах 

хэсгуудээс бурдэх болно (1) сунслэг байдлыli цуг

ларалт. Энэ нь Есус бол Христ гэдгийг мэдэж, Есус 

Христийн хожмыli Уеийн Гэгээнтнуудийн Сумд 

нэгдэх; (2) Сумийн гишууд цуглаж, гадсуудад зо

хион байгуулагдах; (3) иаковыli арванхоёр хевгуу

ний ур удам, тууний дотор алдагдсан арван 

овгийн ХОЙ'1 уеийнхэн евийнхее нутагт цугларах 

явдал мен" ("Israel: Gathering of Israel," хянан то

хиолдуулсан Даниел х.людлеу, Encyclopedia о/ Мо

rтоnisщ 5 боть. [1992], 2:351). 

Матай 13 дахь сургаалт зуйрлэлууд нь "Библид цэдэг

лэгдсэн цугларалтын чухал сэдвийг тодорхой ойлгоход 

бидний анхаарлыг хандуулдаг" гэж Бошиглог'1 Иосеф 

Смит заажээ (Teachings о/ the Prophet Joseph Smith, 94). Ан

гийг найман булэг болгон хувааж булэг бурд хуудас 42 

дахь хуснэгтээс нэг сургаалт зуйрлэлийг даалгаж ег. Эд

гээр сургаалт зуйрлэлууд еер утгатай байж болох '1 гэсэн 

цугларалтыli тухай юу зааж байгааг олоход 5-10 минут 

зориулахыг тэднээс хус. Доорхтой адил асуултуудын ха

риуг тэднээр олуул: 

• Сургаалт зуйрлэлд юуг еер'1ИЛСНИЙГ та нар ажигласан 

уу? Юу ургасан бэ? Юуг ялгасан эсвэл юуг хамтад нь 

цуглуулсан бэ? 

• Хумуус Бурханы хаант улсад ирсэн уед сургаалт зуйр

лэл дэх ееР'1лелттэй адил ямар ееР'1лелт тэдэнд гар

даг вэ? 

Даалгасан сургаалт зуйрлэлийг булэг бурээс нэг гишуу

нээр хураангуйлан дугнуулж, энэ нь цугларалтанд хэрхэн 

холбогдохыг яриул. Ярилцлагаа амжилттай явуулахын 

тулд хуснэгтийг проектороор узуулэх буюу тарааж егех 

материал болгон ашигла. Суралцагсдаас асуу: 

• Цугларалт енеедер бидэнд хэрхэн холбогдох вэ? 

• Бид юунд цуглах ёстой вэ? 

• Цугласан зарим хумуус хожим нь замаасаа гаждаг уу? 

Яагаад? 

• Бид замаасаа гажихаас хэрхэн зайлсхийж болох вэ? 

• Цуглаагуй хумууст Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлтээр 

юу тохиох вэ? 

Сургаалт зуйрлэлийн утгьПI тухай нэмэлт мэдээллийг 

T he Life and Teachings о/ Jеsиs and His Apostles (Есус болон 

Тууний Телеелегчоийн а,Мьорал)-хуудас 00 (71-76) аас уз. 
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Тайлбар Сургаалт зуйрлэл Цугларалт 

шулэг3-9, Тариачин-ур унасан Хумуус сайн мэдээний захиаст еер еереер хариу уйлдэл узуулдэг. 
1 8-23 газраасаа хамааран Унэнийг хулээн авах тэдний хусэл цуглах уу угуй юу гэдгээс хамаарна. 

ургах нь еер еер "Энэ сургаалт зуйрлэл угийг номлосноор бий болдог ур нелеег 
баЙдаг. харуулахын тулд ярьсан юм; эхэндээ энэ нь битуу утгатай байдаг ч, 

Хаант улсыг байгуулах тухай егуулдэг" (Teachings of the Prophet 
Joseph Smith, 97). 

шулэг 24-30 У лаан буу дай ба Хэсэг хугацаанд зев шударга болон ёс бус хумуус хамт амьдрах болно. 
зэрлэг ввснууд- Гэвч эцсийн едруудэд зев шударга хумуус цуглуулагдаж, ёс бус хумуус 

дайсан улаан буудайн устгагдах болно. Хэрэв зев шударга хумуусийг тэр даруйд ёс бусчуудаас 
талбайд зэрлэг еве тусгаарлах юм бол "та нар улаан буудайг буюу Сумийг зэрлэг евстэй хамт 
тарьжээ. Эзэн нь зарц устгах болно, тиймээс хадаж авах хуртэл буюу дэлхийн тегсгел болтол 
нартаа ургац хураах тэд хамт ургаж байг" гэж Иосеф Смит сургажээ (Teachings, 98). 
хуртэл улаан буудай, 
зэрлэг еве хоёр хамт 
ургаж байг гэв. 

шулэг 31-32 Гичийн ур-ечуухэн Бурханы хаант уле эхлээд жижигхэн байх боловч есч томорно. Иосеф 
жижиг ур аварга том Смит заахдаа: "Нэг хун уунийг авч, итгэлээрээ талбайд нуун хадгалаад, 
ургамал болон ургаж эцсийн едруудэд гаргаж ирсэн Мормоны Номыг аваад узье . .. Энэ бол 
болно. унэн юм, энэ нь нахиалан, газраас гарч ирэхэд зев шударга байдал 

тэнгэрээс доош харж, Бурхан 8ерийн хуч, бэлгууд болон тэнгэр 
элчуудийг тууний мечрууд дээр оршихоор илгээж байна" 
(Teachings, 98) гэжээ. 

шулэг33 Исгэх хврвнгв- маш Сум бух дэлхийд ашиг тусаа егех хуртэл есч хегжине. "Сум гурван гэрчид 
бага хэмжээний исгэх орших ечуухэн бага исгэх херенгенеес .. еселт хегжилтее эхэлсэн юм 
херенге гурван гэж Иосеф Смит заасан билээ. Болгоогтун, энэ нь сургаалт зуйрлэлтэй 
хэмжуур гурилыг хэчнээн адилхан байна вэ? Исгэх херенге зуурсан гурилыг, дараа нь 
бухэлд нь исгэж чадна. удалгуй бух гурилыг исгэнэ" (Teachings, 100). 

шулэг 44 Талбайд нуусан Зев шударга хумуус унэнийг олж, уунд цугларахад шаардлагатай бухнийr 
эрдэнэ- Хун еертее хийх болно. Иосеф Смит уунийг Миссурийн цугларалтад хэрэглэсэн юм: 
байгаа бухнийг зараад "Гэгээнтнууд энэ загвараар ажилладаг. Сумийг хар л даа ... , .Хумуус 
эрдэнэс нуусан талбайr байгаа бухнээ зараад еерсдийн евийг худалдаж авч болох газарт, гай 
худалдаж авна. гамшгийн едер хамт байж, бие биенийхээ зовлон зу дгуурийг хуваалцахын 

тулд еерсдее цугларч байна (Teachings, 101). 

шулэг 45-46 Агуу Унэт Сувд- Зев шударга хумуус удтал эрсний эцэст цугларна. "Гэгээнтнууд энэ 
худалдаачин хамгийн улгэр жишээгээр дахин ажиллана. Сионы нутгийг, тууний гадаснуудыг 
унэтэй сувдыг эсвэл улдэгдлийг олохоор, сионыI нутгийг буюу агуу унэт сувдыг олсон 
худалдаж авахын тулд уедээ тэр даруй байгаа бухнээ зараад сайхь сувдыг худалдаж авахаар 
байга а бухнээ зарна. аялж яваа хумуусийг харагтун (Teachings, 102). 

шулэг 4 7-50 Загасны тор-загасчид Сум эхний уед янз бурийн хумуусийг цуглуулдаг. Дэлхийн тегсгелд зев 
тороороо бух терлийн шударга хумуус ёс бус хумуусээс тусгаарлагдах болно. "Энэ ажлын загвар 
загасыг бариад суулд болгож, дээрх зорилгын ууднээс бэлтгэгдсэн савнуудад сайн хумуус 
нь тэднийг ялгадаг. аврагдаж болохын тулд дэлхийн гадаргуу дээр Сайн мэдээний торыг 

дэлгэж байга а Иосефын ур удмыг харагтун. Харин муу хумууст тэнгэр 
элчуу Д санаа тавих болно. Дэлхийн тегсгелд байдал ийм байх болно" 
(Teachings, 102). 

шулэг52 Шинэ болон Хуучин Их Эзэн хуухдуудээ цуглуулахын тулд хуучин болон шинэ судруудыг 
эрдэнэс-нэгэн зев ашигладаг. "Энэ ажлын улгэр загвар болгож, зурх сэтгэлийн эрдэнээс 
шударга бичээч гарч ирсэн Мормоны Номыг узэгтун. Хожмын Уеийн Гэгээнтнуудэд 
хуучин болон шинэ егегдсен гэрээнууд бас Библийн орчуулга [Иосеф Смитийн Орчуулга 
эрдэнэ хоёуланг нь тийнхуу зурх сэтгэлийн шинэ болоод хуучин юмсыг тохиолгон авчирсан 
авчрах болно. билээ] (Teachings, 102). 



Матай 14-15 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Хриетийи Лихиы Дээгуур Хоёр дахь Гура" дахь Суулчийи Дээгуур 
терелт енгерех баяр Дээгуур 0нгерех Дээгуур енгерех 0нгерех баяр 

Qршил 

баяр баяр ба еуулчийн 
долоо ХОНОГ 

Матайн ном булэг 8-9 дэх олон гайхаМllIГИЙГ булэглэн, 

булэг 12-т Хундэтгэлийн едрийн уйл ажиллагаануудыг, 

сургаалт зуйрлэлуудийг булэг 1З-т, гайхамшгуудын хоёр 

дахь булгийг булэг 14-15-д оруулжээ. Булэг 14-15-ыг ун

шихдаа Есус 8ерийн ХУ'IИЙГ харуулсан яиз бурийн арга 

замуудыг aB'I уз. 

Матай 14-15-ыг залбир'I судлан, ХИ'Iээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарqмуудыг aB'I уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал зарчмууд 

• Бусдад амин хувиа ул ХИ'IЭЭН УЙЛ'IИЛж, тэдний хэрэг

цээг еерийн хэрэгцээнээс илууд узэн анхаарал тавьдаг 

хумуус Христтэй илуу адилхан юм (Матай 14:3-23-ыг уз). 

• Бид итгэлээ Aвpar'I дээр тевлеруу лсэн уед Тууний 

хуслийг хэрэгжуу лэхэд илуу амжилт олж 'Iадна (Ма

тай 14:24-33-ыг уз). 

• Туунд итгэдэг хумуусийн амьдралд Бурханы гайхамш

гууд тохиодог (Матай 14-15-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 81, 89-90, 

95-99. 

За ах зовломж 

Матай 14-15-ыг заахдаа дараах санаануудаас сонго эсвэл 

еерийнхее заах сана аг ашигла. 

Матай 14:3-23 (мен Марк 6:17-46; Лук 3:19-20; 9:10-17-г 

уз). Бусдын ХЭРЭГЦЭЭГ еерийнхеесее туруунд тавьдаг 

хумуус Хриспэй илуу адилхан бегеед илуу аз жаргал

тай баЙдаг. (10-15 МИНУТ) 

Дараах тесееллийг суралцаГ'Iдадаа танилцуул. Та гэр бу

лийнхээ хамт галт тэргээр явж байна гэж бод. Осол 

болж, галт тэрэг замаасаа rap'I, гунзгий жалга уруу уна

жээ. Эрэгтэй дуу 'IИНь бас галт тэргэнд явсан бусад олон 

хуний амь эрсдэв. Чи дуугээ алдаад маш их уй гашууд 

автаж баЙлаа. Мен уг галт тэргэнд явсан олон хун хунд 

шархдаж тусламж хэрэгтэй баЙв. Асуулт: 

• Чи ийм байдалд орсон бол яах байсан гэж бодож байна? 

• Ийм байдалд бусдыг шахаж шаардах буюу урам дэм 

узуулэх нь хэр зэрэг хэцуу байх вэ? 

Уунтэй адил зуйл судруудад хэн нэгэнд тохиолдсоныг 

таЙлбарла. Матай 14:10-23-ыг суралцаГ'IИдтай хамт ун

шиж, асуу: 

• Есус хайртай хунээ цаазлуулсныг мэдээд юу хийсэн бэ? 

• Иохан Баптист хэрхэн нас барсан бэ? 

• Уунд Есус хэрхэн хариулсан бэ? 

Есус 8ерийнхее телее санаа тавихаас емне бусдын телее 

анхаарал халамж тавьдаг байсныг харуулах тууний хариу 

уйлдлуудийг самбар дээр жагсаа (шулэг 1З-20-ийг уз). 

Амин хувиа хи'Iээх узлийн талаар Далын гишуун Ахлаг'I 

Биллям Р.Брадфордын дараах угсийг хуваалц. Амин ху

виа ул хичээхээс ирдэг адислалуудын тухай coHcoxыг су

ралцагсдаас хус. 

"Амин хувиа у л ХИ'IЭЭХ нь зевт байдал юм. Энэ нь 

жинхэнэ нехерлелийн сунсийг хехуулэн дэмждэг 

бегеед нехерлелийн амин гол судас мен. Энэ бол 

жинхэнэ хайрыli илэрхийлэл, хунлэг энэрэнгуй 

сэтгэлээрээ нэг байх явдал мен. Амин хувиа ул 

ХИ'Iээхээс ирдэг шагнал нь бодгалийн 'Iелеет 

байдал, бурханлаг байдалд ойр байх, Сунсний не

херлелд тохирохуйц зохистой байдал билээ. Бид

ний авралыli телеех Бурханы телевлегеений 

шаардлага бур нь бие сэтгэл бухнээ бусдын телее 

зориулах явдал дээр суурилдаг" (Conference 

Report, 1987,92; Ensign, 1987 оны ll-р сар, 76). 

Марк 8:35-ыг уншиж, энэ шулэг амин хувиа ул ХИ'Iээх 

узэлд хэрхэн холбогдохыг ярилц. Амьдралдаа бусдыг 

нэгдугээрт тавих 'Iадварыг хегжуулэхийн тулд бид юу 

хийж болох вэ? (Aвpar'I хэрхэн уйлдэх байсныг тесеелен 

бодохыг' бусдад тохиолддог нехцел байдалд бид хэрхэн 

уйлдэхийг, зовлон зудгуур тохиолдсон уед бусад хумууст 

ямар санагдахыг тесеелен бодохыг ХИ'Iээ.) 

� Матай 14:24-33 (мен Марк 6:47-52; Иохан 

� 6:15-21-ийг уз). Бид Аврагч дээр итгэлээ 

тевлеруулсэн уед Тууний хуслийг гуйцэлдуулж 

чадна. (15-20 МИНУТ) 



Шалан дээр 2.4 метр орчим урттай наадаг туузыг шу

луунаар наа. Нудээ боолгон алхахыг нэг суралцагчаас 

хус. 8ерийн итгэдэг хэн нэгнийг еерийгее шулуун шу

гамын дагуу хетелж явахыг хус гэж нудээ боолгосон су

ралцагчид хэл. Туузны дагуу амжилттай явсны дараа 

суралцагчийг буцааж байранд нь авчраад найзыliааa тус

лалцаагуйгээр туузын дагуу дахин явахыг хичээ гэж туу

нээс хус. (Суралцагч туузыг даган явж чадахгуй баЙх.) 

Матай 14:24-33-ыг уншиж, дараах асуултуудад хариула

хыг суралцагсдаас хус: 

• Энэ сударт хэн нудээ боолгосон суралцагчтай адилхан 

байна вэ? 

• Нудээ боолгосон суралцагчийг хетелсен найз нь хэн

тэй адилхан байна вэ? 

• Хетчийг сонсоод туузыг дагаж явахтай адил юуг Петр 

хийсэн бэ? 

• Хетчее сонсохгуйгээр туузыг дагаж явахтай адил юуг 

тэр хийсэн бэ? 

• Туузыг дагаж амжилттай явсан болон явж чадаагуйн 

учир юу вэ? 

Арванхоёр Телеелегчийн Еренхийлегч асан Ховард 

В.Хантерын дараах утсийг хуваалц: 

"[Петрийн] хараагаа Эзэнээсээ салгахгуй байсан 

уед усийг нь салхи хийсгэж, немрегийг нь ус 

норгож болох бай сан ч бух юм зугээр байлаа 

[Фредерик В.Фаррар, The Life ofChrist (1964), 311]. 

Харин итгэл нь гуйвж, Эзэнээс хараагаа салган, 

аймшигт давалгаа болон еерийнх нь дор харан

хуйлах хелгуй их усыг харах тедийд тэр живж 

эхэлсэн юм .... 

" Хэрэв хумуус, гэр булууд, нийгэм хамт олон, улс 

ундэстнууд, бид бугд Петр шиг хараагаа Есусээс 

салгахгуй байх юм бол итгэлгуй байдлыli давал

гааг ялгууснаар даван туулж, эргэлзээний хуй сал

хин дунд айдасгуйгээр улдэж чадна. Харин бид 

итгэх ёстой туунээс хараагаа холдуулж, бидэнд 

тусалж, биднийг аварч чадах Туунд биш, харин 

еерсдийнхее эргэн тойрон дахь аймшигт, хор хе

неелтэй, суйруулэгч хучин зуйлсийн хуч нелеенд 

найдвар тавих юм бол, зерчил сергелдеен, уй га

шуу, гутрал цехрелийн далайд зайлшгуй живэх 

болно. Ийнхуу Их Эзэнээс хараагаа холдуулах нь 

ядаж цехех юмгуй бегеед дэлхий биднийг уруу 

татах юмсаар дуурэн байлгадаг" (Conference Report, 
1992 оны 10-р сар, 24; Ensign, 1992 оны 11-р сар, 19). 

• 8неедер бидэнд "Их Эзэнээс хараагаа салгахгуй байх" 

ямар арга замууд байна вэ? 

• Ийм байснаас ямар адислалууд ирдэг вэ? 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Христийн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛLrnйн Дээгуур 
терелт енгерех баяр Дээгуур 0нгерех Дээгуур енгерех енгерех баяр 

Оршил 

баяр баяр ба СУУЛLШЙН 

ДОЛООХQI-!QГ 

Матай 16:15-19 нь Есус бол Христ туунчлэн "хаант улсыli 

тулхууруудийг туунд егех Есусийн амлалтын тухай Пет

рийн хучирхэг гэрчлэлийг цэдэглэжээ." Их Эзэн долоо 

хоног орчмын дараа Петр, Иаков, Иохан нарыг аглаг буй

дад аваачиж, хаант улсын тулхууруудийг тэдэнд егчээ. 

"Тэр дерев уурд менхийн узэгдлуудэд умбасаар нэгэн 

ариун шенийг енгеруулэв. Энэхуу адислагдсан шене 

бол 'бухий л ойлголтоос давсан,' хаант улсыli нууцууд 

Хязгааргуй Туунтэй санаа нийлдэг тэдэнд узуулэгдсэн 

Бошиглолыli уеудийн нэг баЙлаа. Тийнхуу 'хун тэдгээ

рийг ярих нь хууль бус,' 'бас хун тэдгээрийг мэдэх бо

ломжгуй ' гайхамшигт унэнууд илчлэгдсэн юм. Учир нь 

тэдгээр нь зевхен Ариун Сунсний хучээр узэгдэж, ойл

гогдцог билээ.' Эдгээр унэнуудийг 'махан биеэр ' байгаа 

боловч 'алдар суугийн ертенцед тууний дэргэд байх бо

ломжтой бошиглогч, узмэрчдэд зориулан Их Эзэн нее

целсен юм.' (С ба Г 76:114-118.)" (Mortal Messiah, 3:54). 

Матай 16-18-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дара ах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 
• Итгэл нь тэмдгууд болон гайхамшгуудаас ирдэггуй, 

харин тэмдгууд итгэгчдийг дагалдцаг (Матай 16:1-4-ийг 

уз; мен Марк 16:17; Мормон 9:20; Ифер 12:6; С ба Г 

63:9-12-ыг уз). 

• Хуурамч сургаал ууний эсрэг хамгаалалтгуй хумууст 

хохирол учруулна (Матай 16:5-12-ыг уз). 

• Есус Христийн тухай гэрчлэл зевхен илчлэлтээр ирнэ 

(Матай 16:13-19-ийг уз; мен Хиламан 5:12; Моронай 

10:4-5; С ба Г 42:17-г уз) 

• Петр, Иаков, Иохан нар Есусийг наснаас хальсны дараа 

Сумийг удирдахын тулд санваарьПI тулхууруудийг 

(эрх ба эрх мэдэл) тэнгэрлэг элчуудээс хулээж авав. 

8нее уед Их Эзэн мен энэ тулхууруудийг тэнгэрлэг 

элчуудээр дамжуулан бошиглогч, телеелегчдед сэр

гээн егсен юм (Матай 16:19; 17:1-13-ыг уз). 



• 3евхен Суне биднийг едеесен уед хувийн ариун 

туршлагаа хуваалцах хэрэгтэй (Матай 17:9; мен Алма 

12:9; С ба Г 63:64-ийг уз). 

• Уле орныхоо хуулиар амьдрах нь Есус Христийн сайн 

мэдээний хэсэг юм (Матай 17:24-27-г уз; мен С ба Г 

134:1,5; Итгэлийн Тунхаг 1:12-ийг уз). 

• Хун тэнгэрийн хаант улсад орохын тулд хервегдсен, 

даруу телев, бяцхан хуухэд шиг болсон байх ёстой гэж 

Есус сургажээ (Матай 18:1-4; мен Мозая 3:19-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 101-105. 

3аах З0ВЛОМЖ 

Матай 16-18-ыг заахаар бэлтгэхдээ дараах санаануудаас 

сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

Матай 16:1-4 (мен Марк 8:11-12). Итгэл нь тэмдгууд 

болон гайхамwгуудаас ирдэггуй, харин тэмдгууд ит

гэгчдийг дагалддаг. (15-20 МИНУТ) 

Нэг жимсийг цаасан уутанд хий. Жимсийг суралцагсдад 

узуулэлгуй ууттайг ергеж узуулээд, хун нудээрээ огт ха

раагуй нэг юм уутан дотор байгааг таЙлбарла. Уунд та 

нараас хэд нь итгэж байна вэ? гэж асуу. Уунд итгэж бай

гаа суралцагсдаас нэгийг нь урьж, уутан доторхыг узуул. 

Суралцагч уутан доторхыг узэж, жимсийг харахад, жим

сэн доторх урийг хэн ч хараагуйг таЙлбарла. еерее унэн 

хэлсэн уу, угуй юу гэдгийг ангийнхандаа хэлэхийг уг су

ралцагчаас хус. Дараах асуултуудыг асуу: 

• Хун нудээрээ хараагуй нэг юм уутан дотор байгаа гэж 

намайг хэлэхэд та нараас хэд нь надад итгэсэн бэ? 

• Итгэхээс чинь емне хэчнээн нотолгоо хэрэгтэй 

байсан бэ? 

Жимсийг ангийнханд узуу лж, урийн тухай таЙлбарла. 

Асуулт: Бид узээгуй эсвэл ойлгоогуй зуйлстээ итгэх нь 

яагаад хэцуу байдаг вэ? Матай 16:1-4-ийг уншихыг су

ралцагсдаас хусч, асуу: 

• Эдгээр шулгууд хичээлтэй хэрхэн холбогдож байна 

вэ? (Мэдлэгтэй болохын тулд тэмдгийг эрэлхийлэх нь 

мэдлэг эзэмшихийн тулд итгэлээ ашиглахтай адил

гуй юм.) 

• Фарисайчууд болон садукайчууд тэмдэг узуулэхийг 

хусдэг байсан нь тэдэнд сайн мэдээний ямар ундсэн 

зарчим дутагдаж байсныг харуулдаг вэ? (Итгэлийн 

Тунхаг 1:4-ийг уз). 

Ифер 12:6, Мормон 9:20-ийг уншиж, асуу: 

• Уутан дотор юу байга аг харуулахын тулд би яагаад 

энэ суралцагчийг сонгосон гэж та нар бодож байна? 

(Яагаад гэвэл тэр суралцагч миний хэлсэн угэнд итгэ

сэн учраас.) 

• Тэмдгууд болон гайхамшгуудын зорилго юу вэ? 

• Тэмдгуудийг хоёр хун еер еереер тайлбарлаж болох уу? 

• Их Эзэн ямар хумууст тэмдгууд болон гайхамшгуудыг 

узуулэх вэ? 

• Яагаад тэмдгууд итгуулдэггуй эсвэл хунийг хервуул

дэггуй вэ? 

• Тэмдэг эрэлхийлэх болон гайхамшгуудыг гэрчлэхээр 

зохистой байх хоёрьПI ялгаа юу вэ? 

• Бидний хусэл эрмэлзэл ямар еерчлелтийг авчирдаг вэ? 

Их Эзэний Сумд итгэл гайхамшгуудаас емне телевшде

гийг гэрчил. 

Матай 16:1-12 (мен Марк 8:14-21-ийг уз). Хуурамч сур

гаал ууний эсрэг хамгаалалтгуй хумууст хор хохирол 

учруулдаг. (20-25 МИНУТ) 

Ангид талх авчирч, суралцагсдад харуул. Дараах эшлэ

луудийг самб ар дээр бич: Матай 14:16-21; 15:34-38. Эд

гээр шулгууд талхны тухай юу егуулж байгааг 

суралцагсдаас асуу. 

Талхаар дутагдсан нь Матай 16 дахь за ах боломжийг 

Есуст олгосныг суралцагсдад ярь. Матай 16:1-4-ийг су

ралцагсдаар уншуулж, дара ах асуултуудын хариуг 

олуул: 

• Фарисай болон садукайчууд Есусээр юу хийлгэхийг 

хуссэн бэ? 

• Тэрээр хэн болох талаараа тэдэнд ямар нэг нотолгоо 

егсен уу? (Таван мянган хунийг бас дервен мянган ху

нийг хооллосон тухай саяхан Матай 14-15-д уншсаныг 

суралцагсдад сануул.) 

• Есусийн уйлдсэн еер нэг гайхамшиг тэдэнд ямар 

еерчлелт гаргасан гэж та нар боддог вэ? 

• Есус тэднийг яагаад хоёр нууртнууд гэж нэрлэснийг 

тайлбарлахад энэ нь хэрхэн туслах вэ? 

"Бошиглогч Ионагийн тэмдэг" нь Иона авар га загасны 

гэдсэн дотроос гурван едрийн дараа гарч ирсэн шиг 

Есус гурван едрийн дараа амилахыг хэлж байга а болно. 

Асуулт: Энэ нь хэрхэн Христийн бурханлаг чанарьПI 

тэмдэг байсан бэ? 

Матай 16:5-12-ыг суралцагчидтайгаа хамт уншиж, ун

ших явцдаа дара ах асуултуудыг ярилц: 

• Дагалдагчид нь юу авч явахыг мартсан бэ? 

• Тэд юуг буруу ойлгосон байна гэж Есус хэлсэн бэ? 

• Есус таван мянган хун, дараа нь дервен мянган хунийг 

хооллосон уед талхны талаар санаа зовсон нь яагаад 

тэдэнд хачирхалтай санагдсан бэ? 



• Фарисайчууд, садукайчуудыli хуурамч сургаал болон 

хоёр нуур гаргах нь хэрхэн исгэх херенгетэй адилхан 

бай сан бэ? (8чуухэн исгэх херенге зуурсан их хэмжээ

ний гурилыг исгэж чадна.) 

8нее уед дэлхийд заагдаж байгаа хуурамч сургаалуудаас 

заримыг нь суралцагсдаар жагсаан бичуул. АрванхоёрьПI 

Чуулгын гишуун, Ахлагч М.Рассел Баллардын дараах 

зевлегеег тэдэнтэй хуваалц: 

"Бид нуглийг зугээр шуурдээд орхичих биш, ха

рин бур иш ундсээр нь сугалж хаяхын телее 

ажиллах ёстоЙ. Бид бухэн асуудлаас зайлсхийх 

буюу хайхрахгуй орхих биш харин туунийг 

шийдвэрлэхэд туслах хэрэгтэй. Би дараах энгийн 

жижигхэн шулгийн мерт дуртай: 

"Дэлхийн хамаг ус 

хэчнээн ч чармайгаад 

Ус дотор нь ороогуй Л бол 

Дэлуун чинээ жижигхэн онгоцыг ч живуулж 

эс чадна. 

Дэлхийн хамаг хилэнц 

Дэндуу олон нуглийг 

Хумуун дотроо эс оруулбал 

Хенееж хорлож хэзээ ч эс чадна" 

(Conference Report, 1989 оны 4-р сар,101; Ensign, 

1989 оны 5-р сар, 80. 

Матай 16:15-19 (Тегс эзэмwих судар; мен Марк 

8:29; Лук 9:20-ийг уз). Гэрчлэл Ариун Сунсээр 

дамжин илчлэлтээр ирдэг. (20-25 МИНУТ) 

Анхааруулга: Энэ за ах зевлемжийг ундсэндээ Матай 

16:1-4-ийн заах зевлемжеес авсан болно. 

Мормоны НомьПI Нифай болон тууний ах нарын тухай 

бодохыг суралцагсдаас хус. Асуулт: 

• Нифайн ах нар гуулин ялтсуудыг буцааж авах гэж 

хоёр дахь удаагаа бутэлгуйтсэний дара а дуугээ яасан 

бэ? (Тэд туунийг зодсон; 1 Нифай З:28-ыг уз.) 

• Дара а нь юу болсон бэ? (Тэнгэр элч узэгдэв; шулэг 29-

ийг уз.) 

• Ах нараас хэн нь тэнгэр элчийг харсан бэ? 

• 1 Нифай З:З1-ийг унш. Тэнгэр элчийг харсан нь Ле

мен, Лемуел хоёрт гэрчлэл егсен гэж та нар бодож 

байна уу? Яагаад тийм эсвэл яагаад угуй вэ? 

Матай 16:1-4 -ийг Матай 16:15-17-тай харьцуулж, дараах 

асуултуудад хариул: 

• Фарисайчууд мен садукайчууд яагаад тэмдэг узуулэ

хийг хусдэг байсан бэ? 

• Тэмдгийг узсэн нь тэднийг итгэлтэй болгох байсан уу? 

Яагаад тийм эсвэл яагаад угуй гэж? 

• Есус бол Христ мен гэдэг итгэлээ Петр хэрхэн харуул

сан бэ? 

• Петрийн мэдлэгийн эх сурвалж юу бай сан гэж Есус 

хэлсэн бэ? 

Хаадын дээд 19:9-12-ыг уншихыг суралцагсдаас хусч эд

гээр шулгуудээс мэдсэн зуйлс нь фарисайчууд болон са

дукайчуудтай хэрхэн холбогдохыг тэднээс хус. Есус бол 

Бурханы Хуу бегеед хумууний Аврагч гэдгийг мэдэх нь 

зевхен Ариун Сунсний гэрчлэлээр дамжин ирдэг. Есус 

бол Христ гэдэгт хумуус umгэж болно, гэвч уунийг .мэдэ

хэд Ариун Сунсний илчлэлт шаардлагатай" гэж Ерен

хийлегч Жозеф Фиелдинг Смит хэлжээ (The Way to 

Perfection [1978], 158). 

Еренхийлегч Смитийн хэлснээр бид гэрчлэлтэй болох 

цорын ганц арга зам юу вэ? Сургаал ба Гэрээ 8:2; 9:8-ыг 

уншиж, асуу: Сайн мэдээ унэнийг Ариун Сунс бидэнд 

гэрчилж байгааг бид хэрхэн мэдрэх вэ? 

Матай 16:18-19-ийг уншиж, Петр гэрчлэлээ хуваалцсаны 

дараа ямар адислалууд хулээн авсныг олохыг суралцагс

даас хус. Бид итгэл, гэрчлэлтэй байснаар хулээн авдаг адис

лалуудыli тухай мэдэхийн тулд дараах шулгуудийг унш: 

• Ром 5:1 (Есус Христээс ирдэг амар амгалан). 

• Мормон 9:21 (залбиралдаа хариу авахад хэрэгтэй итгэл). 

• Сургаал ба Гэрээ 42:12-14 (Ариун Сунсний хучээр заах 

чадвар). 

• Сургаал ба Гэрээ 52:9 (Мен Сунсээр заалгах чадвар). 

• Сургаал ба Гэрээ 121:45 (Бурханы емне зогсох итгэлтэй 

байдал). 

Гэрчлэлтэй болж, туунийгээ бэхжуулэхэд туслахын тулд 

амьдралдаа гаргах еерчлелтуудийг цаасан дээр жагсааж 

бичихийг суралцагсдаас хус. 

Матай 16:19; 17:1-13 (мен Марк 9:2-13; Лук 9:28-36-г 

уз). Их Эзэн хаант улсын тулхууруудийг боwиглогч, 

телеелегчдедее егсен юм. (20-25 МИНУТ) 

Жолооны унэмлэхээ эсвэл ангид чинь жолооны унэм

лэхтэй суралцагч байдаг бол туунээс унэмлэхээ узуулэ

хийг хус. Асуулт: 

• Жолооны унэмлэхтэй хуний тухайд бид юу гэж бодож 

болох вэ? (Тэр хун машин жолоодох "эрхтэй.") 

• Хэрэв чи жолооны унэмлэхтэй, аав ээж нар чинь эсвэл 

дарга чинь машинтай бол машинаар нь хуссэн цагтаа 

юманд явж болно гэсэн уг уу? 

Одоо тулхуурууд гаргаж узуул. Асуулт: Хэрэв чи жо

лооны унэмлэхтэй бегеед эцэг эх эсвэл дарга чинь ма

шиныхаа ту лхуурийг егч, чамайг нэг юманд яваад ирээч 

гэвэл чи тэдний машиныг барьж болох уу? 

Матай 16:19-ийг уншиж, Есус Петрт егехеер амласан 

зуйлсийг олохыг суралцагсдаас хус. Матай 17:1-З-ыг 



тэднээр уншуул. Бошиглогч Иосеф СМИТИЙН дара ах 

угсийг хуваалц: 

"Аврагч, Мосе, Елиа нар [хаант улсьш ] тулхуу

руудийг Петр, Иаков, Иохан нарт уулан дээр 

тууний емне хувирахад тэдэнд егсен юм" 

(Teachings о/ the Prophet Joseph Smith, 158). 

Асуулт: Иосеф Смитийн егуулснээр Хувиралтын Уулан 

дээр санваарьш талаар юу болсон бэ? Еренхийлегч Жо

зеф Ф.СмитиЙн дара ах угсийг хуваалц: 

" Санваар гэдэг нь еренхийдее эрэгтэй хунд Бур

ханы нэрийн емнеес уйлдэхэд егегддег эрх мэдэл 

юм. Санваарьш аль нэгэн зэргийг хуртдэг эрэгтэй 

хун бурд энэ эрх мэдэл олгогддог. 

'Тэхдээ энэ эрх мэдлийн дор гуйцэтгэх уйлдэл 

бур зев цагт, зев газар, зев замаар, зев жаягийн да

гуу гуйцэтгэгдэх шаардлагатаЙ. Эдгээр ажлыг 

удирдах хучийг Санваарьш mулхуурууо гэдэг. Бу

рэн дуурэн СЭрГЭЭГДСЭН уед тулхууруудийг зевхен 

Сумийн еренхийлегч бегеед бошиглогч эзэмш

дэг. Энэхуу хучийн аль нэгэн хэсгийг еер хэн нэ

ГЭНД шилжуулэн егч болох бегоод энэ тохиолдолд 

тухайн хун нь тухайн ажльш тулхуурийг эзэмш

дэг болж байгаа юм. Иймд ариун СУМИЙН еренхий

легч, гада сны еренхийлегч, тойргийн бишоп, 

номлольш еренхийлегч, чуулгьш еренхийлегч бур 

тухайн газартаа ажлыг гуйцэтгэх тулхууруудийг 

эзэмшдэг" (Gospel Doctrine, 5 дахь хэвлэл, [1939 ], 136). 

Асуултууд: 

• Санваарын эрх мэдэл, санваарын тулхуурууд хоёр 

ямар ялгаатай вэ? 

• 8неедер санваарын бух тулхуурийг ХЭН эзэмшдэг вэ? 

( С  ба Г 81:2-ыг уз). 

• 8ер ям ар хумуус санваарын тулхууруудийг эзэмш

дэг вэ? 

Арванхоёрьш Чуулгьш гишуун, Ахлагч Роберт Д.ХеЙл

сийн егуулсэн дараах шастирыг хуваалц: 

1976 оны 8-р сарьш 3-5-нд Данийн Копенгагенд бол

сон Бусийн Чуулган дээр Еренхийлегч [ Спенсер В.] 

Кимбалл Торвальдсений гоёмсог хешоонуудийг узэ

хээр очжээ .... "А6рагч" хэ-мээн нэрлэсэн баРUМЛblг гай

хан биширсэн сунслэг хэдэн мечийн дараа 

Еренхийлегч Кимбалл тууний дэргэд ойрхон зогсож 

байсан харуульш ажилтантай гэрчлэлээ хуваалцсан 

аж. Тэр Петрийн хешее руу харж, Петрийн баруун 

гар дахь олон тулхуурийг заагаад, 'Сумийн 

Еренхийлегчийн хувьд Петрийн эзэмшиж бай

сан санваарын тулхууруудийг би ЭНЭ эрин уед 

эзэмшиж байгаа юм шуу дээ' гэжээ. Дараа нь 

тэр харуулын ажилтанд хандан: 'Та едер бур Те

леелегчдийн чулуун хешеетэй ажилладаг бол 

енеедер амьд Телеелегчдийн дэргэд байна шуу 

дээ' гэв. Тэгээд тэрээр Еренхийлегч н.элдон 

Таннер, Ахлагч Томас с.Монсон, Ахлагч Боид 

к.Пакер нарыг танилцуулсан гэдэг. Тэр дани хэ

лээр хэвлэгдсэн Мормоны Номыг харуулын 

ажилтанд бэлэглэж, Бошиглогч Иосеф Смитийн 

тухай гэрчлэлээ хуваалцав. Харуулын ажилтан 

Ариун Сунсийг мэдэрч, сэтгэл нь хедлен нулимс 

урсгаж, бошиглогч, Телеелегчдийн дэргэд бай

гаага а мэдэрсэн аж. Биднийг сумээс гарч явахад 

манаач '8неедер би Бурханы уйлчлэгчдийн дэр

гэд байлаа шуу дээ'" гэж надад хэлж билээ. 

(Conference Report, 1981 оны 10-р сар, 27; Ensign, 

1981 оны ll-р сар, 20). 

• Санваар эзэмшигчид ямар нехцелд ариун ёслолууд 

болон санваартны бусад уургуудээ гуйцэтгэдэг вэ? 

• Бид "хаант улсын тулхууруудийг" эзэмшдэг хумуу

СИЙГ хэрхэн хундэтгэн дэмждэг вэ? 

� Матай 17:1-13 (Марк 9:2-13; Лук 9:28-36-г мен 

� уз). Хувиралтын Уулан дээр 60ЛСОН 6усад чухал 

уйл явдлууд. (40-45 минут) 

Оршлыг нь зохиолчоос нь илуу алдартай хун бичиж га

рын усгээ зурсан нэг номыг ергеж харуул. 

• 30ХИОЛЧИД яагаад номьшхоо оршлыг нэрд гарсан ху

нээр бичуулэхийг хусдэг вэ? (Номынхоо унэлэмжийг 

дээшлуулж, борлуулалтыг нь дэмжихийн ТУЛД.) 

• Хэрэв та ном бичвэл оршил бичиж егехийг гуйх хам

гийн их нэрд гарсан хун чинь хэн байх вэ? 

• Уунээс илуу зуйл ХЭН нэгнээс хусэх бол та хэнээс ху

сэх вэ? 

Матай 3:17-г уншиж, дараах асуултуудад хариулахыг су

ралцагсдаас хус: 

• Есусийг ард тумэнд хэн танилцуулсан (эсвэл гэрчил

сэн) бэ? 

• Ийнхуу танилцуулах уед ямар уйл явдал болсон бэ? 

( Христийн баптисм.) 

• Энэ уйл явдал яагаад тийм чухал байсан бэ? 

• 8ер ямар уйл явдлуудаар Эцэг Хуугийнхээ тухай гэр

чилсэн бэ? (Иосеф Смит-Туух 1:17; 3 Нифай 11:7-г уз). 

Матай 17:5-ыг уншиж, Тэнгэрлэг Эцэг Хуугийнхээ тухай 

гэрчилсэн еер нэг чухал уйл явдлыг енеедер судлах 

болно гэдгийг суралцагсдад хэл. 

Матай 17:1-13-ыг анхааралтай уншаад дараах асуултуу

дад хариулахыг суралцагсдаас хус: 



• Уулан дээр Есуст юу тохиолдсон бэ? (шулэг 2-ыг уз ). 

• Мосе l:11-д егуулснээр менх бус хумуус яагаад хувир

сан бэ? 

• Чухал уйл явдлуудаар ямар гурван Телеелег'l Есустэй 

байнга хамт байсан бэ? (Марк 5:22-23, 3 7 ;  14:3 2-3 4-ийг 

уз. Мен T he Life and Teachings о! Jesus and His Apostles, х. 

102 дахь Матай 17:1-9-ийн тайлбарыг уз ). 

• Тууний Хувиралтын уед ямар Телеелег'lИД Есустэй 

хамт байсан бэ? 

• Хувиралтын Уулан дээр еер хэн узэгдсэн бэ? ("Елиас" 

гэдэг бол грек хэлээр "Елиа" гэсэн уг гэдгийг анхаар ; 

мен Судруудын Удирдамж, "Елиас-"ыг уз, х. 7 0.) 

• Мосе, Елиа нар харагдахдаа ямар биетэй байсан бэ? 

Алма 4 5:19; Хаадын дэд 2:11; Сургаал ба Гэрээ 110:13-ыг 

уншиж, Мосе, Елиа хэрхэн менх биетэй болсныг мэдэ

хийг суралцагсдаас хус. (Тэд тэнгэрт зеегдсен юм.) 

Дагалдах хуснэгтэн дэх судруудыг суралцагсдаар ун

шуулж, тэнгэрт зеегдсен хумуун биесийн терх байдлыг 

жагсаан би'lУУЛ. 

Тэнгэрт зеегдеен хумуун биееийн онцлог 

3 Нифай 28:7 

3 Нифай 28:8, 
39-40 

Тэнгэрт зеегдсен хумуун биее "хэзээ ч 

ухлийг амеаxrуй." 

Хоёр дахь И рЭлтЭЭр тэнгэрт зеег деен хумуун 

биее тэр даруй амилуулалтын нехцелд 

IIIИЛЖИХ болно. 

3 Нифай 28:30 Тэд тэнгэр элчуу Д лугээ адил узэг дэж бас 
узэг дэxrуй болж чадна. 

3 Нифай 28:38 Тэд дэлхийн нуглуудийн улмаае бус аваае 

"евчнийг бас харамелыг" узэxrуй. 

3 Нифай 28:39 Сатан тэднийг уруу татаж чадахгуй 

I 

I 
I 
I 

хувиралтыli Уулан дээр болсон юм бухнийг цаасан дээр 

жагсаан би'lИХИЙГ суралцагсдаас хус. Ахлаг'l Брус Р.Мк

Конкийн дараах угсийг хуваалц. Орхисон ямар нэг зуйл

сийг жагсаалтанд нэмэхийн тулд асуудал бурийн дараа 

хангалттай цаг гаргаж ег. 

"(1) Есус Арванхоёроос Петр, Иаков, Иохан нарыг 

нэргуй уулан дээр тусад нь авааtIИЖ, тэдний 

емне хувирахад тэд тууний сур жавхланг 

харжээ .... 

"(2) Петр, Иаков, Иохан нар еерсдее '1 'тууний 

емне хувирсан ажээ' (Teachings [о! the Prophet 

Joseph Smith), р. 158) .... 

"(3 ) Мосе, Елиа нар ... уулан дээр ХУр'! ирэн 

Есус тэдэнтэй хамт хаант улсын тулхууруу

дийг Петр, Иаков, Иохан нарт ег'lЭЭ. 

(Teachings, р. 158.) 

"(4 ) Херодын цаазаар aBaa'lCaH Иохан бас байсан 

бололтоЙ .... 

"(5 ) Петр, Иаков, Иохан нар Хоёр дахь Ирэл

тээр мянган жилийн эхэнд тохиох дэлхийн 

хувиралтыг узэгдлээр харжээ ... [С ба Г 

63:20-21] .... 

"(6) Петр, Иаков, Иохан нар уулан дээр байх 

уедээ хувийн хишгээ авсан бололтоЙ. 

([Joseph Fielding Smith,] Doctrines о! Salvation, 

боть. 2, х. 165.) ... 

"(7 ) Есус еерее '1 бас цагаатгалын хязгааргуй зов

лон таР'lлалд бэлтгэгдэн Мосе, Елиа нар 

туунийг ХУ'lИрХЭГЖУУЛЖ, урам хайрласан 

бололтоЙ. ([Жеймс Э.ТалмеЙж,] Jesus the 

Christ, х. 3 7 3.) ... 

"(8) Сонгогдсон гурван телеелег'lИД 'тууний 

ухэл болон амилалтын тодорхой байдлыг 

заасан нь тодорхой юм' [И СО, Лук 9:3 1] .... 

"(9) Мен енгерсен уеийн эрин зуунуудын тухай 

тэдэнд заасан байх ёстой [Мосе, Елиа нар 

бэлгэдэл нь болсон ] .... 

"(10) Уулээр халхлагдсан Бурхан Эцэг уулан дээр 

мен байсныг [Петр, Иаков, Иохан нар ] дуу 

хоолойг нь сонссон '1 хэлбэр дурсийг нь ха

раагуй бололтой" (Doctrinal New Testament 

Commentary, 1:3 99-4 01). 

Суралцагсдаас асуу: 

• Матай 17:1-13 дахь уйл явдлуудаас аль нь удалгуй та 

нарт тохиолдох хамгийн их магадлалтай вэ? 

• Та нараас хэд нь ариун сумд явах зорилго тавьсан бэ? 

Яагаад? 

• Ариун сумд ям ар ёслолууд хийгддэг вэ? (С ба Г 

124:3 3-ыг уз ). 

• Сургаал ба Гэрээ 97:15 -16-г унш. Ариун сумд явахад 

ямар бэлтгэл шаардлагатай вэ? 

Ариун сумийн адислалууд болон гэрээнуудэд бэлтгэ

хэд нь туслах зуйлуудийг цаасан дээр би'lИХИЙГ сурал

цагсдаас хус. 

Матай 17:9 (мен Марк 9:9; Лук 9:З6-г уз). Зевхен Суне 

биднийг едеееен уед хувийн ариун туршлагыг хуваал

цах ёетоЙ. (10-15 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: 

• Бага насны хуухдэд элэнц евег эцгийнх нь зургийг ег

вел тэр зургийг яах вэ? 

• Ихэнх хуухдууд ийм зургийг яаж болох вэ? 

• Хуухдийг том болтол хулээх нь яагаад хэрэгтэй вэ? 

(Том болсон ХУУХЭД зургийг эрхэмлэж, туунд хайр гам

тай хандаж 'Iадна.) 



Матай 17:9-ийг уншиж, хувиралтыlix нь уед 8ертэйгее 

хамт байсан гурван дагалдагщадаа Есус юу гэж зарлиг

ласныг олж мэд. Алма 12:9, Сургаал ба Гэрээ 63:64-ийг су

ралцагсдаар уншуулж, дара ах хоёр асуултыг асуу: 

• Есус Хувиралтынх нь тухай ярихгуй байхыг дагалдаГLI

дадаа яагаад зарлиг болгосон бэ? 

• хувиралтыli тухай ярих нь бага на сны хуухдэд унэ цэ

нэтэй зургийг егехтэй хэрхэн адилхан байж болох вэ? 

АхлаГLI Боид КЛакерын дараах угсийг хуваалц: 

"Бидэнд байнга ирээд байдаггуй сэтгэл догдлом, 

сунсний хучтэй туршлагыг би мэдсэн. Ийм 

туршлага нь еренхийдее бидэнд заавар erLI, гэ

гээруулэх, алдаа дутагдлыг залруулахад ашиг 

тустаЙ. Хэрэв бид зохих эрх мэдлээр дуудагдаа

гуй бол дээрх туршлага нь биднийг зевлегее егех 

буюу бусдыг залруулах боломжоор хангадаггуЙ. 

Ер Бусыli сунслэг туршлагыli тухай байнга яриад 

байх нь мэргэн ухаан биш гэдэгт би бас итгэдэг. 

Ийм туршлагад болгоомжтой хандан хамгаалж, 

зевхен бусдыг адислахыli тулд уунийг ашигла

хыг зевхен Сунс едеесен уед л хуваалцах ёстой" 

("The Candle of the Lord," Ensign, Jan. 1983,53). 

хувиралтыli тухай Иоханаас бусад бух сайн мэдээнд цэ

дэглэсэн байдгийг суралцагсдад хэл ("The Candle of the 

Lord," Ensign, 1983 оны 1-р сар, 53). Матай 17:1-г суралцаг

чидтайгаа хамт уншиж, дара ах асуултуудыг асуу: 

• Дервен сайн мэдээг ЗОХИОГLIДООС хэн хэн нь Хувиралт 

дээр байсан бэ? 

• Иохан яагаад энэ уйл явдлыг еерийн Сайн мэдээнд 

цэдэглээгуй байж болох вэ? (Матай 17:9-ийг уз). 

• 8нее уед зевхен Сунсээр едеегдсен уед хуваалцвал зо

хих ямар туршлагууд хумууст байдаг вэ? (Патриархын 

болон эцгийн адислал, хувь хуний болон гэр булийн 

сунслэг туршлага, бишоптой хийсэн ярилцлага.) 

• Алма 12:9, Сургаал ба Гэрээ 63:64-т егуулснээр, ху

вийн ариун туршлагуудыг хэзээ хуваалцах нь тохи

ромжтой вэ? 

Матай 17:24-27. Улс орныхоо хуулиар амьдрах нь Есус 

Христийн сайн мэдээний хэсэг юм. (10-15 МИНУТ) 

Итгэлийн Тунхаг гурамсан сударт хаана байдгийг мэдэх 

уу гэж суралцагсдаас асуу (Агуу Унэт Сувдын ард). Итгэ

лийн арванхоёр дахь тунхгийг унших буюу давтан хэлэ

хийг нэг суралцаГLIаас хус. Тунхгийг тайлбарлахыг еер нэг 

суралцаГLIаас хус. Сургаал ба Гэрээ 134:1, 5-ыг уншиж асуу: 

• 3асгийн газрууд ямар зорилгоор зохион байгуулагдах 

ёстой вэ? 

• 3асгийн газрууд юуны учир хуулиуд гаргадаг вэ? 

• Бид засаг терийнхее емне ямар уурэг хариуцлага ху

лээдэг вэ? 

Матай 17:24-27-г уншиж, Есус улс орны хуулийг сахьдаг 

байсныг харуулсан юу хийснийг олохыг суралцагсдаас 

хус. Арванхоёр Телеелегчийн чуулгыli гишуун асан Ах

лаГLI Жеймс Э.ТалмеЙжиЙн дараах угсийг хуваалц: 

"Дэлхий дээрх бидний Аврагчийн ажил тухайн 

Иудей, Ром хоёрьПI аль алиных нь эрх мэдлийг 

хулээн зевшеердег байсныг тод харуулдаг .... 

Татвар xypaarLI шатлан захирах ёсны дагуу татва

рын менгийг шаардах тухайд, Христ ... татварыг 

телех ёстой бур гайхамшигтай нехцел байдлаар 

менге бий болсон уед LI татвар телех ёстой гэсэн 

LIИГЛЭЛ еГLIЭЭ" (The Articles ofFaith, 12 дахь хэвлэл, 

[1924], 416). 

Дараах зуйлеийг хийдэг хумуус зарлигуудын дагуу амь

дардаг уу гэдгийг суралцагсдаас асуу: 

• Хурд хэтруулдэг (машин жолоодож яваа уедээ). 

• Татвар телехдее луйвар хиЙдэг. 

• Ажил дээрээсээ юм aBLI явдаг. 

• Авдаг цалингаасаа бага ажил хиЙдэг. 

• Компьютерийн програмыг хууль бусаар хуулбарладаг. 

Асуулт: 

• Хумуус уле орны хуулийг зеРLIдег еер ямар нийтлэг 

хэлбэрууд байдаг вэ? 

• Алма 39:3, ll-ийг унш. Эдгээр шулгуудэд егууленээр, 

бид улс орны хуулиудыг сахих ёстойн нэг шалтгаан 

юу вэ? (Бидний ажил уйлс сайн эсвэл муу байлаа LI эр

гэн тойрон дахь бусад хумууст нелеелдег.) 

Матай 18:1-10 (мен Марк 9:33-37,42-48; Лук 9:46-48-ыг 

уз). Бид Тууний хаант улсад орохын тулд бяцхан хуухэд 

шиг болох ёстой гэж Аврагч сургасан. (15-20 МИНУТ) 

Бяцхан хуухдууд сонин юм ярьж, хийж болно. Хуухдуу

дийн хэлсэн эсвэл хийсэн хегжилтэй зуйлсийн тухай 

ярихыг суралцагсдаас хус. Матай 18:1-4-г уншиж, асуу: 

• Тэнгэрийн хаант улсад хамгийн агуу нь хэн бэ? 

• AвparLI яагаад биднийг бяцхан хуухэд шиг болохыг 

хусдэг вэ? 

• Бяцхан хуухэд шиг болох гэдэг нь юу гэсэн утгатай 

гэж та нар бодцог вэ? (Мозая 3:19-ийг уз). 

• "Хуухэд шиг," "хуухэдтэй адилхан" гэсэн угс утгын 

ямар ялгаатай вэ? 

Христ ба хуухдууд (зуйлийн дугаар 80243) зургийг 

эсвэл нэг бяцхан хуухдийн том зургийг ангийн емне 



баЙрлуул. Самбар дээр гурван багана хийж, Зан mелевийн 

шинж, Бяцхан хуухдууд яадаг вэ, Би юу хийж чадах вэ? гэж 

бич. Хуухдийн зан телевийн шинж 'Iанаруудыг нэрлэ

хийг суралцагсдаас xyC'l, тэдний хариултуудыг эхний 

багананд жагсаан би'l. Зан телевийн дээрх шинж 'IaHap 

бур хуухдууд дээр хэрхэн илэрдгийг дурслэхийг сурал

цагсдаас xyC'l, тэдний хариултыг хоёр дахь багананд жаг

саан би'l. (Жишээнуудийг дагалдах хуснэгтээс уз.) Эцэст 

нь, бид зан телевийн эдгээр шинж 'Iанаруудыг хегжуу

лэхийн тулд юу хийж болохыг асууж, хариултуудыг гу

рав дахь багананд би'l. 

Зан телевийн Блцхан хуухдууд Биюу хийж 
шин ж ладаг вэ чадах вэ? 

Гэнэн цайлган Хуухдууд гэнэн цайлган 

I сэтгэл тердег бегеед нугэл 
хилэнцгуй баЙдаг. 

Номхон Хуухдууд бардамнаж, 

делгеен зан ихэрхдэггуЙ. 

Заахад хллбар Хуухдууд итгэхийн тулд 

I (дуу лгавартай) харахыг хусдэггуЙ. 

Хайр ба уучлал Хуухдууд уурласнаа мартаж, 

удалгуй дахиад найз нар 
болдог. 

Эцэг эхээсээ Хуухдууд эцэг эхдээ, 

хамааралтай Тэнгэрлэг Эцэгтээ итгэдэг. 

байдаг 

Муу санаагуй Хуухдууд арьсны енге, 

хегжлийн бэрхшээл зэрэг 

ллгаанд илуу амархан дасан 

зохицдог. 

Матай 18:6-г суралцагсдаар уншуулж, асуу: Тэнгэр дэх 

Эцэгийнхээ хуухдуудийг гомдоох буюу хохироох нь хэр 

зэрэг ноцтой вэ? Тээрмийн 'Iулууны зургийг суралцагс

дад узуулэх буюу самбар дээр зурж узуулж болно. Хуух

дийг зодох, хэл амаар доромжлох нь сунслэг байдлыli 

хамгийн ноцтой нуглийн нэг юм. Хуухдуудэд хор хохи

рол У'lруулах еер нэг хэлбэр бол тэдэнд хуурам'! сургаа

луудыг зааж, зев сургаалуудыг заахгуй байх явдал мен. 

• "Бяцхан хуухдууд" гэдэг нэр томьёо хуухдуудээс еер 

хэнийг за аж болох вэ? (Мозая 3:18-19-ийг уз). 

• 8ер хэнийг бид гомдоох буюу хохироох ёсгуй вэ? 

Эдгээр зар'IМУУД тэдэнд хэрхэн холбогдохыг ойлгоход нь 

суралцагсдад тусал. Хэрэв бид дуу нараа эсвэл Бурханы 

хуухдуудийн аль нэгийг зодох, хэл амаар доромжлох юм 

бол Авраг'! биднийг ноцтойгоор зэмлэн буруутгах гэм 

нуглийг уйлдэж байгаа нь тэр. 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Христийн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛ�IИЙН Дээгуур 
терелт 0НГ0р0Х баяр Дээгуур еНГ0р0Х Дээгуур еНГ0р0Х 0НГ0р0Х баяр ба 

Оршил 

баяр баяр СУУЛ�IИЙН 
ДОЛОО ХОНQГ 

Матай 19-20-д АвраГl 8ерийгее тахилд ергех хурга болго

хын тулд Дээгуур енгерех баярт оролцохоор Иерусалим 

руу явдаг. Тэрээр замдаа УЙЛ'IЛэх болон заахаа ургэлж

луулж, уй олон хун туунийг дагаж явлаа (Матай 19:2-ыг 

уз). Энэ хоёр булэг дэх сургаалууд болон уйл явдлууд Есу

сийн ялгуусан ирэлтийн емнехен уе болон Тууний амьд

ралыli СУУЛ'IИйн долоо хоногийн эхэн уед болжээ. 

Матай 19-20-ийг залбир'l судлан, ХИ'lээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зар'IМУУДЫГ ав'! уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал эарчмууд 

• Гэрлэлт Бурханаас томилогдцог бегеед уурд менхед 

ургэлжлэх нь Тууний телевлегее юм. Гэр бул салах нь 

менх бус байдалд заримдаа шаардлагатай '1 "энэ эхлэ

лээс ийм байгаагуй юм" (Матай 19:8-ийг уз; мен 

1 Коринт 11:11-12; С ба Г 131:1-3-ыг уз). 

• Бид бугд теге тегелдер биш, гэв'I бид даруухнаар гуй

вал, Их Эзэн биднийг тегелдержилт руу алхам алх

маар хетелж 'Iадна (Матай 19:16-26; мен Моронай 

10:32-33-ыг уз). 

• у дирдаГ'lдад УЙЛ'lлэх агуу уурэг хариуцлага, боломж 

байдаг (Матай 20:25-28-ыг уз; мен Езекиел 3:17-21; 

Иаков 1:19-ийг уз). 



Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings 01 Jеsиs and His Apostles, 130-133. 

3аах З0ВЛОМЖ 

Матай 19-20-ийг заахаар бэлтгэхдээ дара ах санаануудаас 

сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Матай 19:3-8 (Марк 10:2-9-ийг мен уз). Гэрлэлт Бурха

наае томилогддог бегеед уурд менх ургэлжлэх тави

лантай юм. Менх буе байдалд зари м уед гэр бул еалалт 

шаардлагатай ч "энэ нь эхлэлээе ийм байгаагуй юм." 

(20-25 МИНУТ) 

Нэг суралцагшйг ангийн емне гарч ирэхийг урь. Туунд 

хоёр еер чихэр узуулж, алийг нь сонгохыг асуу. Дара ах 

асуултуудыг асуу: 

• 8дерт та нар дунджаар хэдэн шийдвэр гаргадаг вэ? 

• 8неедер та нар ямар чухал шийдвэр гаргав? (Хариул

туудыг самб ар дээр бич.) 

• Энэ амьдралд гаргах хамгийн чухал шийдвэр '1ИНЬ юу 

байх болно гэж та нар боддог вэ? 

Тухайн уед Арванхоёр Телеелегчийн Чуулгын гишуун 

асан ахлагч Спенсер В.Кимбаллын дараах угсийг хуваалц: 

"Маргааш та ямар хун байх вэ гэдэгт, таны ажил 

уйлс, зан телев, менхийн хувь тавиланд нелее

лех хамгийн чухал цорын ганц хучин зуйл бол ... 

харанхуй шенийг сарны гэрэл гийгуулдэг лугээ 

адил амьдралынхаа хань болооч гэж нэгэн хунээс 

гуйхаар шийдцэг тэр шийдвэр юм. Энэ бол 

амьдралдаа таны гаргадаг хамгийн чухал шийд

вэр!" (The Teachings 01 Spencer W. Kimball, 301 ). 

• Дэлхийн зарим хумуус гэрлэлтийн ач холбогдлын та

лаар ямар бодолтой байдаг гэж та нар боддог вэ? 

• Гэр булийн хосууд гэрлэлтдээ байгаа асуудлуудыг 

шийдвэрлэх ямар арга зам байгааг та нар ажигласан бэ? 

Матай 19:5-6-г уншиж, гэрлэлтийн тухай Аврагч юу заас

ныг ол. Суралцагчдад ариун сумийн зураг узуулж, хаана 

гэрлэхийг хусдэгийг нь асуу. Дараа нь шулэг 7-9-ийг ун

шиж, асуу: Бид гэр бу л салалтын тухай Есусийн сургаа

луудыг ойлгосноор юу мэдэж болох вэ? (Анхааруулга: 

Эцэг нь буюу гэр булийн гишууд нь салсан байж болох 

суралцагсдыг эмзэглуулэхээс болгоомжил. Бусдын асууд

луудыг хендеед байх шаардлагагуй, харин менхийн 

гэрлэлтэд бэлтгэхэд нь тэдэнд туслахад анхаарлаа тевле

руулэх ёстоЙ. Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн дара ах угсийг 

хуваалц: 

"Селестиел буюу менхийн гэрлэлт нь ергемжле

лийн ууд хаалга юм. Тууний бутээлтийн зорил

гыг бурэн хэрэгжуулж, менх амьтай Болохыli 

ТУЛД хун гэрлэлтийн энэхуу жаягийг болон 

ууний салшгуй хэсэг болсон бух гэрээг сахиж, 

уургуудээ биелуулэх ёстоЙ. Хэрэв гэр булийн хос 

лацдан холбуулсан бол тэр хоёр энэ амьдралд 

болон ирэх дэлхийд гэрлэлтийн харилцаа нь ур

гэлжилнэ гэсэн уг юм. (С ба Г 131:1-4; 132.) ... 

'Тэр бул салалт бол уг гэрлэлтийн байдлаас ул 

хамааран сайн мэдээний телевлегеений хэсэг 

биш. Гэвч амьдрал дээр хумуус сайн мэдээний 

жишгуудээр ургэлж амьдардаггуй учраас гэр бу

лийн хосын сунслэг байдал хэр зэрэг бат тогтвор

тойгоос хамааран, аль нэг шалтгаанаар гэр бул 

салалт байхыг Их Эзэн зевшеердег .... Бэлгийн 

харилцааны нугэл уйлдсэнээс бусад тохиолдолд 

нехцел байдал хамгийн сайн байвал гэр бул са

лалт угуй болж болно. 8нее уед гэр бул салал

тыг иргэний хуулиудад нийцуулэн зевшеердег 

бегеед салсан хумуус ёс суртахуунгуй байдлаа 

орхиж, илуу ендер шаардлагыг сахин биелуул

бэл дахин гэрлэхийг Сум зевшеердег" (Doctrinal 

New Testament Commentary, 1:547 ). 

Гэвч гэр бул салалт дэлхий даяар, зарим тохиолдолд бур 

бидний еерсдийн гэр булд их байгааг онцлон тэмдэглэ. 

Амьдралдаа алдаж, будэрч яваа хумуусийг шуух нь чу

хал бус. Бид ууний оронд Аврагчийн эдгээр сургаалуу

дыг амьдралдаа амжилттай хэрэгжуулэх ёстоЙ. Асуулт: 

Гэрлэлтийн талаар зев шийдвэр гаргахад та нар хэрхэн 

бэлтгэж болох вэ? (Ариун сумд гэрлэх зорилго тавьж, 

ирээдуйн хань чинь ямар байгаасай гэж хусдэг тэр байд

лаараа еерее амьдардаг байх, ариун сумд орохоор зохис

той залуучуудтай хэлхээ холбоотой баЙх.) 

Матай 19:16-26 (мен Марк 10:17-27; Лук 18:18-27-г уз). 

Бид бугд теге тегелдер биш, гэвч бид даруухнаар гуй

вал, Их Эзэн биднийг тегелдержилт руу алхам алхмаар 

хетелж чадна. (20-25минут) 

Шуmэн бишрэх гэдэг угийг самбар дээр бич. Энэ уг юу гэ

сэн утгатайг суралцагсдаас асуу. (Зев хариулт олон биЙ.) 

Хэдэн хариулт хэлсний дараа Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн 

дараах тодорхойлолтыг хуваалц: 

"Тегс шутлэг бишрэл бол даган дуурайх явдал 

мен" (The Promised Messiah: The First Coming 01 Christ 

[1978],568). 



3 Нифай 27:27-г суралцагсдаар уншуулж, асуу: Энэ шу

лэг АхлаГl МкКонкийн угсэд хэрхэн холбогдох вэ? Ма

тай 19:16-26-г уншиж, асуу: Тэр залуу эр Аврагпай илуу 

адилхан болохын тулд яах хэрэгтэй бай сан бэ? 

Бид Авраг-пай илуу адилхан болох арга замуудын тухай 

сана ага а илэрхийлэх боломжийг суралцагсдад олгохын 

тулд "More Holiness Give Ме" дууллыг дуулах буюу угийг 

нь уншуул (Hymns, по. 131). Есустэй илуу адилхан боло

ход нь хэрэгтэй бай сан хамгийн qyxал ееР'1лелтийнхее 

тухай цаасан дээр би'1ИХИЙГ суралцагсдаас хус. Асуулт: 

Хун бур адилхан зуйл бичсэн гэж та нар бодож байна уу? 

Яагаад угуй гэж? 

Еренхийлег'1 Харольд БЛийгийн дараах угсийг хуваалц: 

"Баян залуу захираг'1ИД хун амины хэргийн те

лее эсвэл хуний амь бурэлгэх сана а сэдвэл хэр

хэн намаН'1Лахыг за ах хэрэггуЙ. Садар самууныг 

уйлдэхээс, хулгай хийж, худал хэлэхээс, залилан

гаас эсвэл ээжийгээ хундлээгуйгээс намаН'1лахыг 

туунд заах шаардлага баЙхгуЙ. Энэ бухнийг тэр 

бур багаасаа сахиж ирсэн гэж хэлсэн шуу дээ .... 

"Ялган таних хурц ухаантай, Агуу Багшийн хучтэй 

Эзэн залуу захирагчийн жишээг тегс байдлаар 

оношилсон юм: Тууний хэрэгцээ, туунд дутагдаж 

бай сан зуйл нь ДЭЛХИЙН бухнээс эрхэмлэдэг зуйл

сийг хайраар даван туулах явдал байсан юм .... 

Хэрэв бид бугд тегелдержилтед хурэхийг, тегел

держилтийн илуу ендер тевшин еед авир'1 эхлэ

хийг хус'1 байгаа бол, 'Надад юу дутагдаад 

байна?' гэсэн энэ асуултыг еерсдеесее асуух ёс

той. Ур егеежтэй ажилладаг удирдаг'1 бол тэрхуу 

дутагдаж байгаа зуйлээ илруулж ОЛОХОД нь су

ралцаг'1ИД тусалж, сунслэг байдлын эдгэрэлтийг 

нь зааж егдег хун юм" (Stand Уе in Holy Places 

[1974],208-210). 

Илуу сайн хумуус болохын тулд амьдралаа ееР'1Лехеер су

ралцагчдын гаргаж байгаа хуч '1армайлтыг урамшуулан 

дэмж. АвраГ'1тай илуу адилхан болохын тулд еер юу хийж 

болохыг мэдэхийн телее залбир'1 байхад нь тэднийг дэмж. 

Матай 20:25-28 (мен Марк 10:42-45; Лук 22:24-27-г уз). 
Уйлчлэх агуу уурэг хариуцлага удирдагчдад баЙдаг. 

(10-15 минут) 

Улс орныхоо удирдаг'1 боллоо гэж тесеелен бодохыг су

ралцагсдаас хус. Хэвлэл МЭДЭЭЛЛИЙНХЭН тэднээс ярилц

лага ав'1, улс орныг удирдах ажилдаа юун дээр анхаарал 

тевлеруулж ажиллахыг нь мэдэхийг хус'1 байгааг тэд

нээр тесеелен бодуул. Асуулт: Та юу ярих вэ? 

Сайн удирдаг'1ИЙН зарим шинж '1анаруудыг нэрлэхийг 

тэднээс хус. Матай 20:25-28-ыг суралцагсдаар уншуулж, 

Их Эзэн удирдаг'1ДЫН талаар дээрх шулгуудэд юу гэж 

хэлснийг жагсаан би'1. Мозая 2:11-19, 27-г тэднээр ун

шуулж, уйлчлэх, буюу уйлчлэл гэдэг уг ХЭ'1НЭЭН удаа гар'1 

байгааг тоол. Асуу лт: 

• Ха ан Бенжамин УЙЛ'1ЛЭЛИЙН талаар ямар бодолтой 

байсан бэ? 

• Эдгээр шулгуудийг Матай 25:34-40-д Авраг'1ИЙН заа

сан зуйлтэй хэрхэн харьцуулж болох вэ? 

Иаков 1:19, Езекиел 3:17-21-ийг уншиж, асуу: 

• Багшийн уургийн талаар та нар эдгээр ШУЛГУУДЭЭС 

юу мэдэв? 

• Та нар еерсдийгее ямар байдлаар удирдахаар дуудаг

даж болно гэж боддог вэ? (Бид бараг бугдээрээ амьд

ралынхаа ямар нэг уед Сум дээр, ажил дээрээ эсвэл 

гэр булдээ удирдахаар дуудагддаг гэдгийг онцлон 

тэмдэглэ.) 

• Удирдаг'1 болоход бэлтгэхийн тулд та нар одоо юу 

хийж болох вэ? 

• Бид удирдаГ'1дадаа уургээ биелуулэхэд нь тусалж, 

дэмжихийн тулд юу хийж болох вэ? 

Матай 21-23 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёрдахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Хриетиин Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛLrnйн Дээгуур 
Т0р0ЛТ еНГ0р0Х баяр Дээгуур 0НГ0р0Х Дээгуур еНГ0р0Х еНГ0р0Х баяр 

Оршил 

баяр баяр ба СУУЛ'П1ЙН 
долоо ХОНОГ 

Матай 21-23-т Авраг'1ИЙН менх бус амьдралын СУУЛ'1ИЙН 

долоо хоног эхэлдэг. (Эдгээр уйл ЯБдлуудын нарийн уял

даа холбоог хавсралтан дахь "Авраг'1ИЙН амьдралын суул

'1ИЙН долоо хоног" хэсгээс уз, х. 310) Авраг'1 гурван 

жилийн турш зааж, эдгээж, урам дэм хайрлан, олон ту

МЭН Туунийг даган хошуурахаар тийм хайрыг харуулсан 

билээ. Тууний ялгуусан ирэлтээр бас хожим нь ариун 

сумд хумуус Есус бол амлагдсан Мессиа мен болохыг тань

сан юм (Матай 20:9, 15-ыг уз). Иудейн энэхуу уурлан хи

лэгнэсэн удирдагчид бугд Тууний амь насыг бурэлгэхийг 

эрэлхийлж баЙв. Есус ариун сумийг ЦЭВЭРШУУЛСНИЙ дараа 

тэндэх хумууст заахад маш их цаг зарцуулжээ. 

Матай 21-23-ыг залбир'1 судлан, ХИ'1ЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс 

емне дараах зар'1МУУДЫГ ав'1 уз. 



3рж олох сайн мэдээний чухал эарчмууд 

• Бид Есус Христийг жинхэнэ сур жавхлан, агуу байдалд 

нь ав'! узэх юм бол Туунийг бидний Aвpaг'I, ГЭТЭЛГЭГ'I 

хэмээн магтан дуулдаг нь яагаад qyxал байдгийг илуу 

сайн ойлгож 'Iадна (Матай 21:1-11; мен Мозая 3:17-г уз). 

• Есус биднийг буруу уйлдлийнхээ телее хариуцлага ху

лээхээр болгосон юм (Матай 21:12-16-г уз; мен С ба Г 

97:15-16-г уз). 

• Хамгийн агуу зарлиг бол Бурханыг бух зурх, бие сэт

гэл, оюун ухаанаараа хайрлах явдал мен (Матай 

22:3б-38-ыг уз). 

• Хоёр дахь агуу зарлиг бол бид еерсдийгее хайрладаг 

шиг бусдыг хайрлах явдал мен (Матай 22:39-ийг уз). 

• Бид хэрхэн амьдар'! байгаагаараа бусдад сайнаар бо

лон муугаар нелеелдег (Матай 23:2-28-ыг уз; мен 

Алма 39:3, 11-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings 01 Jesus and His Apostles, 143-149. 

• "Авраг'IИЙН амьдралын СУУЛ'Iийн долоо хоног," х. 310. 

3аах эовломж 

Матай 21-23-ыг заахаар бэлтгэхдээ дараах санаануудаас 

сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

New Testament Video хи'Iээл 7, "Шударга ёс ба ни

гуулсэл-"ийг (6:00) Матай 21-ийг заахдаа ашиглаж 

болно (New Testament Video Guide -ын за ах зевлемжийг уз). 

Матай 21:1-11 (мен Марк 11:1-11; Лук 19:29-40; Иохан 

12:12-19-ийг уз). Бид Есус Христийг ЖИНХ3Н3 сур 

жавхлан, агуу байдалд нь авч уззх юм бол Туунийг 

бидний Аврагч, Гзтзлгзгч хзмззн магтан дуулдгийн ач 

холбогдлыг илуу сайн ойлгож чадна. (15-20 МИНУТ) 

Улс орны нэр хундтэй, бишрэм нэгэн удирдаг'I ангид 

орж ирлээ хэмээн тесеелен бодохыг суралцагсдаас хус. 

• Та нар юу гэж бодох вэ? 

• Та нарт ямар сэтгэгдэл терех вэ? 

• Та нар яах вэ? 

• Юу гэж хэлэх вэ? 

Бошиглог'I ангид орж ирлээ хэмээн тэднээр тесеелен 

бодуулж, дээрх асуултуудад хариулуул. Одоо Есус Христ 

ангид орж ирлээ гэж тесеелен бодуулаад мен дээрх 

асуултуудад хариулуул. 

• Энэ гурван хунд та нар ямар ялгаатайгаар хандах вэ? 

• Та нарын хариу уйлдэл яагаад еер еер байх вэ? 

6неедер та нар Есус Христийг ирэхэд хумуус хэрхэн хариу 

уйлдэл узуулсэн тухай унших болно гэдгийг таЙлбарла. 

Матай 21:1-11-ийг уншихад суралцагсдыг урьж, Есусийг 

Иерусалимд ирэхэд ард тумэн юу гэж магтсаныг жаг-

са ан бичуул. Дараах судруудыг уншиж, бид яагаад Есус 

Христийг магтах ёстойн шалтгаануудыг жагсаа: 

• Хиламан 14:12 

• 1 Коринт 15:21-22 

• Мозая 3:17 

Асуулт: 

• Есусийг энд биеэрээ байхгуй уед 'I бид Туунийг хэрхэн 

магтаж болох вэ? (Тууний тухай дууллууд дуулж, Туу

нийг ургэлж санах гэрээнуудээ сахиж, Тууний телее 

Тэнгэрлэг Эцэгт талархал ерген, залбирах уедээ Ца

гаатгалыli телее талархал илэрхийлж болно.) 

• 2 Нифай 2:10-ыг унш. Энэ шулэгт егуулснээр бид буг

дэд нэгэн цагт юу тохиолдох вэ? 

Дараах асуултуудыг чимээгуй эргэцуулэн бодохыг сурал

цагсдаас хус: 

• Тэр едер та нар баяртай байх уу эсвэл гунигтай байх уу? 

• Тэр едер ирэхэд та нар юу бодож, юу хэлж, хийх вэ? 

Матай 21:12-16 (мен Марк 11:15-19; Лук 19:45-48-ыг 

уз). Есус биднийг буруу УЙЛДЛИЙНХ33 телее хариуцлага 

хул33х33р болгосон юм. (5-10 МИНУТ) 

Матай 21:12-16-г уншиж, дараах асуултуудад хариулахыг 

суралцагсдаас хус: 

• Ариун сумд юу болсон бэ? 

• Байдлыг ееР'Iлехийн тулд Есус юу хийсэн бэ? 

• Яагаад уунийг хийх нь нэг хунд хэцуу байсан бэ? 

• Есусийн хийсэн зуйлд хэн дургуй бай сан бэ? 

• Энэ туршлага енеедер бидэнд хэрхэн холбогдох вэ? 

Сургаал ба Гэрээ 97:15-16-г уншиж, асуу: 

• Хун цэвэр ариун зурх сэтгэлтэй байхыli тулд юу хийх 

ёстой гэж та нар боддог вэ? 

• Бух уед цэвэр ариун зурх сэтгэлтэй байхад юу хундрэл 

уqpуулдаг вэ? 

• Ариун сумд егдег адислалуудад тэнцэхээр зохистой 

байхад бидэнд тусалж болох юуг бид хийх ёстой вэ? 

Матай 21:18-22:46 (мен Марк 11:12-12:34; Лук 

20:1-40-ийг уз). Есус наснаас халихынхаа емне олон 

чухал сургаалыг заажзз. (45-50 МИНУТ) 

Долоо хоногийн дараа ухэх болно гэдгээ мэдлээ гэж тесее

лен бодохыг суралцагсдаас хус. Дараах асуултуудьП' асуу: 



• Амьдралынхаа суулчийн долоо хоногт та нар юу 

хийх вэ? 

• Хэнтэй хамт цагийг енгеруулэх вэ? 

• Гэрийнхэндээ юу гэж хэлэх вэ? 

• 8ерийгее дур сан санахыг хумуусээс хэрхэн хусэх вэ? 

• Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ уулзахад хэрхэн бэлтгэх вэ? 

Матай 21-22-т Есус ийм нехцел байдалд байсныг тайл

барла. Тэр хэдхэн хоногийн дараа ухнэ гэдгээ мэдэж 

баЙв. 3аах цаг туунд багахан улдсэн баЙлаа. Есус наснаас 

халихынхаа емнехен гурван хоногт олон чухал сургаал 

заасан юм. 

Ангийг есен бу лэгт хувааж, бу лэг бурд дагалдах хуснэг

тээс судрын булэг эшлэлийг даалгавар болгон ег. (Хэрэв 

есеес цеехен булэгтэй бол, булгуудэд нэгээс олон суд

рын булэг эшлэлийг ег.) СУДрЬпI эшлэлуудийг судлахад 

суралцагсдад таваас арван минут гаргаж еген дараах 

даалгаврыг хийхэд бэлтгуул. 

• СУДрЬпI булэг эшлэлд Есусийн онцгой анхаарал хан

дуулсан сайн мэдээний зарчмуудыг ОЛ. (Анхааруулга: 

Хуснэгтэнд эдгээр судруудад байдаг цеехен зарчим ор

сон болно. Суралцагчид илуу олон зарчмыг олж болно.) 

• Тэдгээр зарчмуудыг ойлгоход ашиг тустай, СУДрЬпI бу

лэг эшлэл дэх шулгуудийг унших буюу нэгтгэн ДУГНЭ. 

• Эдгээр зарчмууд енеедер бидэнд хэрхэн холбогдохыг 

таЙлбарла. 

1 Матай 21:18-22 Итгэлээр Бурханаае гуйдаг хумуует 

бух зуйл боломжтоЙ. 

2 Матай 21:23-27 Ееуе, Иохан Баrrrиет нар Бурханы эрх 

мэдлээр уйлдэж баЙв. 

3 Матай 21:28-32 Бид наманчлалаар дамжуулан 

Тэнгэрлэг Эцэгтээ уйлчилж болно. 

4 Матай 21:33-46 Бошиглогчдыг болон Ееуе Хриетийг 

эсэргууцдэг хумууе уетгагдах болно. 

5 Матай 22:1-14 8ерийг нь хуелээрээ, зевт байдлаар 

дагадаг хумуусийг Их Эзэн хулээн 

авах болно. 

6 Матай 22:15-22 Бид Бурханд уйлчилж, уле орны 

хуулийг дуулгавартай дагах ёстоЙ. 

7 Матай 22:23-33 Амилалт бол унэн бодит юм. Лацдан 

холбуулаагуй хумуус амилуулалтад 

гэрлэхгуй (мен с ба Г 132:15-16-г уз). 

8 Матай 22:34-40 Бурханыг хайрлах нь агуу зарлиг мен. 

Бусдыг хайрлах нь хоёр дахь агуу 

зарлиг мен. 

9 Матай 22:41-46 Есуе Христ бол Бурханы Хуу. 

Олж мэдсэн зуйлийг нь булэг бурээр ИЛТГУУЛ. Эдгээр 

зарчмуудыг амьдралдаа хэрэгжуулэхэд сурагцагсдыг 

урамшуу лан дэмж. 

Матай 23:2-28 (мен Марк 12:38-40; Лук 20:45-47-г уз). 

Хзрзв бид еерсдедее байгаа сайн мздззний жишгуу

дзд тохирохоор амьдрахгуй бол бусдад муу нелее 

узуулзх болно. (10-15минут) 

Гэрэлтэж харагддаггуй гурван аягыг ангид авчир. Нэг 

дэх аяганы гадна тал толбо, тоостой , хоёр дахь аяганы 

дотор тал нь мен ийм байх ёстой, харин гурав дахь аяга 

цэвэрхэн байх хэрэгтэЙ. Аягуудыг ангийн гишуудэд 

узуул (тэдэнд аяганы зевхен гадна талыг л харуулах хэ

рэгтэЙ). Асуулт: Энэ гурван аяганы алинаар та нар уухыг 

хусэх вэ? Нэг суралцагчийг ангийн емне гарч ирэн аяга

нуудын дотор талыг xapaxыг ХУС. Гурван аяганы алинаар 

нь юм уухыг хусэхгуй вэ? гэдгийг суралцагсдаас асуу. 

• Уухад аюулгуй аяга аль нь вэ? 

• Ямар байдлаар хумуус эдгээр аягатай адилхан 

байдаг вэ? 

Матай 23:2-4, 15, 23-28-ыг уншиж, асуу: 

• Есус ямар хоёр булгээс хумуусийг сэрэмжлуулсэн бэ? 

(шулэг 2-ыг уз). 

• Есусийн зэмлэлийг хулээх юуг тэд хийдэг байсан бэ? 

(Хусвэл хариултуудыг самбар дээр бич.) 

• Тийм юмс хийдэг бай сан хумуусийг Есус юу гэж нэр

лэсэн бэ? (шулэг 23-ыг уз). 

• Тэд хичээл дээр узуу лсэн гурван аяганы алинтай нь 

илуу адилхан бэ? (шулэг 25-ыг уз). 

• Эдгээр судрууд хоёр нуур гаргах нэг хэлбэрийн тухай 

за аж байна. 8ер нэг хэлбэр нь юу байж болох вэ? 

Тэргуун 3евлелийн гишуун Еренхийлегч н.элдон Тан

нерьПI дараах угсийг хуваалц: 

"Харри Эмерсон Фосдиск хоёр нуур гаргадаг хоёр 

хэлбэрийг ажиглажээ. Бид унэн байдлаасаа илуу 

сайн болж xapaгдaxыг хичээдэг бол негеетэйгуур 

еерсдийгее жинхэнэ байгаагаасаа доогуурт тавь

даг ажээ. Хумуус унэн байдлаасаа илуу дээгуур 

болж харагдахыг хичээдэг хоёр нуур гаргах хэлбэ

рийн талаар бид ярилцсан билээ. Гэвч зурх сэтгэ

лээрээ мэдэж, итгэдэг хэрнээ олон нийтийн 

емне унэнийг хамгаалж ярихаасаа айдаг Сумийн 

гишуудийг бид олонтоо хардаг. Хоёр нуур гаргах 

энэ хэлбэр негеегеесее илуу ноцтой юм" 

(Conference Report, 1970 оны 10-р сар, 52-53). 



Матай 23:15, Алма 39:3, ll-ийг уншиж, хоёр нуур гаргах 

нь бусдад хэрхэн нелеелдгийг ол. Матай 23:8-12-ыг ун

шиж, хоёр нуур гаргахаас зайлсхийхэд бидэнд туслах 

ямар зевлегеег Есус егснийг ол. 

Матай 24-25 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн 

анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Хриетийн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гура" дахь Сууmийн Дээгуур 
терелт 0нгерех баяр Дээгуур енгерех Дээгуур енгерех еНГ0р0Х баяр 

Оршил 

баяр баяр ба СУУЛ'IИЙН 
долоохоног 

Цовдлолтоос хэдхэн хоногийн емне дагалдаг'lИД нь Хоёр 

дахь Ирэлтийн тухай Есусээс асуужээ (Матай 24:3-ыг уз). 

Бид Матай 24, 25-аас тэр уеийн тухай олон тайлбар болон 

бошиглолыг узэж болно. Эдгээр булгууд дэх уйл явдлууд 

эдугээ бидний анхаарлыг онцгой татдаг. У'lИр нь бид 

дэлхийг Хоёр дахь Ирэлтэнд бэлтгэж бас эдгээр бошиг

лолуудаас олон нь биелэгдэж байгаа уед аж терж байна. 

Бошиглог'l Иосеф Смит ИСО-д Матай 24-д нэлээд олон 

ееРtIЛелт, нэмэлт хийсэн билээ. Энэ булэг бутнээрээ 

Агуу Унэт Сувдад Иосеф Смит-Матай нэртэйгээр да

хин хэвлэгдсэн. Матай 24-ийн за ах зевлемжийг Агуу 

Унэт Сувд дахь Иосеф Смит-Матай-гаас авсан болно. 

Матай 24-25-ыг залбир'l судлан, ХИ'lээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зар'IМУУДЫГ ав'! уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал зарчмууд 

• Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлтийн емне олон уйл яв

дал тохиох болно. Эдгээр уйл явдлуудыг судлах нь 

Хоёр дахь Ирэлтэнд бэлтгэхэд бидэнд тусалж болно 

(Иосеф Смит-Матай 1:22-37-г уз; мен Матай 24:1-35; 

С ба Г 29:14-21; 45:16-53, 63-75-ыг уз). 

• Хоёр дахь Ирэлтийн тодорхой цагийг хэн '1 мэдэхгуй '1 

гэсэн зев шударга хумуус тэр цаг ойртож байгааг 

еренхийд нь мэдэж 'Iадна (Иосеф Смит-Матай 

1:38-54-ийг уз; мен Матай 24:32-51-ийг уз). 

• Бид Тууний хуухдуудэд хэрхэн хандсанаараа Бурханыг 

хайрлах хайраа харуулдаг (Матай 25:40, Мозая 2:17-г уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 141, 151-157. 

• "Авраг'IИЙН амьдралын СУУЛ'IИЙН долоо хоног,"х.310. 

Заах З8ВЛ8МЖ 

Матай 24-25-ын ХИ'lээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаа

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 

� Иосеф Смит-Матай (мен Матай 23:39-24:51, 

� Марк 13; Лук 12:37-48; 17:20-37; 21:5-36-г уз). 

Матай 24-ийг Агуу Унэт Сувд дахь Иосеф 

Смит-Матайгаас судлах нь дээр. (5 МИНУТ) 

Тэд теер'lЭЭ гэж тесеелен бодохыг суралцагсдаас хус. 3уг 

'IИГЭЭ олохгуй баахан тэнэсний дараа тэд нэг хунийг хар

жээ. Тэр хунд ЭНЭ нутгийн газрыli хоёр зураг баЙлаа. 

Хоёр газрыli зураг нарийн тодорхой байсан У'IИР тэдэнд 

хэрэг болох баЙв. Нэг зураг нь 200 жилийн настай аж. 

Негеех нь Ор'lИН уеийнх баЙлаа. Асуулт: Та нар аль газ

рын зургийг нь авах вэ? Яагаад? 

Иосеф Смит-Матайн тайлбарыг уншихыг суралцагс

даас хус. (Хэрэв суралцагсад Иосеф Смитийн Ор'lуулга 

гэж юу болохыг мэддэггуй бол Судруудын Удирдамж 

дахь "Иосеф Смитийн Op'lYy лгыг' уншихыг тэднээс хус, 

х. 105.") Асуулт: 

• Матай 24 болон Иосеф Смит-Матай нь дээр егуу лсэн 

хоёр газрыli зурагтай хэрхэн адилхан байна вэ? 

• Судрын аль булэг эшлэл газрын аль зурагтай адил

хан бэ? 

• Матайн ном хэдэн настай вэ? (Бараг хоёр мянган жил.) 

• Иосеф Смит-Матай хэдэн настай вэ? (Уунийг 1831 

онд ОР'lуулсан.) 

• Энэ хоёр судрын аль нь хамгийн унэн бэ? 

• Та нар судрын аль булэг эшлэлийг судлахыг хусэх вэ? 

� Иосеф Смит-Матай 1 :5-20 (мен Матай 2�:4-22; 

� Марк 13:5-20; Лук 17:31; 21 :8-24-ийг уз). Ес бус 

хумуус наманчлахаас татгалзсанаараа Их Эзэ

ний зэмлэлийг еерсед дээрээ авчирдаг. (10-15 МИНУТ) 

Дараах зуйлсийг хийвэл ур дунд нь юу болохыг сурал

цагсдаас асуу: 

• Гараа гал дээр тавибал? 

• 8ндер уул эсвэл ендер барилга дээрээс унавал? 

• 8лссен уедээ хоол идвэл? 

• ургамлыг усалж аР'lилвал? 



Эдгээр зуйлсийг хийхэд зуй ёсны ур дагавар нь гарна 

гэдгийг хэл. 

Иосеф Смит-Матай 1:5-12-ыг судлахыг суралцагсдаас хус. 

• Хумуус ёс бусаар амьдарсны ур дагавар юу байдаг вэ? 

• Эдгээр шулгууд енее уеийн олон хуний амьдралын 

хэв маягтай хэрхэн холбогдох вэ? 

• Шулэг 18-20-ийг унш. Ёс бусаар амьдрахын ямар ур 

дагавруудыг эдгээр шулгууд дурсэлж байна вэ? 

• Есус эдгээр шулгуудэд хэний тухай ярьж байна вэ? 

СУДРЬпI энэ хэсэг Христийг наснаас хальсны дараах 40 

жил дэх иудей'lУУДИЙН уйл хэргийн тухай ойлгоход 

туслахын тулд The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles 

(х. 151-152) дахь Ахлаг'l Марион Г.РомниЙн угсийг 

хуваалц. 

• Алма 41:10-ыг унш. Энэ шулэг ёс бус явдлын зуй ёсны 

ур дагавартай хэрхэн холбогдох вэ? 

• Иосеф Смит-Матай 1:13-17-г унш. Тухайн уе дэх ёс 

бус байдлыli ур дагавруудаас зайлсхийхийн тулд Ие

русалимд амьдар'! бай сан зев шударга хумууст Есус 

юу ярьсан бэ? 

� Иосеф Смит-Матай 1 :21-37 (мен Матай 24:6-35; 

� Марк 13:7-31; Лук 17:21-37; 21:9-32-ыг уз). 

Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлтийн емне олон 

уйл явдал тохиох болно. Эдгээр уйл явдлуудыг судлах 

нь Хоёр дахь Ирэлтэнд бэлтгэхэд бидэнд тусална. 

(20-25 МИНУТ) 

Суралцаг'lДЫН таних, алдартай хуний зургийг сэтгуу

лээс ав'! бэлтгэ. 3ургийг долоогоос найма н хэсэг болгон 

хаЙ'lИЛ. ХаЙ'lилсан нэг цаасыг самб ар дээр тогтоож, энэ 

хэн бэ? гэдгийг хэлж 'Iадах хун байна уу гэж асуу. Хай

'Iилсан цааснуудаас еер нэг цаасыг дараа нь нэг нэгээр 

нь цувуулан бугдийг эвлуулж самбарт тогтооход сая зу

раг хэнийх болохыг хэлж 'Iадна. 

Иосеф Смит-Матай 1:1, 4-ийг уншиж, Есусээс дагал

даг'IИД нь юу асуусныг суралцагсдаар олуул. Тэд енее

дер еер нэг таавар дээр ажиллах болно гэдгийг 

суралцагсдад хэл. ТааврьПI хэсгууд нь Иосеф Смит-Ма

тайд Хоёр дахь Ирэлтийн емне тохиох болно хэмээн бо

шиглосон уйл явдлууд юм. Дагалдах хуснэгтийг "Хоёр 

дахь Ирэлтийн тэмдгууд"-ийн зуун талын хоосон зайд 

зориулсан тараах материал болгон бэлтгэж, судруудыг 

ашиглан, тэмдгуудийн тухай мэдээллээр хоосон зайг 

беглехийг суралцагсдаас хус. 

Судар Хоёр дахь Ирэлтийн тэмдгууд 

ИосефСмит- Хуурамч Христууд болон БОIlIИГЛОГЧИД 

Матай1:22 сонгог дсон хумуусийг М9ХЛ9ХИЙН ту лд 

гайхаМIlIГУУ ДbIr УЙЛД9Х болно. 

ИосефСмит- Олон дайн Д9ГД9Ж, дайны тухай цуурхал 

Матай 1:23 , 28 гарах болно. 

ИосефСмит- Христ дорно ЗУГ99С нар мандах лугаа адил 

Матай1:26 Ир9Х болно. Бух Д9ЛХИЙ Туунийг ирснийг 

М9Д9Х болно. 

ИосефСмит- Зов llIударга хумуус цуглуулагдах болно. 

Матай1:27 

ИосефСмит- Олон дайн, олсголон, овчин тахал гарч, 

Матай1:29 газар ходлох болно. 

ИосефСмит- Ёс бус явдал, уЗ9Н ядалт ИХ9Д газар авна. 

МатайИосеф 

1:30 

ИосефСмит- Сайн М9Д99 бух Д9ЛХИЙД номлогдож, ёс 

Матай1:31 бус хумуус ycтraгдaHa. 

ИосефСмит- "Эзгуйрлийн ЖИГIlIУУРТ Х9р9Г" хоёр дахъ 

Матай1:32 удаагаа ГУЙЦ9ЛД9Н9. 

ИосефСмит- Нар, сар Г9Р9ЛТ9ХГУЙ, одод унах болно. 

Матай1:33 

ИосефСмит- Бух БОIlIИГ лол ГУЙЦ9ЛД9Н9. 

Матай 1:34-35 

Суралцаг'lДЫГ беглеж дуусахад асуу: 

• Дээрх тэмдгуудээс аль нь зарим талаар тохиосныг та 

нар харсан бэ? 

• Сургаал ба Гэрээ 97:21-22, 25-ыг унш. Эдгээр шулгуу

дэд егуулснээр Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлтийн 

емне тохиох суйрлуудэд бэлтгэхийн тулд бид енее 

уед юу хийж болох вэ? 

� Иосеф Смит-Матай 1 :38-54 (мен Матай 

� 24:32-51; Марк 13:28-37; Лук 12:37-48; 17:26-37; 

21 :29-36-г уз). Хоёр дахь Ирэлтийн тодорхой ца

гийг хэн ч мэдэхгуй ч гэсэн зев шударга хумуус тэр 

цаг ойртож байгааг еренхийд нь мэдэж чадна. 

(10-15минут) 

Хийжуулсэн енгегуй ундаа, хэсэг узэм, тунгалаг шилэн 

аягыг ангид ав'lИр. Ундааг аяганд хиЙ. Узмийг ергеж ха

руулаад , уунийг хийжуулсэн ундаан дээр хийхэд хеес 

бий болж, улам ихсэн аяганы амсарт хурэх болно гэдгийг 

таЙлбарла. Ингэж хеесрех нь хэр зэрэг удаан ургэлжлэ

хийг мэдэх нь хэцуу юм гэдгийг суралцагсдад хэл. Узэм 

дээш хевех хуртэл хэр зэрэг урт хугацаа шаардахыг тэд

нээр таалга. Узмийг ундаан дээр хийхэд хэр зэрэг удаан 

хугацаанд хеесрехийг тэмдэглэж ав. (Анхааруулга: Ундаа 

шинэ байх хэрэгтэй, хэрэв хийжуулэлт нь хангалтгуй 

бол узэм дээш хевехгуЙ.) 

Иосеф Смит-Матай 1:38-54-ийг уншиж, асуу: 

• Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлтийн емне тохиох уйл 

явдлуудыli тухай мэдэх нь ундаан дээр узэм хийхтэй 

хэрхэн адилхан бэ? (шулэг 38-39-ийг уз). 



• Хоёр дахь Ирэлтийн тодорхой цагийн тухай эдгээр 

шулгууд юу егуулж байна вэ? (шулэг 40-ийг уз). 

• Их Эзэн яагаад Хоёр дахь Ирэлтийн тодорхой цагийг 

бидэнд мэдуулэхийг хусээгуй гэж та нар бодож 

байна? (шулэг 47-54-ийг уз). 

• Хоёр дахь Ирэлт руу хетелдег уйл явдлуудын тухай 

мэдэх нь яагаад 'Iухал вэ? 

• Шулэг 46-д бидэнд ямар зарлиг егсен байна вэ? 

• Хоёр дахь Ирэлт хэзээ тохиохыг бид мэдэхгуй боло

хоор уунд хэрхэн хамгийн сайнаар бэлтгэж болох вэ? 

Матай 25. Ееуе еерийн Хоёр дахь Ирэлтийн тухай маш 

олон зуйлийг еургаалт ЗУЙРЛЭЛУУДЭЭР зааеан юм. 

(15-20 МИНУТ) 

Ангийг гурван булэг болгон хуваа. Булэг бурийг дара ах 

сургаалт зуйрлэлуудээс нэгийг судлахад урь: Арван он

гон охин (шулэг 1-13), талант (шулэг 14-30), хонь ба ямаа 

(шулэг 31-46). Дараах зуйлийг харж, сургаалт зуйрлэлуу

дийг судлахад булгуудэд тав Ор'lим минут гаргаж ег: 

• Сургаалт зуйрлэлд юуны тухай егуулж байна вэ? 

• Сургаалт зуйрлэл Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлттэй 

хэрхэн холбогдох вэ? 

• Сургаалт зуйрлэл енее уед бидэнд хэрхэн холбогдох вэ? 

• Эдгээр сургаалт зуйрлэлуудийг мэдсэний ур дунд бид 

Хоёр дахь Ирэлтэнд хэрхэн илуу сайн бэлтгэж 'lадах вэ? 

Сургаалт зуйрлэлуудийг судлахдаа The Life and Teachings о/ 
J esus and His Apostles дахь сургаалт зуйрлэлуудийн тайлба

рыг нэг, xoёpдyraap булгуудтэй хуваалц (Матэй 25:1-13 мен 

Матай 25:14-30-ийн тайлбарыг уз, 154. Булгууд бэлэн боло

ход ОЛЖ мэдсэн зуйлийг нь ангийнханд илтгуул. 

Матай 25:40 (Теге эзэмших еудар). Бид Тууний 

ХУУХАуудэд ХЭРХЭН хандеанаараа Бурханыг 

хайрлах хайраа харуулдаг. (5-10 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: 

• Эхний болон хоёр дахь агуу зарлиг юу вэ? (Бурханыг 

болон хершее хайрлах; Матай 22:36-39-ийг уз.) 

• Бид хершуудээ хайрладгаа ямар арга замаар харуулж 

болох вэ? 

• Бид Бурханыг хайрладгаа ямар арга зама ар харуулж 

болох вэ? 

Матай 25:40-ийг уншиж, бид эхний болон хоёр дахь агуу 

зарлигийг хоёуланг нь нэгэн зэрэг сахихын тулд юу 

хийж болохыг олоход суралцагсдыг урь. Мозая 2:17-г бо

лон харьцуулах эшлэлийг нь суралцагсдаар уншуулж, 

энэ нь Матай 25:40-тэй хэрхэн холбогдохыг ярилц. Гэ

рийнхэн, найз нар, удирдаГ'lдаа, тэр байтугай танихгуй 

хумуусийг хайрлах хайраа илуу сайн харуулах ар га за

муудыг цаасан дээр бич:ихийг суралцагсдаас хус. 

Матай 26-28 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их ЭЗЭНИЙ 
уйлчлэлийн Хоёрдахь 

жил 
Гурав дахь 

жил 

Христийн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛLrnйн Дээгуур 
Т0релг еНГ0р0Х баяр Дээгуур 0НГ0р0Х Дээгуур еНГ0р0Х еНГ0р0Х баяр 

Оршил 

баяр баяр ба СУУЛ'ШЙН 
долоо хоног 

Матайн суулч:ийн булгууд Есус Христийн менх бус амьд

ралын суулч:ийн хэдэн едрийг дурсэлдэг. Энд ариун ёс

лолыг бий болгосон, Христийн Цагаатгал, ухэл болон 

Амилалт зэрэг ариун уйл явдлуудыг цэдэглэсэн баЙдаг. 

Бошиглог'l Иосеф Смит эдгээр уйл явдлуудын зуйрлэш

гуй а'l холбогдлын тухай зааж хэлэхдээ: 

"Манай шашны тулгуур зарч:им бол Есус Христ егуутгэ

лээр наснаас хальж, оршуулагдаад, гурав дахь едрее ами

лаж, тэнгэрт дээш одсон тухай Бошиглогчид.. 

Телеелегч:дийн гэрч:лэл юм. Ийнхуу манай шашинд хол

богдолтой бусад бух зуйл нь ердее л эл гэрч:лэлийн хавс

ралтууд юм" гэжээ (Teachings о/ the Prophet Joseph Smith, 121). 

Эдгээр булгууд Цагаатгал болон Амилалтын тухай сур

гаалыli агуу судруудыг агуулдаг. 

Матай 26-28-ыг залбир'l судлан, ХИ'lээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарч:муудыг ав'I уз. 

3рж олох сайн мздззний чухал зарчмууд 

• Бид ариун ёслолоос хуртэх уедээ Христийн нэрийг 

еерсед дээрээ ав'I, Туунийг болон Тууний Цагаатга

лыг ургэлж санан, зарлигуудыг нь сахих амлалт авдаг 

(Матай 26:26-28-г мен 1 Коринт 11:23-29-ийг уз). 

• Есус Христ бух хун терелхтнийг цагаатгахьПI телее 

маш их зовлон тарч:лалыг амссан юм (Матай 26:36-46; 

27:1-2, 11-50-ийг уз; мен Мозая 3:7; Алма 7:11-13; С ба Г 

19:16-19-ийг уз). 

• Их Эзэний улгэр жишээ болон адислалууд байга а цагт 

бид тулгарсан хунд сорилтуудыг ТЭВ'IИН гар'l 'lадна 

(Матай 26:46-27:35-ыг уз; мен Мозая 23:21-24-ийг уз). 

• Бух хун терелхтен Есус Христийн ухэл, Амилалтаар 

дамжин бас амилуулагдах болно (Матай 27:52-53; 

28:1-10-ыг уз мен 1 Коринт 15:22; Хиламан 14:15; 

3 Нифай 23:11-12-ыг уз). 



• Есус Христ амилсан бегеед енеедер амьд байгааг олон 

зуйл ГЭР'1Илдэг (Матай 28:1-9, 16-20-ийг уз мен 3 Ни

фай 11:15; С ба Г 76:22-23-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 131-132, 

159-161, 172, 182-184, 191-194, 200-201. 

• "Авраг'1ИЙН амьдралын СУУЛ'Iийн долоо хоног," х. 310. 

3аах зовломж 

Матай 26-28-ын ХИ'Iээлуудийг заахаар бэлтгэхдээ дара ах 

санаануудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 

New Testament Video ХИ'Iээл 9, "Би энд терсен" 

(27:00)-ийг Матай 26-28-ыг заахад эсвэл Авраг'IИЙН 

амьдралын СУУЛ'IИЙН долоо хоногийн тухай уялдаа хол

боотой ХИ'Iээлуудийн нэг хэсэг болгон ашиглаж болно 

(за ах зевлемж болгож New Testament Video Guide -ыг уз). 

Матай 26:1-16 (мен Марк 14:1-11; Лук 22:1-6-г уз). Ав

рагч гэж хэн бэ гэдгийг мен Тэр бидний телее юу хийс

нийг мэддэг учраас бид Тууний тухай санаа бодолдоо 

тевийг сахиж болохгуЙ. (10-15 МИНУТ) 

Нэг нимбэгийг ангид авqиp. Уунийг ергеж харуулаад асуу: 

• Нимбэг жиме сайхан амттай юу эсвэл исгэлэн уу? 

• Ангийнхнаас боловсор'I гуйцээгуй нимбэгэнд дуртай 

хун байна уу? 

• Хэн боловсроогуй нимбэг идэх дургуй вэ? 

• Нимбэгийг огт сонирхдоггуй хун байна уу? 

• Нимбэгийг емне нь идэж узээгуй хун байвал тууний 

амтны талаар юу гэж таамаглаж байна вэ? Яагаад? 

Боловсор'I гуйцээгуй нимбэгийг идэж узээд ямар нэг дуг

нэлт егеегуй хун гэж бараг байдаггуйг суралцагсдад тайл

барла. Амт нь их ХУ'IТэй yqpaac ихэнх хумуус нэг бол туунд 

дуртай нэг бол дургуй баЙдаг. Асуулт: Нимбэгийн оронд 

узэмний тухай яривал таны хариулт хэрхэн еер байх вэ? 

Хуч нелее ихтэй хумуусийн талаар тевийг сахисан байр 

суурьтай байх нь мен л хэцуу болохыг суралцагсдад онц

лон хэл. Матай 26:1-16-г суралцагсдаар уншуул. 

• Шулэг 1-5 дахь хумуус Есусийн талаар ямар бодолтой 

бай сан бэ? 

• Шулэг 6-13 дахь эмэгтэй Тууний талаар ямар бодол

той байсан бэ? 

• Шулэг 14-16 дахь эрэгтэй Есусийн талаар ямар бодол

той байсан бэ? 

Матай 12:30 (х. 40)-ийн заах зевлемж дэх Айзик Бехуни

ний туухийг нэгтгэн дугнэж, бид Аврагчийн талаар те

вийг сахиж болох уу гэж асуу. 

Матай 26:26-29 (мен Марк 14:22-25; Лук 22:19-20-ийг 

уз). Аврагч цагаатгалыг хийхийн телее амиа золио

солсныг бидэнд сануулахын тулд ариун ёслолыг ундэс

лэн бий болгосон юм. (10-15 МИНУТ) 

Саяхан амралтаараа яваад ирсэн нэг суралцаГ'Iаас асуу: 

• O'ICOH газраасаа ямар нэг бэлэг дурсгалын зуйл ав'1Ир-

сан уу? Юу бай сан бэ? 

• Яагаад энэ дурсгалын зуйлийг сонгосон бэ? 

• Тэр зуйлийг хараад '1и юу гэж боддог вэ? 

• Энэ дурсгалын зуйл амралтыli 'Iинь тухай 'Iамд юуг 

сануу лдаг вэ? 

Матай 26:26-29-ийг уншихыг суралцагсдаас хус. 

• Есус яагаад дагалдаГ'Iдадаа ариун ёслолыг егсен бэ? 

• Есус дагалдаГ'Iдадаа талхыг егехеес емне яасан бэ? 

• Уйруулсэн талх бидэнд Авраг'IИЙН биеийг хэрхэн са-

нагдуулдаг вэ? 

• Даре (ус) бидэнд Тууний цусыг хэрхэн санагдуулдаг вэ? 

Бид ямар нэг юм идэх буюу уухад тэр нь бидний биеийн 

хэсэг болдгийг суралцагсдад таЙлбарла. 

Асуулт: цагаатгалыli бэлгэдлуудийг хуртэх нь туунийг 

амьдралдаа хэрэгжуулэхэд бидэнд хэрхэн тусалж 

болох вэ? 

Арванхоёрын Чуулгын гишуун асан Ахлаг'I Спенсер 

В.Кимбаллын дара ах угсийг хуваалц: 

"Бид талх, уснаас хуртэх бурд дахин ариус'I, бух

нээ зориулах шийдвэр теге байдлыг дахин олж 

авдаг байх ёстоЙ. Бид зарлигуудыli дагуу амьд

раагуй, буруу зуйл уйлдсэн, уурлаж, хореон, узэн 

ядсан уедээ ариун ёслолоос хуртэх уу гэдгээ ну

хацтайгаар бодох ёстой" (The Teachings o/Spenc er 

w. Kimball, 225). 

Ариун ёслолоос долоо хоног бур хуртэхдээ Авраг'IИЙН зо

лиослол болон еерсдийн сунслэг байдлыг тунгаан бод

дог байхад суралцагсдыг дэмж. 

Матай 26:30 (мен Марк 14:26-г уз). Дуу хегжим бол 

сайн мэдээний чухал хэсэг мен. (5-1 О МИНУТ) 

Асуулт: 

• Дуу хегжим амьдралд '1Инь ямар уурэг гуйцэтгэдэг вэ? 

• Суулийн хорин дервен цагийн дотор ямар нэг дуу 

хегжим сонесон хун байвал гараа ергене уу? 

• Та нар сонесон дуунуудаасаа ямар нэг зуйл сурсан уу? 

(Жиu.Iээ нь,"Англи цагаан толгой," "Шинэ Гэрээний 

номнууд" дуунаас) 



• Уггуй байлаа q гэсэн хегжим хэрхэн унэ цэнэтэй байж 

болох вэ? 

• Дуу хегжим Их Эзэний телевлегеений хэсэг гэдэг 

ямар нотолгоо байдаг вэ? 

Судруудын Удирдамжаас дуу хегжмийн aq холбогдлын 

тухай егуулсэн судруудыг суралцагсдаар олуул. ГДуу

лал," "Дуулах," х. 64, "Хегжим," х. 217, тайлбаруудад суд

рын олон эшлэл байгаа.) Матай 26:30-ийг суралцагсдаар 

уншуулж, Есус бух хун терелхтний нуглийг цагаатгахын 

тулд Гетсеманий Цэцэрлэг руу явахынхаа емнехен да

галдаГLIИдтайгаа хамт юу хийсэн бэ? Хусвэл дууллыli но

мон дахь "Тэргуун Зевлелийн емнех уг" -н мэдээллийг 

хуваалц. Суралцагчдын дуртай дууллуудын нэгийг 

дуулснаар энэ ярилцлагыг дуусгаж болно. 

Матай 26:31-35 (мен Марк 14:27-31; Лук 22:31-34; 

Иохан 13:36-38-ыг уз). Петр еерийг нь угуйсгэнэ гэд

гийг Есус бошиглосон. 

Хэрэв та эдгээр шулгуудийг заахыг хусвэл, Лук 22:31-38, 

56-62-ьПI заах зевлемжийг уз. 

� Матай 26:36-45 (Марк 14:32-42; Лук 22:40-46-г уз). 

� Есус Христ бух хун терелхтний телее цагаатгал 

хийхийн тулд маш их зовлон шаналлыг хулцэн 

тэвчсэн. (30-35 МИНУТ) 

ЦАГ-ААТ-ГАЛ гэдэг угийг самб ар дээр биq. Боломжтой бол 

"Есус Гетсеманид залбирq байга а нь" зургийг узуул 

(Матай 26:36-45) (зуйлийн дугаар 62175). Дара ах шулгуу

дийг уншиж, холбогдох асуултуудад хариулахдаа Ца

гаатгалын утгыг тунгаан бодохыг суралцагсдаас хус: 

Цагаатгалыг ойлгох нь 

Асуулт 

Адамын Уналтын нэг ур дун юу 

байсанбэ? 

Энэ нехцелийн судрын хэллэг юу вэ? 

Бид сунслэг байдлын ямар нехцелд 

Бурхантай хамт амьдрах ёстой вэ? 

Биднээс хэд нь цэвэр бшп вэ? 

Сумийн эрхэм зорилго юу вэ? 

Хариултыг 

агуулсан судар 

Мосе 5:4 

Алма42:9 

Мосе 6:57 

1 Иохан 1:8 

Моронай 10:30, 32 

Эдгээр асуултуудыг ярилцсаны дараа ЦАГ-ААТ-ГАЛ гэ

дэг угийн доор дараах асуултыг биq: Хэрэв био нугэл уйло

сэний ул.маас Бурханаас mаслаговал Тууний оэргэо хэрхэн эргэн 

очиж чаоах вэ? Стефен Э.Робинсоны дараах туршлагыг 

хуваалц: 

"Нэг едер ... дол оон настай охин Сара минь 

орж ирээд, 'Аав аа, би дугуй aBq болох уу? Энэ 

гудамжинд би л ганцаараа дугуйгуй байна шуу 

дээ' гэлээ. 

"Охиндоо дугуй aBq егех менге надад байгаагуй 

болохоор би туунийг зогсоож, 'Тэгэлгуй яахав, 

Сара' ... 

хэлэхэд, Сара яваад еглее. 

"Сара ээждээ туслаад хариуд нь менге aBq бай

гааг би мэдэж баЙлаа. Хоёр долоо хоногийн дараа 

би негеех сандал дээрээ сууж байхдаа Сарагийн 

ереенд ямар нэг юм жингэнэх qимээг сонсов. 

'Юу хийж байга а юм бэ?' гэж би Сарагаас асуулаа. 

"Тэр rapq ирээд ... 'Хэрэв би бух задгай менгее 

цуглуулбал удалгуй дугуй авах менгетэй болно 

гэж та надад амласан шуу дээ. Аав аа, би ганц зад

гай Meнre q урэлгуй бух Meнree хадгалсан' гэв. 

"Тэр миний охин, би туунд хаЙртаЙ. Зурх сэтгэл 

минь уярав. Охин минь миний хэлснийг биелуу

лэхийн тулд <{адах бухнээ хийсэн юм. Би туунд 

худлаа амлаагуй л дээ. Хэрэв тэр бух задгай мен

гее хадгалвал эцэстээ дугуй авах менгетэй болж 

<{адах л баЙлаа. Харин тэр уед Сара машинтай 

болохыг хусэхээр том болLIИX байх даа. Тууний 

хусэл биелэгдээгуй юм. Би охиндоо хайртай уч

раас хотьПI тев орж 'дугуй узэцгээе' гэв. 

Бид Пеннсильваний Биллямспортыli бух л дэлгуу

рээр орсны эцэст нэг дугуй оллоо .... ОХИН МИНЬ 

тэр дугуйн дээр сууж узээд хел нь газар хурэхгуй 

баярлаж баЙлаа. Дараа нь тэр унийн шошгыг ха

раад, туунийг aBq узсэнээ, эргуулж тавилаа. Дугуй 

ямар унэтэйг хареан, охины минь царай нь бар ай

гаад уйлж эхлэв. '8е, аав аа, би хэзээ q дугуй авах 

менгетэй болохгуй юм байна' гэж тэр хэлэв. 

Тэгэхэд нь би 'Сара, <{амд хэдэн доллар байна?' 

гэж асуулаа. 

Жаран нэгэн цент гэж тэр хариулав. 

За ингэе дээ. Чи надад байгаа бух менгее егеед 

намайг <{анга тэвэрq уне. Тэгээд л дугуй qинийх 

болно' ... Охин минь намайг <{анга тэвэрq, ун

сээд, жаран нэгэн центээ егев. Тэгээд охин минь 

дугуйн дээрээсээ буухгуй гэсэн ту Л би машинаа 

аажуухан жолоодсоор гэр руугээ явлаа. Гэр руу

гээ явган хуний замаар явах Сарагийн хажууд би 

машинаа аажуухан жолоодож явахад, энэ нь на

дад Христийн Цагаатгалын тухай сургаалт зуйр

лэлийг санагдуулж билээ" ("Беliеving Christ: А 

Practical Approach to the Atonement," in Brigham 

Уоиng University 1989-1990 Devotional and Fireside 

Speeches [1990], 122-123 ). 



2 Нифай 25:2З-ыг уншиж, шулгийг энэ туухтэй харьцуу

лахыг сураJЩагсдаас хус. Дээрх сударт болон туухэнд "ач 

ивээл" хаанаас гарч байна вэ? Самбар дээрх ЦАГ-ААТ-ГАЛ 

гэдэг угэнд анхаарал хандуул. Бид Цагаатгалаар дамжин 

Бурхантай "нэг" болж чадна гэдгийг таЙлбарла. Есус Гет

семаний Цэцэрлэгт Цагаатгалыг хэрэгжуу лж эхэлсэн юм. 

Матай 26:З6-45-ыг уншиж, Гетсемани дахь Христийн зов

лон шаналлын эргэн тойрон дахь нехцел байдал ямар 

байсныг ол. Эдгээр шулгуудийг Сургаал ба Гэрээ 19:16-19, 

Мозая З:7-той харьцуул. Цагаатгал хэчнээн хунд, зурх 

шимшрэм байсныг ойлгуулахын тулд эдгээр cyдpyyдыг 

суралцагсдаар уншуул. Алма 7:11-1з-ыг уншиж, асуу: 

• Есус бидний нуглээс гадна еер юуг хулцэн тэвчиж, 

8ер дээрээ авсан бэ? 

• Есус энэ бухнийг та нарын телее, миний телее хийс

нийг мэдэх нь та нарт ямар мэдрэмж теруулдэг вэ? 

цагаатгалыli тухай гэрчлэлээ хуваалцаж мен ийнхуу 

гэрчлэлээ хуваалцахад хэдэн суралцагсдыIг урь. 

Матай 26:46-27:35 (мен Марк 14:42-15:25; Лук 

22:47-23:33; Иохан 18:1-19:18-ыг уз). Бидэнд Их Эзэний 

улгэр жишээ, адислалууд байгаа цагт бид тулгарсан 

сорилт бэрхшээлийг даван туулж чадна. (35-40 МИНУТ) 

Ямар хунд сорилтуудыг даван туулсныг нь суралцагсдаас 

асуу. (3арим суралцагсдад гэр булийн гишууд нь нас 

барсан, хундээр евчилсен, санхуугийн алдагдал хулээсэн, 

найз нараа алдсан эсвэл гэр бул, хичээл сурлаганд нь со

рилт бэрхшээл тохиолдсон байж болно.) Тэдний зари

маас нь туршлагаа хуваалцахыг хус. 

Гетсемани болон Тууний цовдлолтыli хоорондох цагуу

дад Аврагч аймшигтай доромжлолыг хулцэн тэвчсэнийг 

суралцагсдад таЙлбарла. Матай 26:46-27:зз-ыli шулгуу

дийг хундэтгэлтэйгээр ээлжлэн уншиж, Их Эзэний хул

цэн тэвчсэн зовлон шаналлын тухай тунгаан бодохыг 

суралцагсдаас хус. Эдгээр шулгууд хуч нелее ихтэй бе

геед суралцагчдыli сонирхлыг татах болно. Есусийн ту

хай унших уед Туунд ямар санагдаж байсан болохыг 

тэднээр эргэцуулэн бодуул. Их Эзэн ёс бус хумуусийн 

уйлдлийг таслан зогсоох хучтэй байсан атлаа 8ерийгее 

тамлан зовоох боломжийг тэдэнд олгосон нь Тууний 

тайван, номхон делгеен байдлыli илрэл болохыг тэднээр 

эргэцуулэн бодуул. Судруудаас уншсан хунд сорилт бу

рийг суралцагсдаар самбар дээр бичуулэх буюу судар 

дээр нь тэмдэглуулж болно. Дагалдах хуснэгтийг хичээл

дээ ашиглах хэрэгтэЙ. 

Гетсемани ба ЦОВДЛОЛТЫН хооронд 
Есусийн ХУЛЦЭН тэвчсэн зарим хунд сорилт 

Г етсеманий дараа Есусийн бие Матай 26:36-46; 

сульдаж, туйлдталаа ядарсан баЙлаа. Мозая3:7; 

С ба Г 19:16-19 

Дагалдагч бегеед дотны найз Иудас Матай 26:45-50 

нь Туунээс урвав. 

Олон хун, тууний дотор дагалдагчид Матай 26:55-56 

нь Туунийг орхиж явав. 

Хумуус Тууний талаар худал хэлж байв Матай 26:59-62 

Унэнийr ярьсныIx нь телее Туунийг Матай 26:63-65 

ариун зуйлсийг доромжилсон хэмээн 

ял тулгасан. 

Гэмт хэрэг уйлдээгуй байтал Туунд Матай 26:66 

ухэлд хургэх ял оноов. 

Туунийг нулимж, таlIIуурдан, нэг Матай 26:67-68; 

бус у даа 1II00ЛОН доромжилж баЙв. 27:29-30 

Терийн нэгэн удирдагч Туунийг гэм Матай 27:11-26 

буруугуйг мэдсэн чЕсуст цаазлан 

ХОРООХ ял оноов. 

Есусийг хэрцгийгээр таlIIуурдав Матай 27:26 

(Харгис хэрцгий таlIIуурдалт нь хуний 

аминд хурэх нь ОЛОНТОО баЙЖээ.) 

Тууний хувцсыг тайлж авав. Матай 27:28 , 35 

Цэргуу Д уургэнээр титэм хийж Матай 27:29 

Туунд емсгев. 

Суралцагсдаас асуу: 

• 30ВЛОН зудгуур, хунд сорилт маань Аврагчийн хулцэн 

тэвчсэн зуйлийн телее талархах агуу талархлыг би

дэнд хэрхэн бий болгодог вэ? 

• Бидний телее Тууний хийсэн зуйлийн телее бид хайр, 

талархлаа хэрхэн харуулж болох вэ? (Иохан 14:15-ыг уз.) 

Итгэлийн арвангуравдугаар тунхгийг цээжээр хэлэхийг 

нэг суралцагыас хус. 

• Итгэлийн энэ тунхгийн аль хэсэг АвраГ-lИЙН тухай 

саяхан бидний судалсан зуйлтэй холбогдох вэ? ("Бид 

олон зуйлийг хулцэн тэвчлээ, мен бух зуйлийг хулцэн 

тэвчих болно гэж итгэж байна") 

• Ирээдуйд та нарт ямар хунд сорилтууд тулгарч бо

лох вэ? 

• Хунд сорилтуудыг даван туулахад Аврагчийн улгэр 

жишээ бидэнд хэрхэн тусалж болох вэ? 

� Матай 27:35-54 (мен Марк 15:24-39; Лук 23:34-47; 

� Иохан 19:2З-30-ийг уз). Есус Христ аймшигтай 

бегеед зурх шимшрэм ухлийг амссан юм. 
(20-25 МИНУТ) 

Дараах дууллуудаас нэгийг эсвэл олныг дуулах буюу 

угийг нь унш: "калварыli загалмай дээр" (Сумийн дуулал 



болон хуухдийн дуу), "Хараач, Их Гэтэлгэгч халинам" 

(х. 16), "Алс тэртээх ногоон толгод". Асуулт: 

• Цагаатгалын тухай ямар дуулалд та нар дуртай вэ? 

• Яагаад энэ дуунд дуртай вэ? 

Цовдлолтын тухай Матайн шастирын шулгуудийг ээлж

лэн чангаар уншихыг суралцагсдаас хус (Матай 27:35-54). 

Унших ЯБцдаа асуулт асууж, тайлбар хийхийг тэднээс 

хус. Та бас The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles -а ас 

Цовдлолтын тухай Ахлагч Жеймс Э.ТалмеЙжиЙн тодор

хойлолтыг хуваалцаж болно. (Матай 27:35-ьПI тайлбар, х. 

184]-ийг уз). 

Хусвэл Цагаатгалын тухай еер дуулал дуул. Аврагч бид

ний телее шаналан зовсон талаар ям ар бодолтой бай

даг болон Туунд талархлаа хэрхэн харуулж болох тухай 

захидлыг Туунд зориулан цаасан дээр бичихийг сурал

цагсдаас хус. 

� Матай 27:52-53; 28:1-10 (мен Марк 16:1-14; Лук 

� 24:1-12; Иохан 20:1-18-ыг уз). Бух хун терелхтен 

Есус Христийн ухэл, цагаатгалаар дамжин ами

луулагдах 60ЛНО. (25-30 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: 

• Хегжлийн бэрхшээлтэй хунийг, жишээ нь сэтгэцийн 

гажигтай эсвэл гар, хелгуй, хараагуй, дулий хунийг ха

рахад та нарт ямар сэтгэгдэл тердег вэ? 

• Эдгээр зовлонг эдгээх нь хэqнээн их унэ цэнэтэй 

байж болох вэ? 

• Дотны найз болон сада н терел нь нас барсан хун 

байна уу? 

• Ухэл хагацал яагаад хэцуу байдаг вэ? 

Тэд зевхен дээрх зовлонгуудыг тедийгуй бур ухлийг ч 

гэсэн "эдгээж" болохыг мэднэ гэдгийг суралцагсдад хэл. 

Алма 11:43-44-ийг уншиж, эдгээх аргыг олохыг сурал

цaгqдaac хус. Матай 28:1-10, 27:52-53-ыг тэднээр ун

шуулж, дара ах асуултуудад хариул: (Хусвэл доорх 

асуултуудыг тараах материал болгож суралцагсдад егех 

буюу самбар дээр бич.) 

• (Матай 28:1) Тэр едер долоо хоногийн ямар едер 

байсан бэ? 

• (Матай 28:1) Булш руу хэн очсон бэ? 

• (Матай 28:2) Хэн хурч ирсэн бэ? 

• (Матай 28:2) Булшны ууднээс чулууг хэрхэн зайлуул

сан бэ? 

• (Матай 28:4) Цэргуудэд юу тохиолдсон бэ? 

• (Матай 28:5-7) Тэнгэр элч юу хэлсэн бэ? 

• (Матай 28:8) Эмэгтэйчууд хаашаа очсон бэ? 

• (Матай 28:9-10) Замд нь тэдэнд юу тохиолдсон бэ? 

• (Матай 27:52-53) Христийн амиласны дараа Иеруса-

лимд нас барсан зарим хумууст юу тохиолдсон бэ? 

Амилалтыг илуу сайн ойлгоход нь суралцагсдад тусла

хын тулд дараах узуулэнт хичээлийг ашигла. Нэг гараа 

ергеж харуул. Хуруунуудаа хеделгеед атга. Гар чинь ее

рийн тань сунсэн биеийг телеелж байгааг суралцагсдад 

хэл. Гартаа бээлийг хийгээд суралцагсдаас асуу: 

• Бээлий еерийн чинь махан биеийг хэрхэн телеелж бо

лохыг асуу? (Биднийг терехед сунс биенд "ордог".) 

• Ухлийг бид юугаар телеелуулж болох вэ? (Бээлийг 

тайлж ав.) 

• Амилалтыг бид юугаар телеелуулж болох вэ? (Бээ

лийг дахин емс.) 

• Та нар амилуулагдаж, тийнхуу амилуулагдсаныхаа да

раа хэзээ 'l евдехгуй эсвэл ухэхгуй болно гэдгийг мэ

дэх нь ямар еерчлелтед хургэж болох вэ? 

• Нас барсан хайртай хумуустэйгээ дахин хамт амьдрах 

болно гэдгийг мэдэх нь ямар еерчлелтед хургэж бо

лох вэ? 

• Ямар хумуус Амилалтанд хамгийн их сэтгэл догдлон 

баярлана гэж та нар бодцог вэ? Яагаад? 



Зохиогч: Марк бол Сайн мэдээг зохиогч болохыг номонд 

егуулдэггуй ч, эртний олон тооны баримт бичиг нотолдог 

билээ. Бошиглогч Иосеф Смит уг номыг 'Тэгээн Маркийн 

гэрчлэл" гэж нэрлэжээ. Дэлгэрэнгуй мэдээллийг Судруу

дын Удирдамж дахь Маркийн тухай тайлбараас уз (х.124). 

УНllIИГЧИД: Маркийн Сайн мэдээ нь харийн (Иудей 

биш) уншигчдад хандсан уриалга болох соёл, зан зан

шил, газарзуйн тайлбаруудыг агуулдаг (СудруудьПI 

Удирдамж, "Сайн Мэдээнууд, х. 165-169-ийг уз"). 

Туухэн ундэс: Марк бол бичгээр нийтлэгдсэн анхны 

Сайн мэдээ мен гэж уздэг бегеед Матай, Лукийн ихээхэн 

хэсгийн ундэс болжээ. Бичигдсэн тодорхой он нь мэдэг

дээгуй ч, эртний Христэд итгэгчдээс ам дамжиж ирсэн 

яриа, Маркийн цэдгийн егуу лэмж аль аль нь Р омд Пет

рийг ухсэнээс хойш, иерусалимыli ариун сум бурэн уст

гагдахаас емне тууний Сайн мэдээ анх бичигдсэнийг 

харуулдаг (МЭ 70 он)" (5. Kent Brown, "The Testimony of 
Mark," Stиdiеs in Sсгiрtиге: Vоlите Five, the Gospels, хянан то

хиолдуулсан Kent Р. Jackson, Robert L. Millet [1986], 67). 

8вермец онцлог: Маркийн Сайн мэдээ Дервен Сайн 

мэдээнээс хамгийн богинохон нь юм. Энэ бол Аврагч 

хэлснээсээ илуу ихийг хийсэн юм гэдгийг онцлон тэм

дэглэсэн, товч егуулэмжтэй шастир юм. Марк Авраг

чийн уйлдсэн гайхамшгуудыг онцгойлон авч узсэн 

баЙдаг. Маркийн номон дахь материалыli 90 гаруй хувь 

нь бусад Сайн мэдээнуудэд гардаг. Маркад байдаг бо

ловч бусад Сайн мэдээнуудэд байдаг уйл ЯБдлууд болон 

сургаалуудад ур хэрхэн мэдэгдэлгуй ургадаг тухай сур

гаалт зуйрлэл (Марк 4:26-29-г уз), Есус мужаан байсан ту

хай баримт (Марк 6:3-ыг уз), Бетсайдад хараагуй хунийг 

эдгээсэн (Марк 8:22-26-г уз) тухай болон итгэлтэй хумуу

сийг дагалддаг тэмдгуудийн тухай сургаал орно. 

Сэдэв: Маркийн цэдэг Есус Христ бол Бурханы хуу бе

геед гайхамшигт хучтэй нэгэн байсныг гэрчилдэг. Марк 

энэ сана аг Аврагчийн ажил уйлсэд онцгой анхаарал хан

дуулснаар дурсэлсэн юм. 

Ееуе Хриетийн амьдрал 
Эдгээр булгууд дэх уйл 

явдлууд дараах 
хугацаанд болсон 

болоnтой 

уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Христиин Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь Суулешин Дээгуур 
терелт енгерех баяр Дээгуур енгерех Дээгуур енгерех енгерех баяр 

баяр баяр ба суулчийн 
долоо хоног 

Оршил 

Матай, Луктэй адилгуй нь Марк 1-3 нь Есусийн терелт 

болон залуу насны тухай ямар ч мэдээллийг агуулдаг

гуЙ. Маркийн цэдэг Есус Христийн уйлчлэлээр, тухайл

бал Тууний баптисм, дагалдагчид болон Телеелегчдее 

дуудсанаар эхэлдэг. Марк Есусийн гайхамшгуудыг хэч

нээн шуурхай мэдээлснийг ажигла. 

Марк 1-3-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• caTaHыг дагасан менх бус байдлын емнех сунснууд 

дэлхий руу доош хеегдсен бегеед менх бус биетэй бо

лохыг эрэлхийлж байдаг (Марк 1:23-26, 34; 3:11-ийг 

мен Марк 5:1-13; С ба Г 29:36-37-г уз). 

• Есус Христэд бидний биеийг эдгээж, нуглээс цэвэр

шуулэх хуч байдаг (Марк 1:23-45; 2:1-12-ыг уз). 

• Бид Бурхантай харилцахын тулд байнга залбирч байх 

ёстой (Марк 1:35-ыг мен Марк 6:46-г уз). 

• Хундэтгэлийн едер бол амарч, Бурханыг алдаршуулах 

едер мен (Марк 2:23-28; 3:1-6-г уз). 

Измзлт эх сурвалжууд 

• T he Life and Teachings о/ Jеsиs and His Apostles, 43-45. 

3аах зовломж 

Марк 1-3-ын хичээлуудийг заахаар бэлтгэхдээ дараах са

наануудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах санааг ашигла. 

Марк 1 :1-23. Маркийн Сайн МЭДЭЭГ танилцуулах нь. 
(15-20 минут) 

Маркийг судлахад бэлтгэхэд нь суралцагсдад туслахын 

тулд Маркийн номьПI оршил дахь ашигтай гэж узсэн мэ

дээллийг тэдэнтэй хуваалц. Жишээ нь, дараах уйл явд

луудыг самбар дээр бичиж, Маркийн Сайн мэдээний мен 

чанарыг товч илэрхиЙл. Есусийн терелm, Туунд Иохан Бап

тист баnтис.м хуртээсэн нь, Си.мон, Андрей хоёрыг дуудсан нь. 

Матайн эхний дервен булэг дэх уйл явдлуудыг сурал

цагсдаар олуул. Дараа нь Марк 1-ийг тэднээр уншуулж, 

адил уйл явдлуудыli тухай егуулсэн хэчнээн шулэг Мар

кад байгааг харьцуул. (Анхааруулга: Маркад Есусийн те

релтийн тухай шастир баЙдаггуЙ.) 

Марк Есусийн гайхамшгуудад онцгой анхаарал хан

дуулсныг харуулахын тулд Матай Есусийн уйлдсэн гай

хамшгийг Матай 8:2-3 хуртэл егуулдэггуйг суралцагсдад 

хэл. Маркийн дурдсан эхний гайхамшгийг олох хуртэл 



Марк 1-ийг тэднээр уншуул (Марк 1:23-25-ыг уз). Марк 

Их Эзэний уйл хэрэг болон гайхаМllIгуудад онцгой ан

хаарал хандуулдаг бол Матай Тууний сургаалуудад илуу 

анхаарал тавьдгийг суралцагсдад хэл. Хэдийгээр Марк 

дахь ихээхэн материал бусад Сайн мэдээнуудэд байдаг 'I, 

Марк Есус Христийн тухай ГЭР'Iлэлдээ хосгуй евермец 

дур зургийг гаргасан. 

Марк 1:23-2:12 (мен Матай 8:2-17; 9:2-8; Лук 4:33-5:26-г 

уз). Есус Христ биднийг биеийн болон сунслэг байд

лын хувьд эдгээх хучтэй юм. (35-45 МИНУТ) 

Суралцаг'IДЫГ ангид орж ирсний дараа тэднийг бие 

бялдрын "хегжлийн бэршээлтэй" болго. Жишээ нь 

суралцаг'IДЫН нудийг боож, нэг гарт нь сойлт хийн, 

явж 'Iадахгуй болгохын ту лд хоёр хелийг нь туших 

буюу ярьж 'Iадахгуй болгохын тулд амыг нь даруулж 

боо. (Бие эрхтний хегжлийн бэрхшээлтэй хумууст 

болгоомжтой ханд. Хегжлийн бэрхшээлтэй суралцагс

даас тэднийг юу гомдоох буюу И'Iээж болохыг УРЬД'IИ

лан асуу. Тэдний хариулт энэ ХИ'Iээлийн хувьд онцгой 

'Iухал болохыг анхаар.) 

Хегжлийнх нь гажгийг таваас арван минут дурслэн узуу

лэхийг суралцагсдад зевшеерсний дараа асуу: 

• Бие эрхтний "хегжлийн бэрхшээлтэй" байх нь ямар 

санагдав? 

• "Хегжлийн бэрхшээлийн" улмаас ямар хундрэл та 

нарт тохиолдов? 

• Хэрэв энэ хегжлийн бэрхшээл насан туршид 'Iинь 

байвал та нарт ямар санагдах вэ? 

Хуудас цаасны дээд талд "Марк 1:23-2:12" гэж суралцагс

даар бичуул. Дээрх шулгууд хегжлийн яиз бурийн бэрх

шээлтэй хумуусийн тухай цэдгуудийг агуулдгийг 

тэдэнд хэл. Тэднээр шулгуудийг уншуулж, уншсан бие 

хегжлийн бэрхшээлтэй хун бурийн тухай дара ах асуул

туудын хариуг биqyул: 

• Энэ хун хегжлийн ямар бэрхшээлтэй вэ? 

• Туунд туслахын тулд Есус ямар гайхаМllIИГ уйлдсэн бэ? 

• Уг хун тэр гайхаМllIИГТ дехем узуулэх юуг хийсэн бэ? 

Асуулт: 

• Эдгэрэлт енеедер тохиолддог уу? (Христ енеедер 'I 

хегжлийн бэрхшээлийг эдгээх 'Iадвартайг ойлгоход нь 

суралцагсдад тусал; Мормон 9:15-ыг уз.) 

• Ямар адислал бие эрхтний хегжлийн бэрхшээлийг эд

гээхээс илуу 'Iухал байж болох вэ? 

Еренхийлег'I Харольд БЛийгийн дараах угийг самб ар 

дээр би'I: 

"8неедер миний харсан хамгийн агуу гайхаМllIИГ 

бол еВ'Iилсен бие махбодыг биш, харин еВ'IИЛсен 

сунсийг эдгээхийг харах юм" (Conference Report, 

1973 оны 4-р сар, 178; Ensign, 1973 оны 7-р сар, 123). 

Еренхийлег'I Лийгийн уг ямар утгатай вэ? гэж сурал

цагсдаас асуу. 

• 8В'IИлсен сунсийг эдгээх нь яагаад еВ'Iилсен бие мах

бодыг эдгээхээс илуу 'Iухал вэ? 

• Биднийг сунсний eB'IHeeC эдгээх ху'! Аврагчид бий гэ-

дэгт та нар итгэдэг уу? 

Марк 2:5-12-ыг дахин уншиж, хумуусийг нуглээс эдгээх 

Есусийн ХУ'Iний нотолгоог суралцагсдаар олуул. Дараах 

асуултуудыг асууж, бие эрхтний хегжлийн бэрхшээлийг 

сунсний сул дорой байдалтай харьцуулахад нь сурал

цагсдад тусал: 

• Сунслэг байдлын хувьд харалган, дулий эсвэл хазгар 

байх гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? 

• Сунсний сул дорой байдал буюу нугэл биднийг хэр

хэн "тахир дутуу" болгодог вэ? 

• Хэрэв танд бие эрхтний хегжлийн бэрхшээл, сунсний 

сул дорой байдал хоёул байга а бол алийг нь эдгээхийг 

илуу их хусэх вэ? Яагаад? 

Алма 7:11-13-ыг уншиж, бие эрхтний хегжлийн бэрхшээл 

болон сунсний сул дорой байдлыг эдгээх ху'! Авраг'IИД 

бий гэдгийг мэдэж, мэдрэхэд нь суралцагсдад тусал. 

Марк 1 :35 (мен Лук 4:42; 6:12-ыг уз). Бид Бурхантай 

аль болох олон удаа харилцаж, Туунд хан дан залбира

хад цаг гаргах ёстоЙ. (15-20 МИНУТ) 

"Залбирлын сайхан цаг", "Залбиръя гэж бодов уу?" зэрэг 

залбирлын тухай нэг дууллыг ангиараа дуул. (Сумийн 

дуулал болон хуухдийн дуу, х. 48). Энэ дууллын захиасыг 

тайлбарлахыг суралцагсдаас хус. 8нее еглее залбирсан 

уу? гэдгээ бодохыг суралцагсдаас хус. Асуулт: 

• Хумуус яагаад залбирдаг вэ? 

• Хумуус залбирдаггуйн шалтгаан юу вэ? 

Залбирлын тухай ГЭР'Iлэлээ хуваалцахад нэг буюу хоёр 

суралцаг'IИЙГ урь. 

Марк 1:35-ыг уншихад суралцагсдыг урьж, дараах асуул

туудыг ярилц: 

• Бидний дуулсан дууллыli захиас энэ шулэгтэй хэрхэн 

холбогдох вэ? 

• Есус яагаад залбирсан гэж та нар боддог вэ? 

• "8глее эртлэн" бос'I, залбирахаас ямар адислал ирж 

болох вэ? 

• "Зэлууд газарт" залбирах нь та нарт хэрхэн тусалдаг вэ? 



• Залбирахдаа Бурхантай ганцаархнаа байхын тулд нам 

гумхэн газрыг хайдаг бай сан, еер ямар хумуусийг суд

раас та нар мэдэх вэ? 

Дара ах угсийг унших буюу тараах материал болгон су

ралцагсдад ег. 

Арванхоёрын Чуулгын Еренхийлегq асан Спенсер 

В. Кимбалл биqсэн нь: 

"Зэлууд газар уржил шимээр баян баЙдаг. Бид 

Бурханд хандан гарцаархнаа залбирах уед аливаа 

хуурмаг сана а бодол, хоёр нуур гаргах болон бар

дам зан арилж угуй болдог. Aвparq еерийн уул

сыг олж, залбирахаар авиран гардаг баЙлаа. Агуу 

телеелегq Паул Арабын целд ОLIИЖ цэвэрших 

хуртлээ шинэ дуудлагынхаа сунстэй болж 'ыдах

гуй баЙжээ. Тэр зэлууд газарт оqихдоо дэлхийн 

хун байснаа тэндээс явахдаа цэвэршиж, бэлтгэг

дэн, дахин терсен баЙлаа . . . .  Инос еерийн зэлууд 

газрыг ойд олсон билээ. Морианкумер, еерийн

хее хумуусийн замыг гэрэлтуулэхийн тулд ха

данд гар хурэхийг их Эзэнээс гуйхын тулд уулын 

оргил дээр гарсан юм. Нифай хумуус тууний 

угийг сонсож эс qадах хол газар уулын оргил дээр 

rapq Их Эзэнтэйгээ харилцсанаас хелег онгоц 

барьж сурсан билээ. Иосеф Смит еерийнх нь зал

бирлыг зевхен шувууд, модод болон Бурхан л 

сонсох ойн зэлууд цоорхойг сонгож авсан юм. 

Бид q гэсэн хунгуй газарт гун гунзгий, эрq xyq

тэйгээр залбирq болно шуу дээ" (Faith Precedes the 

Miracle [1972],209 ). 

Тэргуулэх Бишопыli зевлелийн гишуун асан бишоп 

Х. Берк Петрсон: 

"Та Их Эзэнд итгэх хэрэгтэйгээ эсвэл туунтэй ха

рилцах харилцааныхаа qaHapbIr дээшлуулж, зал

бирах хэрэгтэйгээ мэдэрq байга а бол, уунийг XYCq 

байвал, уунийгээ дагаж, ганцаараа ОLIИж, тунгаан 

бодож болох, евдег сегден, туунд хандаж qaHraap 

ярьж болох газарт Oq. Унтлагын ерее, угаалгын 

ерее эсвэл бие засах газар байж болно. Тэгээд 

туунийг оюуныхаа мэлмийд дурслэн бод. Хэнд 

хандан ярьж байгаа билээ гэдгээ бод, бодол са

наагаа хяна. Бодол санаа LIИНь хаа хамаагуй тэнэж 

явах ёсгуй, туунд еерийнхее Эцэг шиг, дотны 

найз шигээ ханд. Тэгээд туунд унэхээр ярья гэж 

бодсон зуйлээ Л ярь, ялихгуй aq холбогдолтой, 

LIИXний qийр болсон угсийг буу давт. Харин зурх 

сэтгэлийнхээ унэн угсийг туунд нээж бай. Туунд 

итгэ, туунээс ершеелийг гуй, хусэлт тавь, туугээр 

бая с, хайр, талархлаа туунд илэрхийл, тэгээд ха

риугаа сонс. Анхааралтай сонсох нь залБирлыli 

амин qухал хэсэг мен. Их Эзэний хариу анир LIИ

мээгуй, маш нам гумхэн ирдэг юм шуу. Хэрэг 

дээрээ, ганц нэгхэн хун л тууний хариуг qихэнд 

дуулдахаар сонсдог. Бид маш анхааралтай сонсох 

ёстой эс тэгвээс хариугаа огт мэдэлгуй енгереех 

болно. Их Эзэний ихэнх хариу аятайхан, дулаан 

мэдрэмж хэлбэрээр зурх сэтгэлд мэдрэгддэг эс

вээс бодол санаа болж бидний оюун уха анд ир

дэг. Бэлтгэгдсэн бегеед тэвqээртэй хумууст хариу 

ирдэг юм" (Conference Report, 1973 оны 10-р сар, 

13; Ensign, 1974 оны 1-р сар, 19 ). 

Ганцаархнаа байж залбирлаар дамжуулан Их Эзэнтэй 

едер бур харилцах цаг болон газрыг олж, залбирлынхаа 

qaHapbIr дээшлуулэхэд суралцагсдыг урамшуулан дэмж. 

� Марк 2:23-3:6 (мен Матай 12:1-14; Лук 

� 6:1-11-ийг уз). Хундэтгэлийн едер бол дэлхийн 

ажил хеделмереес амарч, Бурханд илуу ойртож 

хегжих едер юм. (35-45 МИНУТ) 

Сумийн жишгуудэд тохирох хел бембег тоглох, усанд сэ

лэх, ном унших, сагсан бембег тоглох, бужиглэх, ажил 

хийх, cypq мэдэх, дуулах, дэлгуурээс юм худалдаж авах, 

унтах зэрэг есвер насны хуухдуудийн оролцдог нийтлэг 

зарим уйл ажиллагааг хичээлийн емне самбар дээр жаг

саан биqсэн бай. Жагсаалтыг ангийнхантай нэгтгэн дуг

нэж, Их Эзэн эдгээр уйл ажиллагаа бурийг сайшаан 

дэмждэг уу гэдгийг асуу. 

Хуноэmгэлийн еорийн уоироа-мж гэсэн гарqгийг самбарыli 

еер нэг хэсэгт бич. Марк 2:23-3:5-ыг уншуулж, фарисай

qууд Есусийн дагалдагqдыг Хундэтгэлийн едрийг зерq

лее гэж буруутгах юуг хийснийг эрж ол. Асуулт: Aвparq 

эдгээр шулгуудэд Хундэтгэлийн едрийн зорилгын тухай 

юу за асан бэ? (Хариултуудыг самб ар дээр Хуноэmгэлийн 

еорийн уоироа-мж) гарqгийн дор жагсаан биq. ) 

Хундэтгэлийн едрийг ариунаар сахихыli оронд туунийг 

асар их дарамт болгосон олон хязгаарлалтыг Иудейн ёс 

заншил болгон нэмснийг суралцагсдад хэл. "Хун Амрал

тын едрийн телее бус, Амралтын едер нь хуний телее 

бий болсон" (Марк 2:27 ) хэмээн Есус сургажээ. 6ереер 

хэлбэл, Их Эзэн биднийг адислахын телее Хундэтгэлийн 

едрийг бий болгосон юм. 

"Амр алтын едер нь хуний телее бий болсон юм" гэсэн 

нь бид Хундэтгэлийн едер юу дуртайгаа хийж болно гэ

сэн уг биш гэдгийг суралцагсдад онцлон сануулж хэл. 

Энэ бол 6ерийн енее уеийн бошиглогLIИД, телеелегq

деер дамжуулан судруудад егсен Их Эзэний удирдам

жаас еер зуйлийг хийх ёсгуй гэсэн утгатай юм (Египетээс 

Гарсан нь 20:8-11; С ба Г 59:9-14-ийг уз). Марк 2:26-27-ын 

Иосеф Смитийн орqуулгыг уншиж Эдгээр шулгуудэд 

Хундэтгэлийн едрийн ундсэн хоёр зорилго: амрах болон 

Бурханыг алдаршуулах тухай егуулж байгааг суралцагс

дад хэл. (Энэ хоёр зуйлийг самбар дээрх "Хундэтгэлийн 



едрийн удирдамж" дээр нэм.) Есус Хундэтгэлийн ед

рийг бий болгосон У'lир тууний зохиог'l нь мен. 

Залуучуудын баm бех байдлын mелее ([товхимол, 1990], х. 

16-17) дахь "Ням гарагт биеэ ав'! явах нь" хэсгийг нэг су

ралцаГ'lаар уншуул. 

• Энэ товхимолд Хундэтгэлийн едрийн еер ямар удир

дамжууд байдаг вэ? 

• Эдгээр удирдамжууд сунсний ху'! 'Iадалтай болох, 

ажил хеделмереесее амрах болон Бурханыг алдар

шуулахад бидэнд хэрхэн тусалж 'Iадах вэ? 

Залуучуудын баm бех байдлын mелее товхимлын удир

дамжуудыг самб ар дээрх "Хундэтгэлийн едрийн 

удирдамжууд" дээр нэм. Жагсаалтан дахь уйл ажил

лагаануудад суралцаг'lДЫН анхаарлыг хандуул. Эдгээр 

бух уйл ажиллагаа долоо хоногийн зургаан едерт то

хиромжтой болов'I зарим нь Хундэтгэлийн едерт то

хирохгуйг тэдэнд хэл. 

• Эдгээр уйл ажиллагаануудаас аль нь Хундэтгэлийн 

едерт тохирох вэ? 

• Бид Бурханыг алдаршуулахын тулд Хундэтгэлийн 

едер еер юу хийж болох вэ? 

Дара ах угсээс ашиг тустай гэж бодсоноо уншиж, Хундэт

гэлийн едрийг ариунаар сахиснаас ирдэг зарим адисла

лыг суралцаГ'IИдтайгаа ярилц. 

Еренхийлег'l Гордон Б.Хинкли хэлсэн нь: 

"Бид гайхамшигт ирээдуй руу ойртох тусам 

зарим хумуусийн а'! холбогдол багатай гэж 

узэж мэдэх зарлигууд бур илуу их а'! холбог

долтой болдог. 

"Би Хундэтгэлийн едрийг хэлж байна. Их Эзэ

ний Хундэтгэлийн едер хумуусийн хувьд тог

лоомын едер болж байна. Ням гараг гольф 

тоглодог, зурагтаар хел бембег уздэг, дэлгуур, 

захаас юм худалдаж авдаг, зарж борлуулдаг 

едер болжээ. 3арим ажиглаг'lДЫН итгэдгээр 

бид зонхилох хандлагыг дагах уу? Бид ингэхвий 

гэдгээс би аЙдаг .... 

"Хэрэв бид энэ асуудлаарх Их Эзэний хуслийг 

зер'lИХ юм бол, ирээдуйн телеех бидний ху'! 'Ia

дал, Сумийг дэлхий дахинд есген хегжуулэх 

бидний шийдвэр тегс байдал сулрах болно. Тэр

бээр энэ тухай эрт уед '1 енее уеийн ИЛ'lлэлтээ

рээ '1 тодорхой ярьсан юм. Бид Тууний хэлсэн 

зуйлийг ул тоомсорловол гэм зэмгуй енгерех

гуй" (Conference Report, 1997 оны 10-р сар, 93; 

Ensign, 1997 оны ll-р сар, 69). 

Тэр уед Арванхоёрын Чуулгын Ахлаг'l бай сан Жеймс 

И.Фауст хэлсэн нь: 

"Материалист узэл маш ерген тархаж, уун руу 

хошуурах болсон энэ цаг уед енее уеийн гамш

гаас еерсдийгее болон ур хуухдээ хамгаалах 

найдвартай хамгаалалт бидэнд хэрэгтэй байна. 

Тэрхуу найдвартай хамгаалалтын тулхуур нь 

Хундэтгэлийн едрийг сахихад байдаг нь гайхал

тай юм" (Conference Report, 1991 оны 10-р сар, 47; 

Ensign, 1991 оны ll-р сар, 35). 

Далын гишуун Ахлаг'l Жон Х.Гроберг хэлсэн нь: 

"Хундэтгэлийн едрийг ариунаар сахихын ху'! бол 

еерсдедее болон ереел бусдад туслах ху'! юм. Бид 

хувь хумуус, гэр бул, нийгэм, улс ундсээрээ Бур

ханы адислалууд болон хамгаалалттай байхыг хус

вэл Тууний Хундэтгэлийн едрийг ариунаар сахих 

ёстой" (Conference Report, 1984 оны 10-р сар, 101; 

Ensign, 1984 оны ll-р сар, 81). 

Энэ зарлигийг сахиснаас еертее ирсэн адислалын тухай 

ГЭР'IЛэлээ хуваалцаж ХИ'lээлийг тегсге. 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Хриcrийн AHxHы Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛ�fИЙН Дээгуур 
терелт енгерех баяр 

Оршил 

Дээгуур енгерех Дээгуур 0НГ0р0Х 0НГ0р0Х баяр 
баяр баяр ба СУУЛ�fИЙН 

ДОЛОО ХОНОГ 

Есус Галилд хийсэн УЙЛ'lлэлийнхээ уед олон гайхамшиг 

уЙлджээ. Тэдгээр гайхамшгууд нь байгалийн узэгдлууд, 

хилэнцийн xY'l, биеийн болон сунсний ев'IИН, тэр '1 бай

тугай ухлийг ялах ху'! Туунд байдгийг харуулсан юм. 

Марк 4-6-г судлахдаа Авраг'! итгэл, ерев'! сэтгэлийн ту

хай юу заасныг ол. Бас эдгээр булгууд уй гашуу, эсэр

гууцлийг хэрхэн даван туулах тухай юу заасныг эрж ол. 

Хи'lээлдээ бэлтгэхээс емне Марк 4-6-г залбир'l судлан 

дара ах зар'IМУУДЫГ ав'! уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Сайн мэдээний мэдлэгийнхээ дагуу амьдардаг хумууст 

илуу их зуйл егегддег (Марк 4:24-25 мен Лук 8:18-ыг уз). 



• Есус Христ дэлхийг бутээсэн бегеед байгалийн бух ху

'1Ин зуйлс Туунд дуулгавартай байдаг (Марк 4:37-41; 

6:35-44, 47-52-ыг уз). 

• Есус Христ бидний хун нэг бурд агуу еревч сэтгэлээр 

ханддаг бегеед Тууний нигуулсэл бидний сул дорой 

байдалд хангалттай юм (Марк 5:19; 6:34, 41-44 мен 

Марк 1:40-41-ийг уз). 

• Есус Христэд итгэдэг хумуус эдгэрч чадна. Хэрэв би

дэнд итгэл байхгуй бол бид амьдралдаа гайхаМllIГУУ

дыг узэх чадвараа хязгаарладаг (Марк 5:34; 6:1-6 мен 

Ифер 12:12; Моронай 7:37-г уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• T he Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 75-76, 89. 

3аах зовломж 

Марк 4-6-гийн хичээлуудийг заахаар бэлтгэхдээ дараах 

санаануудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 

New Testament Video хичээл 5, "Thy Faith Hath Made 

Thee Whole" (16:17)-г Матай 9-ийг заахад ашиглаа

гуй бол Марк 5-ыг заахад ашиглаж болно. (заах зевлемж 

болгож New Testament Video Guide -ыг уз.) 

Марк 4:1-25 (мен Матай 13:1-23; Лук 8:4-18-ыг уз). 

Сайн мздззний мздлзгийнхзз дагуу амьдардаг ХУМУУС 
илуу ихийг хулззн авах болно. (20-25 МИНУТ) 

Дороо суниаж узуулэхийг нэг суралцагчаас асуу. Асуулт: 

• Биеийн хеделгеен бул'1ИНГ хэрхэн ажиллуулж байна вэ? 

• Сайн мэдээний мэдлэгээ есгехийг бидний бул'1ИН 

чангарч хегжихтэй хэрхэн зуйрлуулж болох вэ? 

Тариачны тухай сургаалт зуйрлэлийг суралцагчидтайгаа 

хамт унш (Марк 4:2-9). Асуулт: Энэ сургаалт зуйрлэлд ур 

юуг телеелж байна вэ? ("Бурханы угийг"; шулэг. 15-ыг уз.) 

Марк 4:15-20-ийг суралцагсдаар уншуулж, дараах асуул

туудад хариуг олуул: 

• Шувууд хэнийг эсвэл юуг телеелж байна вэ? 

(Сатаныг; шулэг 4, 15-ыг уз.) 

• Чулуурхаг газар юуг телеелж байна вэ? (шулэг 

16-17-г уз). 

• Хогийн ургамал юуг телеелж байна вэ? (шулэг 

18-19-ийг уз). 

• Сайн хере юуг телеелж байна? (шулэг 20-ийг уз). 

• Ур жиме юуг телеелж байна? (Ур жиме нь сайн мэдээ

ний тухай бидний мэдлэг буюу уг мэдлэгийг амьд

ралд хэрэгжуулснээс ирдэг адислалууд болон сайн 

уйлсийг телеелж болно; шулэг 20-ийг уз.) 

Асуулт: Хэрэв баптисмын дараа хере нь сайн бегеед ху

муус Сумд идэвхтэй байвал тэдний сайн мэдээний мэдлэг, 

ойлголт ямар байх вэ? Марк 4:24-25-ыг суралцаг'1ИДТайгаа 

уншиж, зурх сэтгэлээ хатуу, чулуурхаг эсвэл хогийн ур

гамалтай адил байлгадаг хумуусийн тухай эдгээр шул

гууд юу за аж байгааг тэднээс асуу. Алма 12:9-11-ийг 

уншиж, асуу: 

• Гэрэл ба мэдлэг олж авах тухай эдгээр шулгууд юу 

за аж байна вэ? 

• Гэрэл ба мэдлэгээ алдах тухай дээрх шулгууд юу зааж 

байна вэ? 

• Хумуус идэвх султай болоход сайн мэдээний тухай 

тэдний мэдлэг ямар болдог вэ? Яагаад? 

• Сайн мэдээний тухай мэдлэггуй болох нь дээрх сур

гаалт зуйрлэл дэх янз бурийн херстэй хэрхэн адил

хан бэ? 

Сургаал ба Гэрээ 76:5-10-ыг суралцаГ'1Идтайгаа уншиж, 

тэднээс асуу: 

• Хэрэв бид дуулгавартай байвал юуг мэдэж болох ту

хай эдгээр шулгууд егуулж байна вэ? 

• Эдгээр агуу зуйлуудийг бид хэрхэн мэдэж болох та

лаар дээрх шулгууд юу за аж байна вэ? 

• Энэ зарчмыli жишээг еерийнхее болон бусад хумуу-

сийн амьдралаас татан ярьж чадах уу? 

ийм туршлагаа хуваалцахыг хуссэн суралцаг'1ИЙГ урь. (Тодор

хой хуний нэр зааж ярих ёсгуй гэдгийг тэдэнд анхааруул.) 

Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн дараах угсийг унш: 

"Сайн мэдээний гэрэл хумуус дээр удийн нар 

лугаа гэнэт гэрэлтэн тусдаггуй харин . . .  тэдний 

зурх сэтгэлд алгуурхан, шат шатаар, дурэм дур

мээр, энд бяцхан мен тэнд бяцханаар бий болдог 

[С ба Г 50:24-ийг уз]. Эцэстээ итгэлтнууд гэрэл ба 

унэнд ургэлж есех юм бол бух зуйл тэдэнд илч

лэгдэж, бух зуйлийг мэдэх болно. (С ба Г. 76:5-10; 

93:26-28; 101:32-34; 121:26-29.) . . .  

"'Итгэлтнуудийн мэдлэгээс гадуур улдэх сур

гаал, сургаалт зуйрлэл, нууц, нуугдмал зуйл ч 

угуй болно; эцэстээ бух зуйл илчлэгдэж, зев шу

дар га хумуус тэдгээрийг мэдэх болно.'" (Doctrinal 

New Testament Commentary, 1:291). 

Сайн мэдээний мэдлэгийг бух амьдралдаа эрэлхийлэх 

зорилгыг суралцагчдын емне тавьж хичээлийг дуусга. 

Марк 4:35-41 (мен Матай 8:18-27; Лук 8:22-25-Ыг уз). 

Есус Галилын тзнгист шуургыг намдаасан ШИГ33 бид

ний амьдралд тохиолдох шуургыг намдааж чадна. 

(10-15 МИНУТ) 



Шуургыг номхтгосон нь зургийг суралцагсдад узуул 

(Матай 8:23-27) (хавсралт, х. 324-ийг уз). 3ураг дээрх хун 

бурийн нуурний илэрхийллийг ажиглахыг суралцагсдаас 

хус. Марк 4:35-41-ийг ангитай хамт уншиж асуу: 

• 3ураач аль шулгийг тусгайлан дурсэлсэн бэ? 

• Хэрэв чи зураачаар зургийг дахин зуруулах боллоо гэ-

вэл юуг нь еерчлуулэх вэ? Яагаад? 

Хунд сорилтууд тохиолдсон "хэцуу бэрх" уеийнхээ тухай 

бодохыг суралцагсдаас хус. Байдал хамгийн хэцуу болоход 

ч Есус унтаж байгаа юм шиг байсныг таЙлбарла. Тэрхуу 

болсон явдалд гардаг шиг Тэр хэзээ ч биднийг ганцааранг 

нь орхихгуЙ. Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙН дараах угийг нэг 

суралцагчаар уншуул: 

"Энэхуу гайхамшиг Их Эзэн Есус найз нартаа ур

гэлж ойр байж, бур тэдний аюулгуй байдалд бай

галийн аюулт узэгдэл заналхийлсэн уед ч тэднийг 

хадгалан улдээх болно гэдгийг харуулсан. 

"Мен хурхрэн давалгаалах тэнгис бол нугэл хи

лэнцэт, ёс бус дэлхийн бэлгэдэл юм .... Христ 

амьдралд тохиолддог хунд сорилт бэрхшээлийг 

намдаахад хумуусийн зурх сэтгэлд амар амга

ланг авчирдаг. 

"Мен туунчлэн, Сумийг дэлхийн хуйлран хурхрэх 

хучит давалгаан дунд, шуурганд шидэгдэн, хевж 

яваа, телеелегчид, Бошиглогчдыli залуурдсан да

лайн хелег онгоцтой адилтгадаг хумуус биЙ. Бур

ханлаг хелег живэхгуй, итгэлтэй зорчигчид нь 

хурхрэн шуугих далайн гунд хэзээ ч уйхгуй, учир 

нь Христ еерийнхее хелгийг залуурдаж яваа би

лээ. Тэр залуу дэрээ дэрлэн унтаж байгаа юм 

шиг харагдавч, тэнд байж баЙдаг. Харин аюултай 

цаг тулгарахад тэрээр уйлчлэгчдийнхээ хусэл

тээр босч салхи, ycыг буруушааж, еерийнх нь нэ

рэнд итгэдэг хумуусийг авран, зовж зудэрсэн 

хумууст амар амгалан амлаж, 'ЧимээгуЙ. Намд' 

гэсэн тууний дуу хоолой дахин сонсогдох болно." 

(Mortal Messiah, 2:278). 

Аврагчийн тайвшруулагч нелеег мэдэрсэн уеийнхээ ту

хай бичих буюу ярихад сонсогчдыг урь. Амьдралд тань 

тохиолдсон хэцуу бэрх уед Аврагч TaHыг "аварсан" тухай 

хувийн туршлагаа та хуваалцахыг хусч болно. 

"Master the Tempest Is Raging" (Hymns, по. 105) дууллыг 

дуулах буюу угийг нь унш. Суулчийн шулгийг дахин ун

шиж, ямар санагдсанаа ярихыг суралцагсдаас хус. 

Марк 5:21-43; 6:1-6 (мен Матай 9:18-26; 13:54-58; 

Лук 8:41-56-г уз). Гайхамwгийн ем не итгэл ирдэг. 

(25-35 МИНУТ) 

6нее уед уйлдэж байгаа, Христийн уед тохиодог байсан

тай адил тестэй гайхамшгуудыIг нэрлэхийг суралцагс

даас хус. Моронай 7:37-г суралцагчидтай хамт уншиж, 

гайхамшгийг юу боломжтой болгодгийг тэднээр олуул. 

6неедер тэд итгэлээр ирдэг гайхамшгийн нэг жишээ, 

итгэл дутагдах нь гайхамшгийг хязгаарладаг тухай еер 

нэг жишээг судлах болно гэдгийг хэл. 

Марк 5:22-43-дахь шулгуудийг суралцагсдаар ээлжээр 

чанга уншуул. Унших явцдаа дара ах асуултуудыIг ярилц: 

• Иайр Есусээс юу хуссэн бэ? 

• Есуст хэр зэрэг их итгэдгээ харуулах юуг Иайр хэлсэн 

бэ? шулэг 23-ыг уз). 

• Тэр эмэгтэй Есуст хэр зэрэг их итгэдгээ бидэнд харуу

лах юуг хэлж, хийсэн бэ? (шулэг 27-28-ыг уз). 

• Энэ эмэгтэйг хувцсанд нь хурэхэд Есус яагаад эргэн 

тойронд нь цугласан бух хумуусээс ямар нэг еер зуй

лийг мэдэрсэн бэ? 

• Яагаад бусад хумуус тэр эмэгтэйд тусалж чадахгуй 

байхад тэр эдгэрсэн бэ? 

• Тэр эмэгтэйд эдгэрэхэд нь юу тусаллаа гэж Есус хэл

сэн бэ? (шулэг 34-ийг уз). 

• иайрыli охины хувьд туунийг амьдралд эргуулж авч

рахад хэний итгэл тусалсан бэ? 

Марк 6:1-6-г уншиж, шулэг 22-43 дахь хоёр туухэнд эд

гээр шулгууд хэрхэн холбогдохыг олуул. Асуулт: 

• Есус Христийн эдгээх хуч, Туунд итгэх тухайн хуний 

итгэлийн хооронд ямар хэлхээ холбоо байдаг вэ? (мен 

Мормон 9:19-20-ийг уз) 

• Яагаад енеедер гайхамшгуудад итгэдэггуй олон хун 

байдаг гэж та нар боддог вэ? 



Тэдний итгэл хэр зэрэг бат бех болон илуу их итгэлийг 

телевшуулэхийн тулд юу хийж болохыг ав'! узэхэд су

ралцагсдыг урь. Далын гишуун Ахлаг'l Меррилл Ж.БеЙт

маны дара ах угийн хуулбарыг тараах материал болгож 

суралцаГ'lдад егех буюу самбар дээр би'l: 

"Итгэл бол зар'lИМ бас уйл явц мен. Энэ нь 

АвраГ'lтай харилцах итгэлийн харилцааг телев

шуулэх замыг тодорхоЙлдог. Бид итгэлээ хегжуу

лэхийн тулд даруухан зурх сэтгэл, гэмшиг'l сунс, 

Их Эзэнийг мэдэх эр'l ХУ'lтэй хусэл эрмэлзэлтэй, 

сайн мэдээний зар'IМуудад дуулгавартай байх ёс

той. Хариуд нь Авраг'! дуулгавартай хумуусийн 

ажил уйлсийг сунсний баталгаагаар шагнадаг 

(Алма 32:16, 27-32-ыг уз). Итгэл есех тусам амьд

ралын сорилт бэрхшээлуудийг даван туулах 'Iад

варыг нэмэгдуулдэг менхийн хэтийн телевийн 

тухай бидний узэл бодол ергежин тэлдэг" ("Faith 

That Preserves and Strengthens," Бrighаm Young 

University 1996-1997 Speeches [1997], 141). 

Энэ угийг судлах явцад дараах асуултуудыг суралцаг'lИД

тайгаа ярилц. 

• Бид итгэлийг хэрхэн олж ав'! болох вэ? 

• Дуулгавартай байдал итгэлд хэрхэн нелеелдег вэ? 

• Итгэл нь дуулгавартай байх бидний 'Iадварт хэрхэн 

нелеелдег вэ? 

• Бид итгэлээ есген нэмэгдуулэхийн тулд юу хийж 

болох вэ? 

Бид итгэлээ улам их хегжуулж 'Iадах тухай, бидний 

дуулгавартай байдал, итгэлийн хариуд Бурхан енее уед 

гайхамшгуудыг уйлдсээр байгаа тухай ГЭР'lлэлээ хуваал

цаж ХИ'lээлийг тегсгех талаар бод. 

Марк 6:14-29 (мен Матай 14:6-12; Лук 9:7-9-ийг уз). 

Зарлигуудыг сахих нь улэмж зори г, золиослолыг 

wаарддаг. (20-30 МИНУТ) 

Дара ах болсон явдлыг ангийнхандаа уншиж ег: 

"Жозеф Ф.Смит Хавай дахь номлолоосоо буцаж 

ирэхэд 19 настай баЙжээ. Тэрээр Калифорниас 

Юта дахь гэр руугээ явах замдаа нэг еглее 'морин 

тэрэгтэй танхай архи'lИД ... , зэрлэгээр хашги

ралдан, буу тавьж, МОрМОН'Iуудыг хараан зухэж 

байхтай тааралджээ.' Согтууqyудын нэг нь 'гар 

буугаар даллан' тууний еедеес хур'! ирэв. Жозеф 

айсан '1 гэсэн зугтаах нь ухаалаг бус хэрэг тэгээд 

ямар хэрэг байхав ... , гэж бодоод негеех буутай 

хуний еедеес юу '1 болоогуй юм шиг алхсан гэнэ. 

"Чи ___ Мормон уу?" гэж буутай хун хашги-

рав. Жозеф 'Iадах л хэрээрээ тайван байхыг хи

'Iээж, буутай хуний еедеес эгцлэн ширтээд, 

"Тийм ээ, ноёнтон, би жинхэнэ Мормон хун, яах 

аргагуй унэн" гэв. Ийм хариу сонсоно гэж огт бо

доогуй негеех буутай хун гараа доош нь буулгаж, 

Жозефыг хормын тедийд ширтэн харснаа, ном

хорсон дуугаар, "Хеее, xapaa'l, би 'Iaм шиг ийм 

аятайхан хунтэй огт уулзаж явсангуй шуу! Гар 

барь'IИXЪЯ. Итгэлийнхээ телее хатуу зогсдог хун

тэй уулзсандаа баяртай байна" гэв. Тэр хун тэгж 

ХЭЛ'IИхээд цаашаа явлаа' [Francis М. Gibbons, 

Joseph F. Smith: Patriarch and Preacher, Prophet о/ God 

(1984),43-44]" (М. Russell Ballard, Conference Report, 

1997 оны 10-р сар, 51; Ensign, 1997 оны ll-р сар, 37). 

Асуулт: 3алуу Жозеф Смитийн гаргасан шиг шийдвэр 

гаргахын тулд зан телевийн ямар шинж 'IaHap шаард

лагатай вэ? Хунд нехцел байдалд '1 зарлигуудыг сахьдаг 

гэр бу лийн гишуун эсвэл найз нар тэдэнд бий юу гэд

гийг суралцагсдаас асууж, тэдний тухай туухийг хуваал

цахыг хус. 

3арлигуудыг сахих нь их зориг, золиослол шаарддаг нех

целд зарлигуудыг сахьдаг хумуусийн тухай енеедер бид 

ярилцах болно гэдгийг суралцагсдад хэл. Марк 6:14-16-г 

уншиж, асуу: 

• Шулэг 14 дэх "туунийг" гэдэг нь хэн бэ? (Есус.) 

• Херод яагаад Есусийг ухэгсдээс бос'l ирсэн Иохан Бап

тист байж магадгуй гэж бодсон бэ? 

• Херод юунаас айсан байж болох вэ? T he Life and 

Teachings о/ Jesus and His Apostles дахь Матай 14:1-2-ын 

тайлбарыг уз, х. 81). 

Марк 6:17-29-ийг суралцаГ'IИдтайгаа уншиж, дараах 

асуултуудыг ярилцах уед зогсолт хийх боломжийг тэ

дэнд олго. Марк 6:14-16 нь Иохан Баптистыг цааз

луулсны дараа юу болсныг ТЭР'IЛэн шулэг 17-19-д Иохан 

хэрхэн, юуны У'lир цаазаар авахуулсан тухай Марк 

егуулснийг таЙлбарла. 

• Херод яагаад Иоханыг шоронд хорьсон бэ? 

• Яагаад Иохан Херодыг намаН'lЛалд дуудах зориг гарга

сан бэ? 

• Уунийхээ телее Иохан ямар телеес телсен бэ? 

• 3арлигуудыг сахих зоригтой байхад Иоханд тусалсан 

зан телевийн ямар 'Iанаруудыг Марк 6:20-д дурдсан 

гэж та нар боддог вэ? (мен И СО, Марк 6:20-ийг уз). 



• 3арлигуудыг сахихад золиослол хийх нь Иоханд яагаад 

чухал бай сан бэ? 

• 8неедер залуу хумуус зарлигуудыг сахихад зориг гар

гаж, золиослол хийдэг ямар хэлбэрууд байна вэ? (Бап

тисм хуртэх, номлолд явах, ёс суртахууны 

жишгуудийг болон Мэргэн Ухааны Угийг сахих, 

шоовдорлогдсон хумуусийн телее тэмцэх.) 

• 3арлигуудыг сахих нь чухал гэдэгт та нар яагаад итгэ

дэг вэ? 

Судруудын Удирдамж дахь Иохан Баптистын тайлбарыг 

(х.105) уншихыг суралцагсдаас хусч хичээлийг тегсге. Тэд

нийг уншиж дуусахад хамгийн их таалагдсан Иоханы зан 

телев буюу туршлагыг олоход тэднийг урь. Шийдвэр гар

гахдаа Иоханыг загвар болгон ашиглахад тэднийг дэмж. 

Марк 6:34 (мен Матай 14:14-ийг уз). Аврагч хун бурийг 

агуу ихээр хайрлаж, тэдэнд еревч сэтгэлээр ханддаг. 

(10-15 МИНУТ) 

"Би Аврагчийнхаа хайрыг мэдэрдэг" дууг дуулж хичээлээ 

эхэл (Хуухдuйн дууны на.м, 74) эсвэл "1 Stand АН Amazed" 

(Hymns, по. 193). Энэ дуу Аврагчийг хайрлах хайрыг тэдэнд 

хэрхэн мэдруулж байгааг суралцагсдаас асуу. 

Дараах судрын эшлэлуудийг самбар дээр бич: Маmай 20:34; 

Марк 1:40-41; 5:19; 6:34; Лук 7:12-13. Судрын эшлэлуудийг 

суралцагсдаар уншуулж, хэсэг бурд Аврагч хэрхэн бид

нийг адислахыг эрмэлзэж байгааг дурсэлсэн угийг олуул. 

Асуулт: Энэ нь бидэнд хэрхэн холбогдох вэ? 3 Нифай 

17:5-7-г уншиж, Аврагч хун бурийг хайрлаж, тэдэнд еревч 

сэтгэлээр ханддагийг ойлгоход нь суралцагсдад тусал. 

Тууний хийдэг бух зуйл хайраар нь едеегддег. Асуулт: 

• Эцэг бидэнд хайртай ч гэсэн зарим уед яагаад адислал 

егехеес татгалздаг юм шиг санагддаг вэ? 

• Адислал егехеес татгалзах нь яагаад хайрын уйлдэл 

байж болох вэ? 

Далын гишуун асан Ахлагч Нийл А.Максвеллын дараах 

угсийг унш: 

"Бидэнд ханддаг Есусийн бурханлаг еревч сэтгэл 

бол зовлон зудгуурийг огт узээгуй, нугэлгуй ху

мууст хандах хийсвэр еревч сэтгэл биш, харин 

гэм зэмгуй атлаа бид бухний нуглийн телее туй

лыli бэрх зовлонг хулцэн тэвчсэн Нэгэний еревч 

энэрэнгуй сэтгэл юм" (Ап These Things Shall Give 

Thee Experience [1979], 35). 

• Аврагчийн еревч сэтгэл, хайрыг мэдэх нь бидэнд хэр

хэн урам хайрлаж, амьдралыг маань адисалж болох вэ? 

• Тэрхуу мэдлэг Тууний тухай бидний бодол сана а 

болон Тэр биднээр юу хийлгэхийг хусдэгт хэрхэн 

нелеелех вэ? 

Аврагчид еревч сэтгэл, хайраар хандсан уеийнхээ тухай 

нэг суралцагчаар яриул. Ирэх долоо хоногт Аврагчийн 

нэгэн адил бусад хумууст еревч сэтгэлээ харуулах бо

ломжуудыг эрж хайхад суралцагсдыг урь. 

Марк 7-16 

Есус Христийн амьдрал 

Их ЭЗЭНИЙ 
уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Эдгээр булгууд ДЭХ уйл 
ЯВДЛУУА дараах 

хугацаанд 6олсон 
60ЛОЛТОЙ 

Гурав дахь 
жил 

Христийн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь Суулчийн Дээгуур 
терелт енгерех баяр Дээгуур енгерех Дээгуур еНГ0р0Х 0НГ0р0Х баяр 

Оршил 

баяр баяр ба суу ЛLrnин 
ДОЛООХОИОГ 

Марк 7-16-нь ойролцоогоор Аврагчийн амьдралыli суул

чийн ЖИЛ, тухайлбал Галил, Пере а, Иудейд хийсэн Туу

ний суулчийн уйлчлэлийн тухай егуулдэг. Гэвч судрын 

энэ булэг эшлэлийн ихэнх нь Аврагчийн суулчийн до

лоо хоногийн, тухайлбал Тууний Цагаатгал, ухэл, Ами

лалтыli чухал уйл явдлуудыli тухай егуулдэг. 

Марк 7-16-г залбирч, судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Бид хилэнцэт санаа бодол, уйлдлээрээ цэвэр биш бол

дог (Марк 7:14-24-ийг уз). 

• 3албирч мацаг барих нь бидний сунслэг байдал болон 

итгэлийг есген нэмэгдуулнэ (Марк 9:14-29 мен Матай 

17:14-21; Лук 9:37-43-ыг уз). 

• Даруу, дуулгавартай, бусдад уйлчлэх хусэлтэй хумуус 

Бурханы мэлмийд хамгийн агуу харагддаг (Марк 9:33-37 

мен Матай 18:1-5; Лук 9:46-48; Мозая 3:19-ийг уз). 

• Есус елсех, цангах, туйлдталаа ядрах, евдех болон 

уруу таталтыг хулцэн тэвчсэн бегеед биднийг хэрхэн 

тайтгаруулж, бидэнд хэрхэн туслахыг мэддэг (Марк 

11:12 мен Мозая 3:7; Алма 7:11-13-ыг уз). 

• Их Эзэний ергоо бол ариун газар учраас тэнд хундэт

гэлтэй байх ёстой (Марк 11:15-18; мен С ба Г 110:8-ыг уз). 

• Бид итгэлтэйгээр залбирсан уед Тэнгэрлэг Эцэг бид

ний зурх сэтгэлийн хуслийг зев шударга болгоно 

(Марк 11:22-24 мен Матай 21:21-22; Иаков 1:5-7; 3 

Нифай 18:20-ийг уз). 



• Бид Христтэй адилхан болохын тулд, тэнгэрийн адис

лалуудын телее дэлхийн баялгийг золиослоход сурал

цах ёстой (Марк 12:41-44 мен Лук 21:1-4; Моронай 

7:6-8-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings ofJesus and His Apostles, 96, 141-142, 

148, 160, 192-194. 

• "Авраг'1ИЙН амьдралын суулчийн долоо хоног," х. 310. 

3аах зовломж 

Марк 7-16-гийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

� Марк 7:1-23 (мен Матай 15:1-20). Бид хилэнцэт 

� санаа бодол, УЙЛДЛЭЭРЭЭ ЦЭВЭР биш болдог. 

(30-40 МИНУТ) 

Хичээл эхлэхийн емне нэг аяганд шавар хийж, еер нэг бо

хирдсон аяга ав'1ИРЧ, бузарлах гэсэн угийг самбар дээр бич. 

Бузарлах гэсэн уг юу гэсэн утгатайг суралцагсдаас асуу (цэ

вэр биш буюу бохир болгох). Санваартай нэг хевгуунийг 

ангийн емне гарч ирэн гараа шаварт хийхийг хус. Туу

нийг гараа шаварт дурений дараа асуу: Бохир гар нь туу

нийг санваар эзэмшихэд зохисгуй болгох уу? Яагаад эсвэл 

яагаад угуй вэ? Бохир аягыг охидын нэгэнд егч асуу: Энэ 

аяганаас уух нь Хуухдийн Хэсэгт эсвэл Ням гарагийн хи

чээл заахад нь туунийг зохистой биш болгох уу? 

Марк 7:1-15-ыг суралцагсдаар уншуулж, асуу: 

• Фарисайчууд Есусийн дагалдагчдыг юугаар буруутга

сан бэ? 

• Есус тэдэнд хэрхэн хариулсан бэ? 

Хоол идэхийн емне гараа угаах нь чухал биш гэж Есус хэ

лээгуйг суралцагсад ойлгосон байх ёстойг анхаар. Гараа 

угаалгуйгээр хоол идэх нь хунийг ёс бус буюу цэвэр биш 

болгодоггуй гэж Тэр хэлсэн юм. Тhe Life and Teachings о/ Jesus 

and His Apostles (х. 96)-аас Матай 15:2-ын тайлбарыг мен уз. 

• Корбан гэсэн уг юу гэсэн утгатай вэ? The Life and Teach

ings о/ Jesus and His Ароstlеsдахь (х.96) Марк 7:11-ийн 

тайлбарыг уз. 

• Фарисайчууд уунийг хэрхэн хуулинд оруулж ашигла

даг байсан бэ? 

• Энэ асуудлын талаар Есус юу гэж заасан бэ? (Марк 

7:10-13-ыг уз). 

Марк 7:17-23-ыг суралцагсдаар уншуулж, хунийг чухам 

юу бузарладгийг олуул. Тэгээд дараах асуултуудыг 

ярилц: 

• Ямар санаа бодол, уйлдэл хумуусийг сунслэг байдлын 

хувьд цэвэр ариун биш болгодог вэ? (Хариултуудыг 

самб ар дээр бич.) 

• Сунслэг байдлын хувьд цэвэр байх бие бялдрын хувьд 

цэвэр байхын аль нь илуу чухал вэ? Яагаад? 

• Дээрх хоёр терлийн цэвэр ариун байдльПI алийг сахих 

нь илуу хялбар вэ? Яагаад? 

Арванхоёрын ЧУУЛГЬПI гишуун асан Ахлагч Спенсер В. 

КимбалльПI дараах угийг унш: 

"Хуний гарьПI шороо тоос, тое '1 бас . . .  хунд ху

чир хеделмерийн ур дун болж биеэс урсах хелс '1 

туунийг бузарладаггуЙ. Хун цаг тутам усанд орж, 

биеэ унэртнээр байнга шуршиж, шингэн саван

гаар усээ угааж, едер бур хумсаа засч янзлуулан, 

эелдэг ялдамхан угсээр ярила а '1, санаа нь тамын 

муу усны хоолой шиг байх юм бол бузар хэвээр л 

байх болно. Хунийг бузарладаг зуйл бол нугэл, 

нэн ялангуяа бэлгийн харилцааны нугэл юм" 

(The Miracle о/ Forgiveness [1969], 62). 

Бригам Янгийн Их Сургуулийн еренхийлегч асан 

Даллин Х.8уксиЙн дара ах угсийг бас хуваалц: 

"Хуний бие махбод эруул биш хоол хунснээс ее

рийгее хамгаалдаг. Ганц нэгхэн тохиолдлыг эс 

тооцвол муу хоол хуне таныг евчлуулж мэдэх '1 

байнгын хор хенеел учруулдаггуЙ. Харин ууний 

эсрэгээр, бусармаг явдлууд, порнографьПI эсвэл 

эротик зураг, уран зохиолд шимтэн хорхойтдог 

хун тэдгээрийг тархи хэмээн бидний нэрлэдэг 

ой санамжийн гайхамшигтай системдээ олноор 

нь хадгалж явдаг. Тархи бузар бусармаг зуйлсээс 

еерийгее хамгаалж буцааж гаргадаггуЙ. Тархинд 

нэг л орсон бол гаж дон той зан авир оюун ухаа

наар тань дамжин байнга эргэн санагдсаар бай

даг" ("Things They're Saying," New Era, 1974 оны 

2-р сар, 18) 

1 Нифай 15:34-ийг унш. Сунслэг байдлын хувьд цэвэр 

болж, энэ хэвээрээ байх тухай хувийн узэл бодлоо сурал

цаГ'1Идтай хуваалц. 

� Марк 8:1-30 (мен Матай 15:32-16:20-ийг уз). 

� Есус бие махбодын болон СУНСЛЭГ байдлын ха-

ралганыг хоёуланг нь ЭДГЭЭЖ чадна. (30-40 МИНУТ) 

"Харахыг хусдэг mэр бур uлуу сохор байдаг" гэсэн зуйр угийг 

хичээлийн емне цаасан дээр жижиг усгээр бичиж бэлт

гэсэн бай. Цаасыг самбар дээр байрлуулаад хамгийн 

арьПI суудал дахь нэг суралцагчаас зуйр угийг уншихыг 

хус. Хэрэв ойрын харааны шил зуудэг суралцагч байвал 



нудний шилгуйгээр уншихыг туунээс хус'1 болно. 

Асуулт: Харахыг хусдэггуй хун, харж '1аддаггуй хун хоёр 

хоорондоо ямар ялгаатай байдаг вэ? 

Дервен мянган хунийг хооллосон тухай туухийг сурал

цаг'Шдтайгаа хамт уншаад ( Марк 8:1-9), дараа нь асуу: 

• Есус дервен мянган хунийг гайхамшигтайгаар хоол

лосны дараахан фарисайчууд яасан бэ? (шулэг 

11-12-ыг уз). 

• Фарисайчууд аль терлийн харалган байдалтай 

байсан бэ? 

• Дагалдаг'1ИД завин дотор байхдаа аль терлийн харал

ган байдлыг харуулсан бэ? (шулэг 13-21-ийг уз). 

• Дагалдаг'1ИД болон фарисайчууд сунслэг байдлын 

хувьд харалган баЙлаа. Харин хэн нь илуу харалган 

байсан бэ? 

Шулэг 22-26-г суралцагсдаар нэгтгэн дугнуул (мен заах 

санаа болгож доорх Марк 8:22-26-гийн заах зевлемжийг 

уз). Асуулт: Сунслэг байдлын хувьд янз бурийн тевшинд 

харалган байхаас хумуус хэрхэн хохир'1 болох вэ? Шулэг 

27-30-ийг унш. 

• Петр юуны тухай ГЭР'1илсэн бэ? 

• Сунслэгээр харж '1аддаг хунд тэр хэр зэрэг сайн улгэр 

жишээ болж чадах вэ? 

Шулэг 31-33-ыг уншиж, Петр хэрхэн юм бухнийг харах

гуй бай сан тухай ярилц (мен Матай 16:15-19-ийн за ах са

нааг уз, 46. 

• Петр юунаас сэрэмжлэхийг хуссэн бэ? 

• Тэр юуг ойлгоогуй эсвэл "хараагуй" вэ? 

Шулэг 34-38-ыг суралцагсдад уншиж ег. Авраг'1 бие 

бялдрын сохрыг эдгээж '1аддаг шигээ сунслэг байдлын 

сохрыг эдгээж чадна гэдэг ГЭР'1лэлээ хуваалц. Харин 

гагцхуу бидэнд харах хусэл байх ёстоЙ. 

Марк 8:22-26. Есус Христ гайхамшгуудыг уйлдсэн 

байдал нь бидэнд унэт сургамжуудыг зааж чадна. 

(10-15 МИНУТ) 

Марк 6:54-56, 7:31-37-д цэдэглэсэн Авраг'1ИЙН гайхамш

гуудыг суралцагсдаар нэтгэн дугнуул. Тэгээд тэднээр 

Марк 8:22-26-г уншуулж, асуу: 

• Энэ эдгэрэлт бусад эдгэрэлтээс ямар ялгаатай вэ? 

• Энэ хун эхлээд бурэн эдгэрээгуй баримтаас бид ямар 

сургамж ав'1 болох вэ? 

Ахлаг'1 Брус Р. МкКонкийн дара ах угсийг сонсоод, эдгээр 

нь тэдний амьдралд хэрхэн холбогдож болохыг эрж оло

хыг суралцагсдаас хус: 

"Энэ гайхамшиг ер бусын евермец юм. Энэ бол 

Есус хунийг уе шатаар эдгээсэн тухай цорын 

ганц жишээ мен. Бидний Их Эзэн энэ аргыг со

хор хуний итгэлийг хегжуулэхийн телее бус ха

рин сул дорой хумуусийг ХУ'1тэй болгох 

зорилгоор хэрэглэсэн байж болох юм. Есус хараа

гуй хунд гараараа хур'1 эдгээсэн нь бат найдвар, 

итгэл бишрэлийг нэмэгдуулсний ур дун байж 

болохюм .... 

"Энэхуу эдгээлт нь, хэдийгээр эдгэрэлтийн онц

гой жишээ бегеед ийнхуу эдгэрсний дараа, бур 

юм бухнээрээ эруул саруул болох хумуусийн ит

гэл найдвар нэмэгддэг нь тодорхой '1, тэд Их 

Эзэний эдгээр а'1 ивээлийг бух ху'1 чадал, итгэл 

бишрэлээрээ эрэлхийлэх ёстоЙ. Хумуус амьдра

лаа Бурханы телевлегее болон зорилгуудад ний

цуулснээр сунсний еВ'1лелеесее бага багаар, 

алхам алхмаар эдгэрэх нь олонтоо тохиолддог" 

(Doctrinal New Testament Commentary, 1:379-380). 

Марк 9:14-29 (мен Матай 17:14-21; Лук 9:37-43). Мацаг 

барих нь залбирлын хамт бидний сунслэг байдал, 

итгэл бишрэлийг дээшлуулж чадна. (20-25 МИНУТ) 

СудруудьПI Удирдамжаас "итгэлийн" тодорхойлолтыг 

гаргахыг суралцагсдаас хус (х.109-111).Уг тодорхойлолтыг 

тэдэнтэй хамт унш. Тодорхойлолтоос дерев юм уу та ван 

гол санааг сонгон авч, тэдгээрийг самбар дээр бич. 

Марк 9:14-29-ийг уншиж, дараах асуултуудаас заримыг 

нь ярилц: 

• Итгэлийг хегжуулэх ямар чухал бурэлдэхуун хэсгуу

дийг энэ туухэнд харуулсан байна вэ? 

• Тэрхуу "муу сунсийг" зайлуулах гэж ХИ'1ээгээд '1адаа

гуй дагалдаГ'1дад тэр уед юу дутагдсан бэ? (шулэг 18, 

28-29-ийг уз). 

• Мацаг барьж, залбирах нь итгэлд ям ар нелее узуул

дэг вэ? 

• Шулэг 24 дэх угсээрээ тэр эцэг юу хэлсэн гэж та нар 

боддог вэ? 

Ахлаг'1 Брус Р.МкКонки хэлсэн нь: 

"Итгэлээр бух зуйл боломжтой болдог. Их Эзэнд 

боломжгуй зуйл гэж угуЙ. Хунд ев чин гэж байх

гуй, эдгээж болохгуй ев чин гэж угуй, итгэлийн 

ХУ'1ээр ЭМ'1лэгдэхгуй суйруулэг'1 тахал гэж угуЙ. 

Итгэлийн хуулиар амьдардаг хумуусээс амьд

ралд '1, ухэлд ч юуг нь '1 салган ав'1 '1адахгуЙ. Энэ 



хуулийг тэд хулээн авах эрхтэй юм. [эв'I амьд

ралд илуу зев шударга менх бус хумуусийн дунд 

итгэл буюу ху'! янз бурийн тевшинд байдаг, 

сунсний зарим еВ'Iлел бусдаасаа илуу их эдгээр 

ХУ'IИйг шаарддаг" (Doctrinal New Testament 

Commentary, 1:409). 

Ахлаг'l Жеймс Э.ТалмеЙж хэлсэн нь: 

"У л суурьтай хийсэн мацаг барилт, жинхэнэ зал

бирал итгэлийг хегжуулэхэд хетелж, энэ нь сай

ныг уйлдэх ХУ'IИЙГ араасаа дагуулдаг. Хувь хун 

энэ зар'IМЫГ хэрэглэх нь ашиг тустай байж болно. 

Асуудал тевег У'lруулагч сул тал, гэм нуглээ да

ван туулах гэж ур дунгуй ХИ'lээсэн, эдгээр дутаг

далдаа хулцэнгуй хандсан тохиолдол та нарт 

байсан уу? Хевгуунд шуглэсэн муу сунсийг Христ 

буруушаасан шиг, таны гэм нугэл зевхен залби

рал, мацаг барилтаар гадагшаа гар'! болох юм" 

(Jеsиs the Christ, 3 дахь хэвлэл, [1916],395). 

Мацаг барьж, залбирах нь итгэлийг хэрхэн есген нэмэг

дуулдэг тухай ГЭР'IЛэлээ хуваалц. Хэрэв цаг гарвал Алма 

32:26-37-г суралцаГ'IИдтайгаа уншиж, бидний итгэлийг 

есген нэмэгдуулэх юуг заасныг ярилц. 

Марк 9:33-37 (мен Матай 18:1-5; Лук 9:46-48-ыг уз). 

Даруу, дуулгавартай, бусдад УЙЛЧЛЭХ ХУСЭЛТЭЙ хумуус 

Бурханы мэлмийд хамгийн агуу харагддаг. (25-35 МИНУТ) 

Дара ах угсийг самб ар т би'l: Еренхий эрх .мэОэлmэн, гаоасны 

еренхийлегч, бишоп, багш, HO.мъlН санч. Ихэнх хумуус эдгээр 

албан тушаалуудаас алийг нь хамгийн агуу гэж уздэгийг 

суралцагсдаас асуу. Яагаад? Марк 9:3З-35-ыг тэднээр 

уншуул. 

• Хэн хамгийн агуу вэ гэсэн асуултанд Есус хэрхэн ха

риулсан бэ? 

• "Бугдийн зарц" хамгийн агуу нь байх ёстой гэсэн нь 

юу гэсэн утгатай вэ? 

• Самбар дээр жагсаасан албан тушаалуудаас аль нь 

бугдийн зарц байж болох вэ? (Эдгээр албан тушаалуу

дын аль нэг нь бас бугдээрээ хамгийн агуу нь байж 

болно.) 

• Есус энэ зар'IМЫГ амьдралдаа хэрхэн харуулсан бэ? 

Энд харуулсантай адил Есус бяцхан хуухдуудтэй хамт 

байгаа зургийг узуул. Марк 9:36-37-г суралцагсдаар ун

шуулж, дараах асуултуудаас заримыг нь ярилц. 

• Есус тэр хуухдийг гар дээрээ авснаар дагалдаГ'lдадаа 

юу за асан гэж та нар бодож байна? 

• Христийн нэрийг "хулээн авах" гэдэг нь юу гэсэн ут

гатай уг вэ? 

• Зарим хумуус бусдыг еерсед шигээ 'Iухал буюу сайн 

биш гэж узээд тэдэнд УЙЛ'lлэхээс яагаад татгалздаг 

гэж та нар боддог вэ? 

• Бусдад ялангуяа хуухдуудэд УЙЛ'lлэх талаар Есус ямар 

бодол санаатай бай сан бэ? (Марк 10:13-14-ийг уз). 

Матай 18:1-6 дахь Матайн мен ийм шастирыг унш. 

• Бид бяцхан хуухдуудийг хулээн авах хусэлтэй бай

хаас гадна юу хийх ёстой гэж Матайн шастир егуулж 

байна вэ? 

• Хервегдеж, еерсдийгее бяцхан хуухэд шиг даруусгах 

нь бусдад илуу сайн УЙЛ'lлэх боломжийг бидэнд хэр

хэн олгож болох вэ? (Мозая 3:19-ийг уз). 

• Бяцхан хуухэд шиг болох нь тэнгэрийн хаант улсад 

агуу болоход бидэнд хэрхэн туслах вэ? 

Ахлаг'l Брус Р.МкКонкиЙн дараах угсийг хуваалц: 

"Дэлхий дэх Их Эзэний хаант улсад жинхэнэ 

ёсоор агуу байх нь хашиж буй албан тушаалаар, 

нэр цууд гарсан байдлаар, менх бус хумуусийн 

зугээс хулээдэг алдар хундэтгэлээр биш, харин 

хумуунд 'Iухал хэрэгтэй уйл хэрэг, нинжин сэт

гэлээр хэмжигддэг. Бяцхан хуухэд лугээ адил 



болж, бусдад уйлчлэхээр дуудагдаж болох '1адва

раасаа ул хамааран бурханлаг зан телевийн 

шинж '1анаруудыг еертее телевшуулдэг хумуус 

'тэнгэрийн хаант улсад хамгийн агуу нь юм.'" 

(Doctrinal New Testaтent Coттentary, 1:415). 

Марк 9:43-50 (мен Матай 18:8-9-ийг уз). Бид нуглийн ул

маас унэхээр хуний гар, хелийг тайрч хаях хэрэгтэй юу? 

(20-25 МИНУТ) 

Юм би'1ИЖ байга а гараа харж, гараар хийдэг бух зуйлийн 

тухай бодохыг суралцагсдаас хус. 

• Гаргуй бол хэр зэрэг хэцуу байх вэ? 

• Гаргуй болохоос илуу хэцуу юу байж болох вэ? 

Марк 9:43-48-ыг суралцаГ'1Идтайгаа хамт уншиж, дараах 

асуултуудыг ярилц: 

• Хэрэв '1и менх амьдралтай Болохыli тулд энэ амьд

ралд ереесен гараа алдах ёстой болбол, ийнхуу гаргуй 

болж чадах уу? 

• Хэрэв хелгуй, ереесен нудгуй болох хэрэгтэй болбол 

ийм болж чадах уу? 

• Хэрэв энэ нь дэлхийн амьдралыг '1ИНь шаардвал яах вэ? 

• Бурханы хаант улс аливаа золиослолыг шаарддаг '1, хэ

рэв бид гараараа ямар нэг нугэл уйлдвэл Бурхан унэ

хээр биднээс гараа тасдаж хаяхыг хусдэг гэж та нар 

боддог уу? 

Судруудын Удирдамж дахь Марк 9:40-48-ьПI Иосеф Сми

тийн Ор'1уулгыг суралцагсдаар уншуул. 

• Марк дахь эдгээр шулгуудэд Иосеф Смитийн Ор

'1уулга ямар утгыг нэмж оруулсан байна вэ? 

• Гэм нугэл уйлдэг'1 бидний гар хэнийг телеелж 

байна вэ? 

• Гэм нугэл уйлдэг'1 бидний хел хэнийг телеелж 

байна вэ? 

• Шулэг 42 дахь "'1ИНий алхлах туг" гэсэн уг хэний ту

хай егуулж байна вэ? (Та нарын улгэр дуурайл авах, та 

нарт улгэр жишээ узуулэх хумуус.) 

• Нугэл уйлдэг'1 бидний нуд хэнийг телеелж байна вэ? 

• "Чамайг харж хандан '1амд гэрлийг узуулэхээр" хэн 

томилогддог вэ? 

• Хундэтгэн биширдэг гэр булийн гишууд эсвэл тэд

нээс удирдамж хусдэг Сумийн удирдаг'1ИД нугэл уйл

дэхэд зарим хумууст юу тохиолддог вэ? 

Марк 9:44-45-ьПI Иосеф Смитийн Ор'1уулгыг уншиж, асуу: 

• "Зогсох буюу унах" гэдэг нь еерийн '1ИНЬ хувьд ямар 

утгатай гэж боддог вэ? 

• Бид хэнд итгэх ёстой вэ? 

Дээрх асуултуудад хариулахад нь туслахын тулд Тэргуун 

Зевлелийн гишуун асан Еренхийлег'1 Хебер к.Кимбал

лын дараах угсийг хуваалц: 

"Тохиолдох бэрхшээлуудийг даван туулахын 

ту лд энэ ажлын унэний тухай мэдлэгтэй болох 

нь та нарт чухал юм. Тэрхуу бэрхшээлууд нь энэ 

мэдлэг буюу гэрчлэлийг эзэмшээгуй эрэгтэй, 

эмэгтэй хун унах тийм онцлог шинжтэй байх 

болно. Хэрэв танд гэрчлэл байдаггуй, зев шудар

гаар амьдар'1, Их Эзэнийг дууддаггуй бол ГЭр'1-

лэлтэй Болохыli тул энэ бухнээ орхи. Хэрэв та 

тэгэхгуй бол зогсож '1адахгуЙ .... 

"Эрэгтэй хун '1, эмэгтэй хун '1 зээлсэн гэрэлд эц

сийг хуртэл ТЭВ'1ИХ боломжгуй цаг ирэх болно. 

Хун бур еерийнхее доторх гэрлээр удирдагдах 

болно .... 

"Хэрэв танд энэ гэрэл байхгуй бол та зогсож '1а

дахгуй; тиймээс Есусийн тухай ГЭР'1лэлтэй боло

хыг ХИ'1ЭЭЖ, уунтэйгээ нэгдэн нийл, тэгвэл хунд 

хэцуу цаг ирэхэд та будэр'1, унахгуй байх болно" 

(Орсон Ф.ВитнеЙ, Life 01 Heber С. Кiтball, 3 дахь 

хэвлэл, [1967],450). 

Марк 10 (мен Матай 19:16-30; 20:20-34; Лук 

18:15-43-ыг уз). Бидний хусэл бидний зурх сэтгэл 

дэх зуйлийг илчилж, бидний хулээн авдаг зуйлд 

нелеелдег. (25-30 МИНУТ) 

АвраГ'1тай хувиараа ярилцах болон нэг онцгой адислал 

гуйх боломж тэдэнд олджээ хэмээн тесеелен бодохыг 

суралцаГ'1даас хус. Гуйх зуйлийнхээ тухай бодоход тэ

дэнд нэг минутын хугацаа ег. Харин гуйх зуйлийнхээ ту

хай бусдад ярихгуй байхыг сануул. 

Хэнд юу хамгuйн чухал вэ? гэж самбар дээр бич. Зарим 

хумууст ямар нэг байдлаар тийм боломж байдгийг сурал

цагсдад ХЭЛ. Марк 10 дахь дараах судрьПI туухуудийг су

ралцаГ'1Идтайгаа нэгтгэн дугнэж, доор жагсаасан хумууст 

юу хамгийн '1ухал байж болохыг самбар дээр бич: 

• Шулэг 17-22: баян залуу эр 

• Ш у лэг 25-30: Петр 

• Шулэг 35-41: Иаков, Иохан хоёр 

• Шулэг 46-52: Бартимай 

• Шулэг 32-34: Есус 

Асуулт: 

• Энэ таван хун тус бурд юу тохиолдсон бэ? 

• Ямар хусэл нь менхийн а'1 холбогдлоороо бусдаасаа 

илуу вэ? 

• Бидний хусэл амьдралд маань хэрхэн нелеелдег ту

хай эдгээр туухууд бидэнд юу зааж байна вэ? (Алма 

41:3-7-г уз). 



Чи гэдэг угийг самбарын хоосон зайд БИLIЭЭД асуултуудад 

еерийнхее талаар хариулахыг суралцагсдаас хус. Хэрэв 

хусэл нь сайн эсвэл муу байвал тэдэнд юу тохиолдож бо

лох тухай бодохыг тэднээс хус. Хэрэв тэдний бодол сана а 

ееРLIЛегдехгуй бол юу тохиолдож болохыг тэднээс асуу. 

Асуулт: Бид еерсдийн хуслийг илуу менхийн шинжтэй 

бегеед Христийнхтэй адил болгохын тулд юу хийж болох 

вэ? (2 Нифай 31:20; Иное 1:1-6; Моронай 10:32-33-ыг уз). 

Марк 11:12 (мен Матай 21:18-ыг уз). Есус елсех, цан

гах, туйлдталаа ядрах, евдех болон уруу таталтыг хул

цэн тэвчсэн бегеед биднийг хэрхэн тайтгаруулж, 
бидэнд хэрхэн туслахыг мэддэг. (15-20 МИНУТ) 

Хун терелхтенд yqир q байгаа гай гамшгийн тухай сонин, 

сэтгуулийн хэдэн зургийг ангид авqиp (елсгелен, хайртай 

хумуусээ алдах, уер, гал туймэр, дайн ГЭХLIЛэн). Эдгээр зур

гуудад харуулсан зуйлээс биеэрээ узэж туулсан хун байна 

уу гэж суралцагсдаас асуу. Хэрэв ярих зуйл нь хэтэрхий ху

вийн шинжтэй юм уу хэтэрхий хэцуу биш бол тохиолдсон 

зуйлийг нь яриулахаар тэднийг урь. Асуулт: 

• Бусад хумуус еерт LIИНь тохиолдсон зовлон зудгуурээс 

илуу их зовж байгааг харахад ямар санагдах вэ? 

• Хэрэв qамд тийм гай зовлон огт тохиолдоогуй бол мен 

тийм санагдах уу? 

• Хэрэв бид еерсдее зовлон узсэн бол яагаад бусдын те

лее epeBq сэтгэл гаргадаг вэ? 

Маркийн булэг 11-нь Аврагqийн амьдралыli суулqийн до

лоо хоногийн тухай тууний цэдгээр эхэлдгийг суралцагс

дад хэл,"хуудас 310. Марк 11:12; Иохан 19:28; Мозая 3:7; 

Алма 7:11-13; С ба Г 19:15-19-ийг тэднээр уншуулж, 

Есусийн хулцэн тэвqсэн зуйлсийг жагсаан биqyул. 

Асуулт: 

• Эдгээр шулгууд Есусийн тухай бидэнд юу заадаг вэ? 

• Яагаад Есус биднээс илуу их зовох ёстой байсан бэ? 

• Эдгээр зовлон шаналал Туунийг бидний амьдралын 

илуу сайн ШУУГLI хэрхэн болгох вэ? 

AвparLI бидний телее эдгээр бух зуйлээр зовж тарqлахад 

бэлэн байсныг мэдэх нь тэдэнд ямар сэтгэгдэл теруулс

нийг суралцагсдаар цаасан дээр биqуул. Хэрэв та зо

химжтой гэж узвэл биqсэн зуйлийг нь зарим 

суралцаГLIдаар хуваалцуул. 

� Марк 11:12-14, 19-26 (мен Матай 21:18-22-ыг 

� уз). Бид итгэлтэйгээр залбирсан уед ямар зуйл 

бидний хувьд зев бегеед хамгийн сайн болохыг 

Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд баталгаатай болгох болно. 

(35-45 МИНУТ) 

Есусийн уйлдэж LIадна гэж боддог бух гайхамшгийг нэр

лэж, самб ар дээр тургэн жагсаан биqихийг суралцагсдаас 

хус. Дараа нь Марк 11:12-14, 19-20-ийг тэднээр уншуулж, 

Есусийн уйлдсэн гайхамшгууд бусад гайхамшгаас ямар 

ялгаатайг олуул. Энэхуу зухлийн гайхамшгийг ойлгоход 

нь суралцаГLIдад туслахыli тулд The Life and Teachings о/ 
Jеsиs and His Apostles (х. 142) дахь Марк 11:12-14-ьПI тайл

барт байгаа мэдээллийг ашигла. Марк 11:21-24-ийг су

ралцагqдаар уншуулж, асуу: Инжрийн модыг зухсэн 

гайхамшигтаа Есус ямар сургамж егсен бэ? 

Эдгээр шулгуудэд Есусийн дурсэлсэнтэй адил итгэлийг 

хегжуулэхэд туслахыг еереес qинь хуссэн найз qамд бай

лаа гэж бод хэмээн суралцагqдад хэл. Туунд qи ямар зев

легее егех вэ? Энэ асуултанд хариулахад нь суралцагqдад 

туслахын тулд дараах асуултыг ангиараа ярилц: 

• Хун эхлээд итгэлийг хэрхэн олж авдаг вэ? (Итгэл бол 

Бурханаас ирдэг бэлэг юм; 1 Нифай 10:17; С ба Г 

46:13-14-ийг уз.) 

• Итгэлийг телевшуулэхийн тулд бид юу хийх ёстой вэ? 

(Дуулгавартай, даруухан байж, ХИLIЭЭНГУЙЛЭН эрэл

хийлж, итгэлийн бэлгийг гуй; Иохан 7:17; 1 Нифай 

10:18-19; Алма 32:21-27-г уз.) 

АхлаГLI Жеймс Э.ТалмеЙж хэлсэн нь: 

"Итгэлийг хиqээнгуйлэн эрэлхийлдэг хумуусийн 

хувьд итгэл нь бурханлаг бэлэг юм. Унэлж барш

гуй сувд лугаа адил энэхуу бэлэг, уунийг хуртэ

хээр зохистойгоо qин сэтгэлээсээ харуулдаг, 

ууний удирдамжаар амьдрахаар амладаг хумууст 

егегддег . . . .  Хумуусийг Бурханы тухай мэдлэгт 

авqрахад албаддаггуЙ. Харин бид зев шударга 

байдлаар тэдэнд нелеелехийн тулд зурх сэтгэлээ 

нээсэн уед менх амьдрал уруу хетелдег итгэл 

бидэнд Эцэгээс егегдех болно" (Тhe Ar t icles о/ 
Faith, 107). 

Асуулт: Итгэл егегдсений дараа бид юу хийх ёстой вэ? 

(Суралцах, залбирах болон дуулгавартай байдлаар итгэ

лээ хегжуулэхийг ургэлжлуулэх; Марк 9:23-24; Ром 10:17; 

2 Нифай 31:20; Алма 32:28-37; Хиламан 10:4-5-ыг уз.) 

Бошиглогч Иосеф Смит хэлсэн нь: 

"Итгэл нь Бурханы угийг сонссоноор, Бурханы 

уйлqлэгqдийн гэрqлэлээр дамжин ирдэг. Тэрхуу 

ГЭрLIЛэлийг Бошиглолыli болон илqлэлтийн Суне 

ургэлж дагалддаг" (Teachings о/ the Prophet Joseph 

Smith, 148). 

Итгэлийн тухай бодол санааг нь суралцаГLIдаар цаасан 

дээр биqyул. БИLIСЭН зуйлээ хуваалцахад зарим сурал

цагqдыг урь. 



Марк 11:15-18 (мен Матай 21:12-16; Лук 19:45-48-ыг 

уз). Их Эзэний ергее бол ариун газар учраас тэнд 

хундэтгэлтэй байх ёстоЙ. (30-45 МИНУТ) 

Танай буст ойрхон байдаг ариун сумийн зургийг 

узуулж, асуу: 

• Та нараас хэн хэн нь ариун сумд орсон бэ? 

• Ариун сумийн газар дээр явахад ямар санагддаг вэ? 

• Хэрэв ариун сумийн газар дээр хувцас, хунс, бэлэг 

дурсгалын зуйлс зардаг бухээгнууд байвал LIамд ямар 

санагдах вэ? 

• Худалдаа наймаа нь ариун сумийн сунс болон хундэт

гэлтэй байдалд хэрхэн нелеелех вэ? 

Марк 11:15-17-г унш. Есус ариун сумийг хоёр дахь удаа

гаа цэвэршуулсэн нь энэ гэдгийг хэл. Иохан 2:13-17 дахь 

эхний удаагийн цэвэршуулэлтийн тухай тэднээр ун

шуулж, уунийг Марк дахь шастиртай харьцуул. АхлаГLI 

Брус Р.МкКонкиЙн доорх угийг суралцаГLIидтайгаа ху

ваалцаж болно: 

"Есус олон тумэнд хийсэн УЙЛLIЛэлийнхээ бараг 

эхэнд, Дээгуур енгерех баярыli уеэр Эцэгийнх нь 

ергеенд наймаа хийж бай сан хумуусийг хееж 

гаргаснаар олон тумний анхаарлыг татсан юм. 

Менх бус УЙЛLIЛЭЛИЙНХЭЭ суу ЛLIИЙН долоо хоногт 

тэр Исаи ага ар дамжуулан (Исаиа 56:7) ' Миний 

ергее бух ард тумний залбирлын ергее гэж нэр

лэгдэнэ' хэмээн еерийгее Их Эзэн Иехова гэд

гийг сануу лж, еерийнхее болон Эцэгийнхээ 

ергеег цэвэршуулэх бурханлаг эрх дархаа ашиг

ласан юм" (Doctrinal New Testament Commentary, 

1:584-585; MeH"Points to Ponder" in T he Life and 

Teachings 01 Jеsиs and His Apostles, х. 143). 

Асуулт: Бух ариун барилгуудад хундэтгэлтэй хандах нь 

яагаад LIухал вэ? АхлаГLI Боид к.пакерыli дара ах угсийг 

хуваалц: 

"Бид сайн мэдээний сургаалуудаас суралцах 

уедээ хундэтгэлийн сунстэй байх ёстоЙ. Энэ нь 

хундэmгэлийн тухай мен илчлэлmmэй хэрхэн хол

богддог тухай юм. Би энэ тухай ярихыг XYCLI 

байна. 

"Сунсний удирдамж амар тайван, нам гум ор

LIИНД илуу амархан ирдэг. Чи-мээгуй, на-муухан, 

а.мар mайван, Тайmгаруулагч гэсэн угс судруудад элбэг 

тохиолддог: ' Тэмцэлдэхээ больж, Намайг Бурхан 

гэдгийг мэд' (Дуулал 46:10; налуу БИLIЛЭГ нэмэгд

сэн). Мен 'Чи миний Сунсийг, Ариун Сунсийг, 

бур хаант улсын а-мар а-мгалангийн зуйлуудийг 

LIамд заах тэрхуу ТайтгаруулагLIИЙГ хулээж авах 

болно' ( С  ба Г 36:2; налуу бичлэг нэмэгдсэн) гэ

сэн амлалт баЙдаг .... 

"Цуглааны байруудад биеэ хундэтгэлгуйгээр aBLI 

явах нь зэмлэл биш юм аа гэхэд зохистой байд

лыг LIИНЬ сануулж байгаа хэрэг юм. Энэхуу хунд

лэл ИЛLIЛэлтийг урьдгийг удирдаГLIИД заадаг байх 

ёстой" (Conference Report, 1991 оны 10-р сар, 

27-28; Ensign, 1991 оны 11-р сар, 21-22). 

Матай 21:12-ыг суралцаГLIдаар уншуулж, Есус ариун су

мийг цэвэршуулсний дараа юу болсныг олуул. Туслал

цаа авахьПI тулд АхлаГLI Жеймс Э.ТалмеЙжиЙн дараах 

угийг ашигла: 

"Тууний дурэлзсэн хилэгнэлийн дараа эелдэгхэн 

УЙЛLIЛЭЛИЙН делгеен тайван байдал ирж, Тууний 

ергеений хашаа цэвэрлэгдэж, хараагуй болон 

хазгар доголон хумуус Туунийг шавж, Тэр тэд

нийг эдгээсэн билээ. Ахлах тахилLIИД, хуулийн 

багш нарьПI уур хилэн Тууний эсрэг шатаж бай

сан LI энэ нь хуч нелеегуй баЙлаа. Тэд Туунийг 

егуутгэхээр шийдэж, хэдэн удаа ийнхуу оролд

жээ. Тэрээр шуухийн дээд эрх мэдлээр таслан 

шийтгэх бусэд сууж байсан бегеед тэд ард тум

нээс айж, Туунд гар XypLI LIадахгуй байв ... 'учир 

нь ард олон бугдээрээ Тууний угийг анхааралтай 

сонсож баЙлаа.'" (Jеsиs the Christ, 528-529). 

Дагалдах зургийг суралцагчдад узуул (бурэн хэмжээтэй 

хувилбар нь хавсралт, хуудас, Х.-д 325-д байгаа). Асуулт: 

• Эдгээр зургууд юугаараа адил байна вэ? 

• Ариун сумийг цэвэршуулсэн нь бие махбодыг eBLIHeec 

эдгээхтэй хэрхэн адилхан байна вэ? 

• Энэ нь биднийг сунслэг байдлын eBLIHeec эдгээхтэй 

хэр зэрэг адилхан бэ? (1 Коринт 3:16-17; 6:19-ийг уз). 



Моронай 10:32-33-ыг суралцаГ-lИдтайгаа уншиж, "Хрис

тэд ирж," Тэр Иерусалимын ариун сумийг цэвэршуул

сэн шиг еерсдийгее цэвэршуулэхийг Туунээс гуйхад нь 

тэднийг дэмж. 

Марк 12:41-44 (мен Лук 21 :1-4-ийг уз). Бид Христтэй 

адилхан болохын тулд золиослол хийж сурах ёстоЙ. 

(20-25 МИНУТ) 

Терсен едер нь болж байна, тэгээд хоёр найз ирж, тус 

бурдээ бэлэг ег'fЭЭ гэж тесеелен бодохыг суралцаГ'fдаас 

хус. Нэг нь 20,000 тегрег, негеех нь 2000 тегрегнеес бага 

унэтэй бэлэг er'f. 

• Аль бэлэг нь 'fамд илуу таалагдах вэ? 

• Хэрэв 20,000 тегрег егсен найз нь 20,000 тегрег ямар 'f 

золиослол огт болохооргуй тийм 'fИнээлэг хун байсан 

бол энэ бэлэг утга У'fИртай бай ж 'fадах уу? 

• Хэрэв 2000 тегрегнеес бага унэтэй бэлэг егсен найз 

тань энэ бэлгийг егехийн тулд хэдэн удаа удийн хоол 

идэхгуй байж, хэдэн долоо хоногийн турш менгее 

хадгалсан бол энэ бэлэг утга У'fИртай байж 'fадах уу? 

• Аль найз нь илуу ихийг егсен бэ? 

Марк 12:41-44-ийг унш. Энд дурдсан "зэс зоос" нь тэр 

уед гуйлгээнд бай сан жижиг зоос болохыг хэл. Асуулт: 

• Эдгээр шулгууд хоёр найзын туухтэй юугаараа тестэй 

байна вэ? 

• Есус хэнийг нь илуу ихийг еглее гэж хэлсэн бэ, "их 

хэмжээгээр егсен баячуудыг" уу эсвэл ядуу бэлэвсэн 

эмэгтэйг уу? 

Ахлаг'f Жеймс Э.ТалмеЙжиЙн дараах угсийг хуваалц: 

"Тэнгэр элqyудийн хетелдег цэдэгт тодорхой

лолтуудыг тэнгэрийн томьёоллын дагуу тоон 

узуулэлтуудээр биш харин 'faHapaap гаргадаг бе

геед унэт зуйлсийг 'fадавх болон зорилгыг ундэс 

болгон тодорхоЙлдог. Баячууд ихийг егсен 'f, 

илуу ихийг цаана нь aB'f улдсэн; харин бэлэвсэн 

эмэгтэйн бэлэг бол туунд байгаа бухэн нь бай

лаа. Бэлэвсэн эмэгтэйн ергел е'fУУХЭН бага бай

сан нь биш, харин байгаа бухнээ золиослох 

тууний сунс, НЭГЭН узуурт сэтгэл уг ергелийг 

онцгой болгосон юм. Тэнгэрлэг шастирын ном

нуудад бэлэвсэн эмэгтэйн ергелийг хаадын том 

том хандиваас унэ цэнээрээ давж гарах еГЕюмер 

сэтгэлийн бэлэг гэсэн баЙдаг. 'Хэрэв бэлэн бай

далтай байвал, байхгуй зуйлийн дагуу бус, байгаа 

зуйлийн дагуу энэ нь тааламжтай' [2 Коринт 

8:12]" (Jеsиs the Christ, 561-562). 

Бэлэвсэн эмэгтэйн зэс зоосны туухийн захиас енеедер 

Их Эзэнд бидний егдег бэлэгтэй хэрхэн хама ар алтай 

байж болохыг суралцаГ'fИдтай ярилц. золиослолыli a'f 

холбогдлыг ойлгоход нь суралцагсдад туслахыli тулд да

раах асуултуудыг ярилц: 

• Их Эзэн бидний ергел болгодог менгегуйгээр 8ерийн 

зорилгыг гуйцэлдуулж 'fадна. Яагаад Тэрээр хаант ул

сыг байгуулахад туслахыli тулд золиослол хийхийг 

биднээс шаарддаг вэ? 

• Та нарын золиослол хаант улсад хэрхэн тусалдаг вэ? 

• Золиослол тань та нарт юу егдег вэ? 

• Золиослол Их Эзэнд итгэх итгэлд хэрхэн нелеелдег вэ? 

Бошиглог'f Иосеф Смитийн удирдлага дор эмхтгэсэн 

Lесtиrеs оп Faith (Иmгэлийн лекцууд) -ийн дараах угсээр 

тегсге: 

"Бух зуйлээр золиослол хийхийг шаарддаггуй ша

шинд амьдрал, авралд шаардлагатай итгэлийг 

бий болгон телевшуулэх хангалттай xY'f хэзээ 'f 

баЙдаггуй. Уqиp нь хумуун анх бий болсон цагаас 

хойш дэлхийн бух зуйлсээр золиослол хийхгуй

гээр амьдралын баясгаланг эдэлж, авралаа биелуу

лэхэд шаардлагатай итгэлийг хэзээ 'f олж aB'f 

байгаагуй юм. Итгэл зевхен энэхуу золиослолоор, 

хумуун менх амьдралыг эдлэг хэмээн Бурханы то

милсон энэхуу золиослолоор дамжиж ирдэг юм" 

(Lесtиrеs оп Faith, 69). 

Марк 13 (мен Матай 24; Лук 12:37-48; 17:20-37; 

21 :5-36-г уз). Есус дагалдагчдадаа эцсийн едрууд бо

лон Хоёр дахь Ирэлтийн тухай заасан юм. (5-10 МИНУТ) 

Маркийн шастирын энэ хэсэг Матай 24, ялангуяа Агуу 

Унэт Сувд дахь Иосеф Смитийн Ор'fуулгад бур илуу то

дорхой цэдэглэгдсэн байдаг (Иосеф Смит-Матайг уз). 

Хэрэв та энэ материалыг Матайд заасан бол тэндээс 

cyp'f мэдсэн зуйлийг нь суралцагсдад TOB'fXOH давтан са

нуулж болно. 

Марк 14 (мен Матай 26; Лук 22; Иохан 18:1-27-г уз). 

Гетсемани, Есусийг баривчилсан болон шуух хурлын 

тухай бидний ойлголтыг Марк илуу баяжуулдаг. 

(25-35 МИНУТ) 

Бусад Сайн мэдээнуудийн шастирт байдаггуй, Цовдлол

тын емне Христийн ху лцэн ТЭВ'fСЭН зовлонгийн тухай 

хэдэн тодорхой зуйл Маркад баЙдаг. Марк 14:10-31 дэх 

туухуудийг TOB'fXOH нэгтгэн дугнэснээр эхэл. Марк 

14:36-38-ьПI Иосеф Смитийн Ор'fуулгыг суралцагсдаар 

уншуулж, асуу: 

• Дагалдагчид Гетсемани руу явж байхдаа юу бодож 

байсан бол? 

• Тэдний гомдол болон асуултуудад Aвpar'f хэрхэн ха

риулсан бэ? 



• Тэр яагаад Петр, Иаков, Иохан нарыг бусдаас онцлон 

авч явж, тэднийг зэмлэсэн гэж та нар бодож байна? 

• Петр, Иаков, Иохан гурав тэднийг тэр шенийн уйл 

явдлуудад бэлтгэсэн еер ямар зуйлийг Аврагчтай хамт 

хийсэн бэ? (Матай 17:1-13; Марк 9:2-13-ыг уз). 

Марк 14:46-52 нь еер нэг сонин зуйлийг агуулдаг юм. 

Дээрх шулгуудийг суралцагчидтай хамт уншиж, Есусийг 

баривчлагдсаны дараа тууний ара ас дагаж явсан залуу

гийн тухай зевхен Марк дурддагийг тэдэнд хэл. Тэр за

луу хэн байсныг Марк бидэнд хэлээгуй Ч, тэр бол нэг 

дагалдагч нь байсныг Иосеф Смитийн Орчуулгад дурд

даг (ИСО, Марк 14:51-ийг уз). Асуулт: Бусад дагалдагчид 

нь "цемеерее туунийг орхиод зугтсан" ч, (шулэг 50) 

Марк энэ явдлын тухай мэдэж байж, тэгэхээр тэр залуу 

хэн байж таарах вэ? (Тэр хун бол Марк еерее байж ма

гадгуй юм.) 

Марк 14 бас Есус Каиафьш емне шуух хурлаар орох уед 

юу болсон тухай тодруулгыг агуулдаг. Марк 14:55-64-ийг 

Матай 26:59-66-тай суралцагсдаар харьцуулалт хийлгэж, 

дараах асуултуудыг ярилц: 

• Есусийн эсрэг бух терлийн хуурамч гэрчлэл егсен ч, ах

лах тахилчид яагаад "туунийг яллаж болох" юуг ч олж 

чадаагуй вэ? (Матай 26:6D-61; Марк 14:57-59-ийг уз). 

• Тэргуун тахилч яагаад Есусийг 8ерийнхее эсрэг гэрч

лэл егехийг шаардаж байсныг ойлгоход энэ НЬ бидэнд 

хэрхэн туслах вэ? 

Дара ах хоёр шастирт тэргуун тахилчид Аврагчийн егсен 

хариултыг харьцуул (Матай 26:64; Марк 14:62-ыг уз). Есус 

8ерийнхее тухай юу гэж гэрчилснийг илуу сайн ойлго

ход Маркийн хувилбар бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ? Есу

сийн гэрчлэлийн улмаас иудейчууд Туунийг Бурханы хуч 

буюу шинж чанарууд еерт нь байдаг хэмээн Бурханыг 

доромжиллоо гэсэн ЯЛ тулгажээ. 

• Есус унэнийг хэлж байна уу гэж тэд яагаад ечуухэн ч 

гэсэн анхаарч узээгуй вэ? 

• Яагаад ереенд бай сан хумуусээс ганцхан Есус л Бурха

Hыг доромжилсон гэм нугэлгуй хун бай сан бэ? 

Марк 15 (мен Матай 27:1-61; Лук 23; Иохан 

18:28-19:42). Пилатын улмаас болон загалмай дээр 

Христ хэрхэн зовж wаналсан тухай нэмэлт ойлголтыг 

Маркийн wастир егдег. (50-65 МИНУТ) 

Марк 15:1-5-ыг суралцагсдаар уншуулж, асуу. 

• Ахлах тахилчид Есусийг дараа нь хааш нь аваачсан бэ? 

• Хэрэв тэд Есусийг "ух эх ёстой" гэж узсэн бол яагаад 

Туунийг Пилат руу аваачсан юм бол? (Марк 14:64; 

Иохан 18:31-ийг уз). 

Исаиа 53:3-7-г бас суралцагсдаар уншуулж, Марк 15:1-5-д 

биелэгдсэн Исаиагийн нэг бошиглолыг ол. Матай 

27:15-16-г Марк 15:6-7-той харьцуулж, дараах асуултуу

дад хариул: 

• Барабас ямар хун байсан тухай бид Маркаас еер юуг 

мэдэж болох вэ? 

• Иудейчууд Есусийг цовдолж, Тууний оронд алуурч

Hыг суллаж тавихыг ХУСЭХЭД Есуст ямар санагдсан гэж 

та нар бодож байна? 

• Барабас гэдэг нэр "эцгийн хуу" гэсэн утгатайг сурал

цагсдад хэл. Иудейчууд тийм нэртэй хоригдлыг сон

гож авсан нь ямар егеедлийг илэрхийлж байна вэ? 

(Есус Христ Эцэгuйн Хуу баЙлаа.) 

• Бурханы Хууг хенеехийг хэн илуу ИХ хусч байсан бэ? 

Бурханд итгэдэггуй бай сан ромчууд уу эсвэл итгэдэг 

дур эсгэдэг бай сан иудейчууд уу? 

• Яагаад ингэсэн гэж та нар бодож байна? 

Марк 15:15-33-ыг суралцагчидтай уншиж, унших явцад 

дараах асуултуудад хариу олоход нь тэдэнд тусал: 

• Ромьш цэргууд Есустэй хэрхэн харьцаж байсан бэ? 

(шулэг 15-20-ийг уз). 

• Энэ НЬ тэдний тухай бидэнд юу егуулж байна вэ? 

(Тэд Пилатын гар, хел болж, будуулэг хэрцгий авир

лаж баЙв. Есус бол Бурханы Хуу гэдгийг тэд мэдэхгуй 

баЙлаа.) 

• Есусийг загалмай дээр байхад ахлах тахилчид болон бу

сад иудейчууд Туунийг яасан бэ? (шулэг 29-32-ыг уз). 

• Энэ НЬ тэдний тухай юу егуулж байна вэ? (Тэд гол чу

хал зуйл дээр биш ач холбогдол багатай юман дээр 

анхаарал тевлеруулж, хуулийг ойлгох явдлаа уг Хуу

лийг 8гегчийг таних арга хэмээн уздэг баЙлаа.) 

• Ромчуудьш уйлдлууд эсвэл иудейчуудийн уйлдлуу

дийн аль нь Есусийн ypMыг хамгийн ихээр хугалдаг 

байсан гэж та нар бодож байна уу? 

• Исаиа 53:9-ийг унш. Исаиагийн энэ бошиглолын за

рим хэсэг Марк 15-д болсон уйл явдалд хэрхэн бие

лэгдсэнийг олно уу? (шулэг 27-28-ыг уз). 

"Христийн амьдральш суулчийн едер"-тэй (х. 314) адил

хан боловч гарчиггуй хуснэгтийг самб ар дээр зур. Марк 

15:25-37-гоос дараах зуйлуудийг суралцагсдаар эрж 

олуул. Цаг хугацаа болон уйл явдлуудыг ОЛЖ, хуснэгтэн 

дээр тэмдэглэ. 

• Хэдэн цагийн уед Есусийг загалмайд дуужилсэн бэ? 

(шулэг 25-ыг уз). 

• Хэдэн цагийн орчимд Тэрээр эцсийн амьсгалаа хураа

сан бэ? (шулэг 34-37-г уз). 

• Нар мандахаас эхлээд нар жаргах хуртэл эсвэл 8ГЛ88-

нии 6 ЦАГ ОРЧМООС оройн 6 ЦАГ ОРЧИМ хуртэл 8ДРИИН 

арванхоёр цагийг тоолдог байсныг суралцагсдад хэл. 

Есус загалмай дээр хэр зэрэг удаан тар'шан зовсон бэ? 



• Хэрэв урьд орой нь Гетсеманий Цэцэрлэгт эхэлсэн 

Есусийн зовлонг, шенийн у лдсэн хэсэг болон маргааш 

еглее нь хуртэл ургэлжилсэн Туунийг ялласан шуух 

хурлууд дээр нэмэх юм бол Есус эцсийн амьсгалаа ху

раах хуртэл ХЭР ЗЭРЭГ удаан зовон таР'lилсан бэ? 

Библийн гэрэл зургийн хэсгийн 14-р зураг, Булшны Цэ

цэрлэгийн гэрэл зургийг суралцагсдаар гаргуул. Матай 

27:57-61, Исаиа 53:8-9-ийг суралцаГ'IИдтайгаа уншиж, Есу

сийн ухэл болон оршуулга бошиглолыг хэрхэн гуйцэл

дуулснийг ярилц. Матай 27:57-61-ийг Марк 15:42-47-той 

суралцагсдаар харьцуулалт хийлгэ. Асуулт: Бид Маркаас 

Иосеф, Пилат болон Есусийн оршуулгыli тухай еер юу 

мэдэж болох вэ? 

Марк 16 (мен Матай 28; Лук 24; Иохан 20-21-ийг уз). 

Есус Христ ухэгсдээс босч ирэн, бух хун терелхтний 

телее цагаатгагч золиослолыг гуйцэлдуулсэн юм. 

(15-20 МИНУТ) 

3агалмайг узуулэх буюу самб ар дээр зураад, асуу: 

• Ихэнх сумууд яагаад загалмайг Христийн шашны бэл

гэдэл гэж уздэг вэ? 

• Бид яагаад уунийг хэрэглэдэггуй вэ? 

Тухайн уедээ АрванхоёрьПI Чуулгын гишуун асан Ахлаг'l 

Гордон Б.ХинклиЙн дараах угсийг тэдэнтэй хуваалц: 

"Сум дугаНУУДЬПIхаа шовх ганжир дээр, шутээ

ний байрныхаа тахилыli ширээн дээр загалмай 

хаддаг Христэд ИТГЭГ'l ах дуусийнхээ хэнийг НЬ '1 

би гoMдooxыг хусэхгуй байна .... ГЭВ'I бидний 

хувьд загалмай бол Христийн ухлийн бэлгэдэл 

болдог. Харин Христ амьд хэмээн тунхагладаг нь 

бидний захиас юм" (Conference Report, 1975 оны 

4-р сар, 136; Ensign, 1975 оны 5-р сар, 92). 

Марк 16:1-11-ийг уншиж асуу: 

• Есус ухэгсдээс амилан бос'l ирсэнд итгэх нь дагалдаг'l

дад нь яагаад хэцуу байсан гэж та нар бодож байна? 

• Есус анхны амилсан хун бай сан нь тэдний эргэлзээг 

хэрхэн улам ундэслэлтэй болгосон бэ? 

• Хэрэв Есус амилаагуй бол байдал ямар байх байсан 

бол? 

• Хэрэв та нарт зевхен энэ амьдрал л байгаа гэдэгт итгэ

дэг бол та еер маягаар амьдрах байсан уу? Яагаад эс

вэл яагаад угуй гэж? 

Эдгээр асуултуудад хариулахад туслахын тулд 2 Нифай 

9:5-10-ыг суралцаГ'lидтайгаа унш. Ухэл бол амьдралыli 

тегсгел биш гэдгийг мэдэхээс ирдэг тайтгарлын тухай 

ГЭР'IЛЭЛЭЭ хуваалц. 



Зохиогч: Лук эмч байсан (Колоссай 4:14-ийг уз) бегеед 

"Есус Хрисгийн элч" (ИСО, Лук l:l)-ээр дуудагджээ. Лук 

гарлаараа харийн хун (иудей биш) баЙв. Тэр Грекийн соёл 

заншил, хэлэнд сайн боловсорсныг бичсэн зуйл нь харуул

даг. Лук Аврагчийн амьдралыli уйл явдлуудыг нудээр уз

сэн гэрч байгаагуй ч, нудээр харсан гэрчуудээс илуу 

Аврагчийн амьдрал, сургаалыг сайн мэддэг байжээ (Лук 

1:2-3-ыг уз). Лук янз бурийн уед паулыli хамтрагч баЙв. 

Тэр Телеелегч Паултай тууний номлолыli хоёр дахь, гурав 

дахь аялалд хамт явжээ. паулыг Ромд хоёр дахь удаагаа 

шоронд хоригдоход бусад нь бугдээрээ туунийг орхин 

явахад Лук улджээ (2 Тимот 4:1l-ийг уз). Лук бас тууний 

Сайн мэдээний хослол боть болох Уйлсийн номьПI зохиогч 

баЙлаа. (СудруудьПI Удирдамж, "Лук-"ийг уз, х. 121.) 

Уншигчид: Лук еерт нь байсан унэний тухай мэдлэг 

Харийнханд бас байгаасай гэж хусдэг баЙлаа. Тууний 

гэрчлэл РомьПI ендер албан тушаалтан байж болох Тео

филд хандсан ажээ (Лук 1:3-ыг уз). Лук Гэтэлгэгчийн ту

хай ямар ч уншигч ойлгож, итгэхэд туслах тийм 

мэдээллийг толилуулжээ. 

Туухэн ундэс: Лукийн номыг Уйлсээс емне (Уйлс l:l-ийг 

уз), МЭ6 59-79 оны хооронд бичсэн бололтоЙ. 

6вермец онцлог: Шинэ Гэрээний хамгийн урт энэ но

монд Лук Есусийн амьдралын тухай Сайн мэдээний 

шастирыг бичсэн иудей биш хуний цэдгийг нэмж 

оруулсан юм. 

"Матай Христийг Хаан, Марк Туунийг Уйлчлэгч, Иохан 

Туунийг Бурханы Хуу гэсэн бол, Лук Туунийг хуний Хуу, 

бурханлаг хун [хагас менх бус] Цорын Ганц гэжээ .... Лук 

энэхуу зорилгодоо нийцуулэн Христийн хунлэг энэрэн

гуй сэтгэлийг харуулсан уйл явдлуудыг егуулдэг билээ. 

Бурханлаг дээд удам нь Адам руу хурч очдог. Христийн эх 

болон Тууний нялх болон хуухэд ахуй насны тодорхой 

шастирыг егуулдэг. Лукийн сургаалт зуйрлэлууд Тууний 

хумуун чанарыli тухай егуулдэг. Лук хэдийгээр бурханлаг 

Нэгэний хумууний чанарыli тухай яруу сайхнаар егуулсэн 

ч бас Тэр бол Бурхан хийгээд хаан язгууртай болох тухай 

бичсэн юм (1:32-35)" (Merrill F. Unger and others, The New 

Unger's Bible Dictionary, rev. ed. [1988], "Luke, Gospel of," 
788-ыг уз). 

Лукийн Сайн мэдээ бусад Сайн мэдээнуудээс илуу их 

хэмжээний материалыг агуулдаг. Энэ материал ихэвч

лэн эмэгтэйчууд, ядуус, доод давхраГЬПIхан дээр анхаа

рал тевлеруулсэн баЙдаг. Тиймээс Лукийн гэрчлэл Есус 

Христийн амьдрал, цагаатгагч золиослолоор дамжуулан 

бух хумууст найдварын захиас болдог билээ. Энэхуу онц

лог нь ундсэндээ Харийнханд хийсэн номлолын тухай 

егуулдэг Уйлсийн номонд баЙдаг. 

Сэдэв: Лук 19:10 нь "Хуний Хуу алдагдсаныг хайж, авра

хаар ирсэн билээ" гэсэн Лукийн сэдвийн товч хураангуй 

юм. Есус бол амлагдсан Мессиа, бухний Аврагч мен гэдэг 

нь Лукийн гэрчлэл юм. 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Хриетиин Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь Суулчийн Дээгуур 
терелт 0нгерех баяр Дээгуур енгерех Дээгуур 0НГ0р0Х енлэрех баяр 

Оршил 

fi�яп n;'lЯЛ n� rvvпч-ийн 

"Олон уеийн туршид гэгээрсэн хумуун терелхтен Бух

нийг Чадагч Бурханы сунсний нелеегеер зевт хумуусийн 

хэлсэн Бошиглолуудыli биелэлтийг ширтэн хулээсээр 

баЙлаа ..... 

"Тэр газар хэдэн хоньчид сургээ манаад хээр хоноглож 

баЙжээ. Гэнэт Эзэний тэнгэр элч тэдний емне зогсож: 

'6неедер давидыli хотод Аврагч, Эзэн Христ та нарьПI 

телее мэндэллээ' хэмээн тунхаглажээ. (Лук 2:8-11.) . . .  

"Бетлехемд хуухэд терснеер ямар ч зэвсгээс илуу хучтэй, 

Цезарийн зоосон менгенеес илуу ене удаан орших бая

лаг-агуу бэлэг бий болсон юм. Энэ хуухэд бол Хаадын 

Ха ан, эздийн Эзэн, Амлагдсан Мессиа, Есус Христ, Бур

ханы Хуу баЙлаа. 

Малын хашаанд терж, тэжээлийн тэвш елгий нь болсон 

Тэрбээр тэнгэрээс дэлхий дээр менх бус хумуун болж 

амьдран, Бурханы хаант улсыг байгуулахаар ирсэн юм" 

(Томас С. Монсон, Conference Report, 1965 оны 10-р сар, 

141). Христийн терелтийн эргэн тойрон дахь уйл явдлуу

дьПI тодорхой шастираар Лукийн гэрчлэл эхэлдэг. 

Лук 1-3-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыIг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Есус Христ, Иохан Баптист, Мариа болон бусад хумуус 

дэлхий дээр тодорхой уурэг гуйцэтгэхийн тулд менх 

бус байдлын емнех амьдралд томилогдсон юм (Лук 

1:5-45,67-79; мен Алма 7:9-10; 13:1-3; Абрахам 

3:22-23-ыг уз). 

• Аврагч мэндэлсэн нь авралыli телевлегеений нэн чу

хал хэсэг байлаа (Лук 1:30-33, 46-55, 67-79; 2:10-11, 25-38; 

3:2-6; ИСО, Лук 3:4-11; мен Мозая 3:5-13; 5:8-ыг уз). 

• Бид илчлэлтээр дамжуулан Есус Христийн тухай гэрч

лэлтэй болж, Бурханаас удирдамж хулээн авч чадна 

(Лук 1:11-22, 26-33; 2:8-15, 25-38-ыг уз). 



Сумийн гишуун болох нь сайн мэдээний бурэн адисла

луудыг ab'-IИpДаггуй; бид эдгээр адислалуудыг олж авахын 

тулд гэрээнуудээ итгэлтэйгээр сахих ёстой (Лук 3-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• T he Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 21-25. 

Заах зовломж 

Лук 1-3-ын ХИ'lээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануудаас 

сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Лук 1 :1-2:20 (мен Матай 1 :18-24; Иохан 1 :1-5-ыг уз). 

Есус Христ, Иохан Баптист, Мариа болон бусад олон 

хумуун дэлхий дээр тодорхой уурэг гуйцэтгэхийн тулд 

менх бус байдлын емнех амьдралд томилогдсон. 

(25-35 МИНУТ) 

Янз бурийн зарлалыг суралцагсдад узуул (жишээ нь ху

римын урилга, сонины зарлал, урамшууллын зар гэх'l

лэн). Асуулт: Хэрэв та енеедер ямар нэгэн зарлал хулээж 

авах боллоо гэвэл ямар зарлал авахыг хусэх вэ? Лук 

1:5-17, 26-31-ийг уншиж, Мариа, 3ахариа нарын хулээж 

авсан мэдэгдлийг олохыг суралцаГ'lдаас хус. Асуулт: Тэд 

юуны У'lир ийм онцгой мэдэгдэл авсныг тайлах ямар 

тулхуурууд эдгээр шулгуудэд байна вэ? 

Ахлаг'l Брус Р.МкКонкиЙн дараах угсийг ангийнхантай 

хуваалц: 

"Бидний Их Эзэний эх Марuа, Христ шиг, авра

льПI агуу телевлегеенд ноогдсон уургээ биелуу

лэхийн тулд менх бус байдлын емнех оршихуйд 

сонгогдон, томилогдсон юм. Бухнийг Чадаг'l Их 

Эзэний зуурдын биеийг хэвлийдээ тээж, нялх 

бал'lИР болон бага насанд нь есген хумуужуулж, 

ганцаараа гуйцэтгэх тэрхуу агуу уурэгт нь бэлт

гэхэд Туунд туслах итгэмжлэлийг Мариа хулээ

сэн билээ. Мэдээж тэр бол Бурханы хамгийн 

агуу, хамгийн ариун явдалт сунсэн хуухдуудийн 

нэг байлаа" (Mormon Doctrine, 471). 

"Иудейqyyдээс олон нь цагийн гол'Шд аймшигтай 

урвалтад байсан '1 оюун ухаан, сунсний тийм ха

ранхуй бух нийтийг хамраагуй юм. Урвалт уле ун

дэстнийг бухэлд нь хамарсан '1 юм биш. Елизабет, 

3ахариа хоёр зев шударга гэгээнтнууд баЙлаа. Тэд 

хоёул AapoНbI шууд УДМЬПIхан бегеед 3ахариа 

Аароны санваарьПI тахил'IИЙН албан тушаалтай 

байв" (Doctrinal New Testament Commentary, 1:78). 

Асуулт: Бид Мариа, 3ахариа, Елизабет нарьПI тухай эд

гээр шулгуудээс юу мэдэж болох вэ? 

3ахариагийн эхнэр Елизабет хуусэр (хуухэд гаргадаггуй), 

Мариа онгон байсныг суралцагсдад хэл. Асуулт: 

• Энэ нехцел байдал дээрх терелтуудийг ямар нэг байд

лаар онцгой болгож байна уу? 

• Та нар онцгой нехцел байдалд терсен хэн нэгнийг 

мэдэх уу? 

• Хуухэд теруулнэ гэдэг ариун, онцгой уйл явдал болох 

тухай ямар бодол сана аг эцэг эх 'Iинь 'Iамтай хуваалц

сан бэ? (Аль нэг эцэг эхээс энэ тухай санаа бодлоо ан

гид ирж хуваалцахыг хус'! болно.) 

Лук 1:38-55, 67-79-ийг ангиараа унш. Мариа, 3ахариа на

рын илэрхийлсэн амар амгалан, баяр хеер, итгэл найдва

рын угсэд анхаарлаа хандуулахыг суралцаГ'lдаас хус. 

Дараа нь асуу: 

• Эцэг эх болсон уед ямар санагдахаа тесеелен боддог уу? 

• Дээрх хоёр хуухэд Есус, Иохан Баптист хоёр yqpaac 

эцэг эхэд нь хэрхэн илуу ХУ'lтэй мэдрэмж терж болох 

байсан бэ? 

• Эдгээр шулгууд Мариа, 3ахариа нарын итгэлийн та

лаар юу зааж байна вэ? 

• Итгэлээ есген нэмэгдуулэхийн тулд та нар тэднээс 

ямар сургамж ав'! болох вэ? 

Эдгээр уйл ЯВДЛУУДЬПI тухай Матай, Марк нарьПI шасти

руудыг суралцаГ'lдаас асуу: Лукийн ГЭР'lлэлээс юугаараа 

ялгаатай байна? Лукийн Сайн мэдээний оршил дахь 

"Уншиг'lИД," "8вермец онцлог" хэсэг дэх мэдээллийг 

унш (х. 79). Асуулт: Лук яагаад тэнгэр ЭЛ'lтэй учирсан 

Мариа, 3ахариа хоёрын туршлагыг егуулсэн Сайн мэдээ

ний ЦОРЬПI ганц зохиог'l байсныг ойлгоход энэ мэдээлэл 

та нарт хэрхэн туслах вэ? 

Есусийн терелтийн тухай зураг эсвэл дурсуудийг 

узуулж, Лук 2:1-20-иос Христийн терелтийн тухай ун

шиж ег. Авраг'IИЙН тухай гэр'IИЛ, мен ийм ГЭР'lлэлээ ху

ваалцахыг хуссэн суралцагсдад боломж ОЛГО. 

Лук 1:13. Залбирлын хариу ургэлж тэр дороо ирдэггуй. 

Зарим уед залбиралдаа хариу авахын тулд бид удаан 

хулээх wаардлагатай болдог. (10-15 МИНУТ) 

Нээлтийн залбирлын дараа суралцаГ'lдаас асуу: 

• Бурхан залбирал бурийг сонсдог уу? 

• 3албирал бурд Тэр хариулдаг уу? 

• 3албирлын хариу тэр дороо ирэхгуй бол бид яах ёс

той вэ? 

Лук 1:13-ыг УНШ. Энэ шулэг Бурханы тухай юу заадаг вэ? 

(Тэр залбирлыг сонсож, хариулдаг.) Шулэг 5-12 нэгтгэн 

дугнэж, 3ахариа, Елизабет хоёр хариу ирэхээс емне хэр 

зэрэг удаан залбирсныг ОЛ. Бурхан залбиралд хариулдаг 

тухай юу зааж байна вэ? 



Тэр уед Тэргуу лэх Бишопын 3евлелийн гишуун асан би

шоп Х.Берк Петерсоны дараах угсийг хуваалц: 

"Тэнгэрлэг Эцэг хуухдуудийнхээ залбирал бу

рийг сонсдог .... Бид буруу юм хийсэн байлаа '1, 

Тэр биднийг сонсдог .... 

" ... 3арим залбиралд тэр дор нь хариулдаг '1, за

римд нь удаан хугацаа шаардагддаг. Энэ тохиол

долд бидний урам хугар'! болно .... 

"Тэгэхэд та нар ... хариу ереесее ирэхгуй юм биш 

уу гэж бодож магадгуЙ. Манай дерев дэх охин хо

рин хоёр жилийн емне терсен. Охиныг минь терс

ний дара а, дахиад хуухэдтэй болж болохгуй гэж 

эмч манай эхнэрт хэлжээ. Бид энэ тухай ярилца

хад эхнэр маань, 'Бид бас нэг хуухэдтэй болох юм 

шиг санагдаад байна' гэв. Тэгээд бид дахиад нэг 

хуухэдтэй болохоор шИЙдэв. 

"Тэгээд нэг жил енгерлее, хуухэд гарсангуй. Бур 

хоёр жил енгерев. Эцэст нь манай охидын нэг нь, 

'Бид дахиад нэг хеерхен дуутэй яг болох уу?' гэж 

надаас асуув. Эхнэр маань дахиад нэг хуухэдтэй 

болно гэдгээ мэдэж байга а гэж хэлсэн болохоор 

бид бугдээрээ туунээс, ' дахиад нэг хуухэдтэй 

болно гэж та баттай бодож байна уу?' гэж асуу

лаа. 'Тийм ээ, гэв'I бид хангалттай удаан, хангалт

тай шаргуу залбираагуй шуу дээ' гэж тэр хэлэв. 

Иймээс бид нэг жил залбирлаа. Хуухэд байдаггуй 

ээ. Тэгэхэд нь бид, 'Дахиад хуухэдтэй болно гэдэг

тээ итгэлтэй байна уу?' гэж дахин асуулаа. 'Тий

мээ' гэж эхнэр минь хариуллаа. Тиймээс бид нэг 

жил, хоёр жил, гурван ЖИЛ, дервен жил, таван 

жил, зургаан ЖИЛ, долоон ЖИЛ, бур найман жил 

залбирлаа! Тэгтэл тэр нэг едер ширээний ард 

сууж байхдаа, 'Юу болсныг Taaraa'l! Бид нэг хуу

хэдтэй болно.' гэх нь тэр. 3албиралд зарим уед 

тэр дор нь хариулдаг, ГЭВ'I зарим уед хуссэн зуй

лээ хулээж автал урт удаан хугацаа енгердег .... 

"Их Эзэн та нарыг зев шударга зорилгын тань 

телее адислах болтугай" ("Prayer-Try Again," 

Ensign, 1981 оны 6-р сар, 73-75). 

Бурхан залбиралд хариулдаг гэдгийг мэдэх нь ямар бай

даг тухайгаа хуваалцахад суралцаг'lДЫГ урь. 

Лук 1:13-17, 26-56; 3:1-22 (мен Матай 3; 14:3-5; Марк 

1:4-11; 6:17-20; Иохан 1:1-36). Мариа, Иохан нар би

дэнд улгэр жишээ болж чадна. (45-50 МИНУТ) 

Ангид нэг толь авtIИр'l, суралцаг'IДЫН емне ергеж харуул. 

• Толины юунд нь та нар дуртай байдаг вэ? Юунд нь 

дургуй вэ? 

• Бусдад харагдах талаараа та нар хэрхэн санаа тавьдаг вэ? 

Гаднах байдлаа ееР'IЛехийн тулд та нар юу хийдэг вэ? 

• Хуний гадаад байдал, дотоод сэтгэл, хувь хуний '1ана-

рын аль нь илуу '1ухал вэ? (мен 1 Самуел 16:7-г уз). 

Алдартай хумуус (жишээ нь зурагтыli одод, загвар ем

сег'lИД, спортыli одод, хегжим'IИД зэрэг) бидний жиш

гуудэд хэрхэн нелеелж болохыг TOB'IXOH ярилц. Асуулт: 

Дээрх хумуусийн заримыг еерсдедее улгэр жишээ бол

гох нь ямар муу ур дунд хургэж болох вэ? Хамгийн сайн 

улгэр жишээ болох хумуус судруудад байдаг бегеед бид 

тэдний улгэр жишээг дагавал зевхен гадаад байдал, '1ад

вараа тедийгуй сунсний ху'! '1адлаа бэхжуу лж '1адна гэд

гийг таЙлбарла. Бидний даган дуурайж болох сайн улгэр 

жишээ бол Иохан Баптист, Мариа хоёр юм. 

Лук 7:28-ыг уншиж, Авраг'! Иохан Баптистыг хэрхэн дур

сэлснийг ол. Ахлаг'l Брус Р.МкКонкиЙн дараах утсийг ху

ваалцаж, Их Эзэн яагаад Иоханыг тийм байдлаар 

дурсэлсэн шалтгааныг сонсоход суралцагчдыг урь. 

"Цеехен хумуус Иохан Баnmuсmай эн зэрэгцэнэ. Бу

сад зуйлсийн хамт тууний уйлчлэлийн тухай Ли

хай (lНифай 10:7-10), Нифай (1 Нифай 11:27; 2 

НифаЙ. 31:4-18), Исаиа (Исаиа 40:3) нар угтан хэл

сэн юм. Габриел Иоханыг терех болно гэдгийг 

зарлан мэдэгдэхээр алдар суугийн ордноос доош 

бууж ирсэн билээ (Лук 1:5-44). Тэр бол Мосегийн 

эрин уед тулхуурууд болон эрх мэдлийг атгаж 

байсан суул'lИЙН хууль ёсны гуйцэтгэг'l байлаа 

(С ба Г 84:26-28). 6нее уед, 1829 оны 5-р сарын 

15-нд тэр Иосеф Смит, Оливер Каудери хоёрт 

Аароны санваар хуртээхээр амилуулагдсан хумуун 

болж дэлхийд эргэж ирсэн юм. ([Иосеф Смит

Туух 1:66-75]; С ба Г. 13.)" (Мормон Doctrine, 393). 

Иохан бол Аароны санваартнуудьПI хувьд даган дуурайх 

сайв улгэр жишээ мен гэдгийг суралцагсдад хэл. Лук 

1:13-17 дахь Иоханы тухай бошиглолыг тэдэнтэй хамт 

унш. 

• 6нее уеийн санваартнуудьПI эзэмшвэл зохих ямар '1у

хал '1aHapyyДbIr Иоханаас олж болох вэ? (Тэр бусдад 

баяр баяслыг авqиpсан бегеед [шулэг 14]), Их Эзэний 

мэлмийд агуу нэгэн байлаа [шулэг 15]. Их Эзэнийг ху

лээн авахад бэлтгэхэд нь тэр хумууст тусалсан юм 

[шулэг 17].) 

• Эдгээр '1анаруудыг эзэмших нь яагаад '1ухал вэ? 

• Эдгээр '1aHapyyДbIr бидний гадаад байдалтай харьцуу-

лахад хэр зэрэг '1ухал вэ? 

Ангийн охидоос асуу: Хэрэв Иоханд байсан '1анарууд 

енее уеийн Аароны санваартнуудад байвал та нарт ямар 

санагдах вэ? Лук 3:1-22-ыг суралцагсдаар 'lИМээгуй ун

шуулж, залуу эрэгтэй'lУУД да ган дуурайвал зохих 

Иоханы бусад '1анарууд болон амжилтыг олуулан, эдгээр 

'1анаруудьПI тухай ангиараа ярилц. 

Асуулт: 

• Мариа ямар хун байсан гэдэгт та нар итгэдэг вэ? 



• 1 Нифай 11:14-15-ыг унш. Тэр гадаад байдалдаа хэр зэ

рэг анхаарал тавьдаг байсан гэж та нар бодож байна? 

Мариагийн тухай Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн хэлсэн да

раах угсийг хуваалц: 

"Эцэг еерийн сунсэн хевгуудээс хамгийн ариун 

явдалтай, хамгийн зев шударга нь болох махан 

биед терсен Ганц Хуугээ менх бус байдалд ируу

лэхээр сонгосон юм. Тиймээс тэр Менхийн Хуу

гийнхээ менх бус эх байлгахаар еерийн бух сунсэн 

охидоос хамгийн зохистой, сунслэг авьяас билэг

тэйг нь шилэн сонгосон гэдэгт бид итгэлтэй байж 

болно" (Doctrinal New Testament Commentary, 1:85 ). 

Ангийн охидоос асуу: Судруудад да ган дуурайх шилдэг 

эмэгтэйн загвар байга а нь яагаад онцгой ач холбогдол

той вэ? Лук 1:26-56-г уншихыг суралцагчдаас хусч, асуу: 

• Мариагийн ямар чанаруудыг дуурайх нь ашигтай гэж 

та нар бодож байна вэ? (Тэр ариун явдалтай байлаа 

[шулэг 27, 35], Их Эзэн туунтэй хамт байв [ш. 28], тэр 

даруухан уйлчлэгч байлаа [ш. 38], Их Эзэнийг алдар

шуулсан юм [ш. 46-47].) 

• Эдгээр чанаруудаас алиныг нь эзэмшихийг та нар 

хамгийн их хусэх вэ? 

• Эдгээр чанаруудыг еертее хегжуулэхийн тулд ч:и юу 

хийж болох вэ? 

Хевгуудээс асуу: 6неедрийн залуу эмэгтэйчуудэд Ма

риагийн чанарууд байвал та нарт хэрхэн санагдах вэ? 3а

луу Эмэгтэйч:уудийн Амлалтыг цээжээр хэлэхэд охидыг 

урь (Young Women Leadership Handbook [1995], х. 4-ийг уз ). 

Асуулт: Амлалтан дахь ямар чана рууд Мариад байсан 

гэж та нар боддог вэ? 

Иохан, Мариа нарын амьдралын хэв маяг авралын телев

легеег урагш ахиулахад тусалсныг суралцагсдад хэл. Тэр 

хоёр Есус Христийн терелт болон уйлчлэлийн замыг 

бэлтгэсэн юм. Тэдний агуу уйл хэрэг еерсдийнх нь биш, 

харин Аврагчийн алдар сууг есген нэмэгдуулэх зорилго

той баЙлаа. Бидэнд гада ад байдлын биш, харин дотоод 

сэтгэлийн олон асуудал бий гэдгийг гэрч:ил. Толийг тэ

дэнд сануулж, Иоханы тухай сурч мэдсэн зуйлийг амьд

ралдаа "хэрэгжуулэхийн" телее чармайхад нь хевгуудэд, 

Мариагийн зан телевийн чанаруудыг телевшуулэхэд нь 

охидод дэмжлэг узуу л. 

� Лук 1-3 (мен Матай 3; 14:3-5; Марк 1:4-11; 

� 6:17-20; Иохан 1 :1-36-г уз). Есус Христийн тухай 

гэрчлэлтэй болсон хун бур Тууний тухай угээр 

болон уйл хэргээр гэрчлэх ёстоЙ. (35-40 МИНУТ) 

Хэн нэгнийг гэрчлэлээ хэлсэн уед Сунсийг мэдэрсэн то

хиолдлынхоо тухай санаж, туунийгээ хуваалцахыг сурал

цагчдаас хус. 

• Тэр хун юуны тухай гэрчилсэн бэ? 

• Тууний гэрч:лэл амьдралд чинь ямар байдлаар не

леелсен бэ? 

Гэрч:лэлээ хуваалцахад хамгийн чухал зуйл юу вэ гэдгийг 

суралцагчдаар бодуул. Гэрч:лэлээ нэг буюу хоёр егуулбэ

рээр цаасан дээр бичиж, бичсэн зуйлээ хуваалцахыг тэд

нээс хус. 

Лукийн эхний гурван булэг нэлээд олон хуний гэрчлэ

лийг агуу лдаг: 

Мариа Лук 1:46-55 

Захариа Лук 1:67-79 

тэр газарт ХУРЧ ирсэн Лук 2:10-12 

тэнгэр ЭЛЧ 

ОЛОН тооны тэнгэрлэг Лук 2:13-14 

АаЙЧИА 

ХОНЬЧИА Лук 2:20 

Симеон Лук 2:29-35 

Анна Лук 2:38 

Иохан Баптист Лук 3:4-6; ИСО, Лук 3:4-11 

Тэнгэрлэг Эцэг Лук 3:22 

Гэрч:лэлуудийг нэгтгэн дугнэж, эдгээр нь юугаараа адил, 
нийтлэг байгааг ажиглахыг суралцагчдаас хус. Асуулт: 

• Яагаад эдгээр гэрчлэлууд бугдээрээ Аврагч дээр ан

хаарал тевлеруулсэн юм бол? 

• Есус Христийг гэрчлэлийнхээ суурь болгох нь амьдра

лыг чинь хэрхэн адислах вэ? 

• Бид гэрчлэлийн цуглаан дээр еерсдийнхее тухай та-

нилцуулах уед юуг ярих нь зохисгуй вэ? 

Гэрч:лэл хуваалцахдаа юунаас зайлсхийвэл зохих талаар 

Арванхоёр Телеелегчийн чуулгыli гишуун Ахлагч Хенри 

Б.АЙрингиЙн хэлсэн дара ах угсийг хуваалц: 

" Мацаг, гэрч:лэлийн цуглаанд нягт няхуураар 

бэлтгэсэн хумуус ... гэрчлэлээ хуваалцахдаа ном

лол, ухуулга хийх эсвэл хумуусийн сонирхлыг та

тахын тулд аяллын тайлан тавих ёсгуЙ. Уч:ир нь 

тэд энэ тухайгаа хумууст хувиараа ярих боломж

той байдаг болохоор олны емне ярих хэрэггуй 

юм. Мен тэд уран цэцэн уг урсгах буюу удтал 

нуршин олон уг ярих хэрэггуй" (Conference Report, 

1996 OНbI 10-р сар, 43; Ensign, 1996 оны ll-р сар, 32 ). 

Хэрэв цаг байвал хуснэгтэд жагсаасан судруудыг дахин 

уншиж, дээрх хумуус гэрчлэлтэй болохдоо юу хийж 

байсныг мэдэхийг суралцагчдаас хус. (Жишээ нь, хонь

чид гэрчлэлтэй болохдоо едер тутмынхаа ажлыг хийж 

баЙлаа. Симеон Ариун Сунсийг дагаж, ариун сумд очоод 

баЙлаа. Анна мацаг барьж залбирч баЙлаа.) Ийм 



байдлаар амьдар'-l ГЭР'-IЛэлтэй болох буюу ГЭр'-lлэлээ бэх

жуулэхэд нь суралцагчдыг урамшуулан дэмж. 

Лук 2:40-52. Есусийн эцэг эх нь Туунийг хаана байгааг 

мэдэхгуй байсан уед Тэр ургэлж Тэнгэр дэх Эцэгийн

хээ ажлыг хийдэг баЙлаа. (35-40 МИНУТ) 

Урьд нь Teep'-l байсан хун бий юу гэдгийг суралцаГ'-lдаас 

асуу. Хэрэв теерч байсан бол теерснее мэдсэн уед ямар 

мэдрэмж терснее дурслэн ярихыг тэднээс хус. Хэрэв 

угуй бол, теерсен уед ямар мэдрэмж терж болохыг тэд

нээр тесеелен бодуул. Теерсен хуухдийн эцэг эх бай сан 

бол ямар санагдахыг тесеелен бодохыг тэднээс хус. 

• Эцэг ЭХЭД нь ямар санагдах байсан гэж бодож байна? 

• 8ерийг '-Iинь гэрээсээ хол юманд явсан уед гэртээ 

улдсэн хуухэд '-Iинь теерсен бол хэр зэрэг их сандрах 

байсан гэж '-IИ бодож байна? 

Лук 2:40-45-ыг суралцаГ'-lдаар уншуулж, хэн теерснийг 

олуул. 

• Есусийг алга болсныг мэдээд Мариа, Иосеф хоёр хэр 

зэрэг сандарсан гэж та нар бодож байна? 

• Чамайг теерсен бол эцэг ЭХ '-IИНь хайж хаашаа явах бол? 

• Чамайг тэндээс олох газар '-IИнь еерийг '-Iинь ямархуу 

хун болохыг хэлж егне гэж бодож болох уу? 

• Лук 2:46-г унш. Иосеф Мариа хоёр Есусийг хаанаас 

олсон бэ? 

• Сургаал ба Гэрээ 109:12-13-ыг унш. Эдгээр шулгуудэд 

егуу лснээр ариун сум яагаад "Есусийг хайж олох" 

сайн газар байсан бэ? 

• Тэр денгеж арванхоёр настай байсан '-1 ариун сумээс 

олдсон нь Есус Христ ямар хун байсныг хэлж байна уу? 

• С ба Г 101:22-ыг унш. Энэ шулэг дээрх туухэнд хэрхэн 

холбогдох вэ? 

Лук 2:43-51-ийг уншиж, Aвpar'-l бур хуухэд байхдаа агуу 

хун байсныг харуулах нотолгоог олохыг суралцаГ'-lдаас 

хус. Дара ах асуултуудад анхаарал хандуулахыг сурал

цаГ'-lдаас хус: 

• Эдгээр шулгуудэд егуулснээр Есус хэр зэрэг сайн хуу 

байсан бэ? 

• Эцэг ЭХ нь Туунд итгэдэг байсны ямар нотолгоо 

байна вэ? 

• Лук 2:46-гийн Иосеф Смитийн орчуулгыг унш. Эд

гээр шулгууд Авраг'-IИЙН тухай бидний ойлголт дээр 

юу нэмж байна вэ? 

• Есус 8ерийгее хэн болохыг аль хэдийн мэдцэг байсны 

ямар нотолгоо байна вэ? 

Есусийн тухай Бошиглог'-l Иосеф Смитийн дараах угсийг 

унш: 

"Тэр бур хуухэд байхдаа Иудейчуудийн хаант ул

сыг удирдан жолоодоход шаардлагатай оюун би

лигтэй байсан бегеед хамгийн ухаалаг, нэрд 

гарсан хуулийн багш нартай мэтгэлцэж '-Iамаг 

баЙлаа. Ингэхдээ тэдний онол, практикийн мэд

лэгийг 8ерийнхее эзэмшсэн мэргэн ухаантай 

харьцуулахад тэнэглэл болгодог баЙлаа. Гэтэл 

тэр ердее л нэг хуухэд байсан бегеед 8ерийгее 

хамгаалах бие бялдрын хуч дутмаг, елсех, даарах 

болон ухлийн эрхшээлд байлаа" ((Teachings о/ the 

Prophet Joseph Smith, 392). 

Тэнгэрлэг Эцэгийн хуслийг дуулгавартай дагадаг Есу

сийн улгэр жишээг ялангуяа залуу наснаасаа эхлэн дага

хад нь суралцаг'-lдыг дэмж. Бид енеедер "Эцэгийнхээ 

ажлыг' хэрхэн хийж болох зарим ар га замыг суралцаг

'-Iидтайгаа ярилц. 

Лук 3 (мен Матай 1:1-16; 3; 14:3-5; Марк 1:4-11; 

6:17-20; Иохан 1:1-36-г уз). Дан ганц Сумийн гишуунч

лэл сайн мэдээний бурэн адислалыг авчирдаггуЙ. Бид 

эдгээр адислалуудыг олж авахын тулд гэрээнуудээ ит

гэлтэйгээр сахих ёстоЙ. (10-15 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: 

• Та нар бол сонгогдсон уеийнхэн бегеед эцсийн едруу

дэд дэлхийд ирэхээр сонгогдсон гэдгээ та нарьПI хэд 

нь урьд НЬ сонссон бэ? 

• Сонгогдсон уеийнхэн гэж юу гэсэн утгатай вэ? 

• Энэ уеийнхний нэг хэсэг болсон та нар ямар уурэг ха

риуцлага ху лээдэг вэ? 

Еренхийлег'-l Жозеф Фиелдинг Смитийн дараах угсийг 

унш: 

"Сумийн ГИШУУН'-Iлэл нь дангаараа сайн мэдээ

ний бурэн адислалуудыг бидэнд авqpахгуй эсвээс 

селестиел хаант улсад орох баталгаа болдоггуй 

гэдгийг би дэлхийг орхиж, Сумд нэгдсэн бух ху

муус, Сумийн бух гишуудэд анхааруулан хэлж 

байна. Баптисмын дара а бид зарлигуудыг сахиж, 

эцсийг хуртэл ТЭВЧИХ ёстой" (Conference Report, 

1970 оны 10-р сар, 7). 

Сумд элсэж, "сонгогдсон" байх нь '-Iухал болов'-I хэрэв 

бид итгэлгуй, зохисгуй байх юм бол энэ НЬ бидэнд тус

лахгуйг ойлгоход нь суралцагсдад тусал. Сумд идэвхтэй 

байх нь '-1 хангалтгуйг ойлгоход нь тэдэнд тусал. Бид бас 

"сайн мэдээнд идэвхтэй" байх ёстоЙ. 



Лук 3:23-38 дахь Есусийн удмыг товч нэгтгэн дугнэх за

маар Тэр Абрахамын удмаас терсен болохыг суралцагс

дад харуул. 

• Эхлэл 22:15-18-ыг унш. Есус Абрахамын удам байх нь 

яагаад чухал вэ? 

• Абрахам 2:9-11-ийг унш. Гэрээний удмынханд ямар 

адислалууд боломжтой вэ? 

Есусийн уеийн хумуус Абрахамыli ГЭРЭЭГ буруу ойлгодог 

байсныг суралцагсдад хэл. Тэд Израилын удмынхан уч

раас Абрахамын адислалуудыг аяндаа хулээж авна гэж 

боддог баЙжээ. 

• Лук 3:7-8-ыг унш. Иудейчуудийн буруу ойлголтын ту

хай эдгээр шулгууд юу зааж байна вэ? The Life and 
Teachings о/ Jesus and His Apostles дахь (х. 28) Матай 3:9-

ийн тайлбарыг мен уз. 

• Шулэг 8 енее уеийн Сумийн гишуудэд хэрхэн холбог

ДОХ вэ? 

• Шулэг 9 нь дээрх шулгуудийг ОЙЛГОХ бидний ойлголт 

дээр юу нэмдэг вэ? Хэрэв бид гэрээнуудээ сахих за

маар сайн ур жимс авчрахгуй бол ямар УДМЫНХ байх 

нь хамаагуй, сайн мэдээний адислалуудыг хулээн 

авахгуй харин зайлуулагдах болно.) 

Лук 3:10-22-ыг уншиж, "сонгогдсон уеийнхэн" байх 

уурэг хариуцлагадаа зохистой байхын тулд бид юу хийж 

болохыг ол. 

Лук 4-6 

Есус Христийн амьдрал 

Христийн Анхны Дээгуур 
терелт 0нгерех ба яр 

Оршил 

Гурав дахь 
жил 

Хоёр дахь Гура" дахь Сууmиин Дээгуур 
Дээгуур енгерех Дээгуур енгерех енгерех баяр 

6аяр баяр 6а СУУЛ'lИин 
долоо хоног 

Есус Христ уйлчлэлээ эхэлсэн тухай Лук 4-6-д цэдэглэжээ. 

Аврагч 8ерийн Телеелегчдийг дуудах уед галилыli бус 

нутаг даяар зааж, евчтэй хумуусийг эдгээж, хумуусийн 

нуглийг болон хуурамч ёс заншлыг илчилж баЙв. Нугэлт-

нуудтэй хамт хооллосон, нуглийг уучилсан, хуурамч ёс 

заншлыli дагуу заах болон эдгээхээс татгалзсан нь тэр 

уеийн шашны олон удирдагчийг цочин балмагдахад хур

гэжээ. Ууний зэрэгцээгээр олон хун Тууний бурханлаг ча

нар болон хучийг таньж, дагалдагчид нь болж баЙв. 

Лук 4-б-г залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне да

раах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Бид Есусийн улгэр жишээг дагаж, судруудад найдвар 

тавьснаар уруу таталтаас зайлсхийж чадна (Лук 4:1-13; 

мен Алма 11:23; Хиламан 15:7-8-ыг уз). 

• Бид Сумийн удирдагчдаа дэмжиж, тэдний сунсээр не

леелегдсен зевлегеег дагах ёстой (Лук 4:14-30-ийг уз; 

мен Еврей 13:17; С ба Г 1:14, 38-ыг уз). 

• Христийн дагалдагчид Туунийг хайрладаг бай сан бе

геед Туунийг дагахьПI тулд ДЭЛХИЙН зуйлуудийг хаях 

хусэлтэй байлаа (Лук 5:1-11; б:27-45-ыг уз). 

• Итгэлээ хегжуулдэг, даруу бегеед Христэд ирдэг ху

муус евчин зовлонгоосоо салж (Лук 5:12-13-ыг уз); нуг

лээсээ уучлагдаж чадна (Лук 5:18-2б-г уз) мен тэд ядуу 

зудуу, елсеж, хавчигдаж байсан ч адислагдах болно 

(Лук б:20-23-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 43, 45, 52-53. 

Заах зовломж 

Лук 4-б-гийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Лук 4:1-13 (мен Матай 4:1-11; Марк 1:12-13-ыг уз). Бид 

Есус Христийг дагаж, судруудад найдвар тавьснаар 

уруу таталтаас зайлсхийж чадна. (15-20 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: Бух дэлхийд ашиг тусаа егех нэг 

зуйлийг та хусвэл энэ нь юу байх вэ? Хариултыг самбарт 

бич. Хэрэв энэ тухай хэн ч ямар нэг санаа хэлэхгуй бол, 

"Сатаныг биднийг уруу татахыг нь зогсооё" гэсэн угстэй 

цаас ергеж харуулаад асуу: Энэ нь хун терелхтенд хэр

хэн ач тусаа егех вэ? Абрахам 3:24-25-ыг уншиж, биднийг 

уруу татахыг Их Эзэн Сатанд зевшеерсен нэг шалтгаа

ныг эрж ол. 

• Лук 4:13-ыг унш. Энэ шулэг уруу таталтыli тухай би

дэнд юу заадаг вэ? 

• 1 Нифай 22:2б-г унш. Сатаны хучийг юу хязгаарладаг вэ? 



Ахлагч Жеймс и.фаустыli дараах угсийг унш: 

"Бид Сатаны хучнээс айж болохгуЙ. Хэрэв бид бо

ломж олгохгуй бол биднийг дийлэх хуч туунд 

баЙхгуЙ. Тэр унэхээр хулчгар, хэрэв бид бат бех 

зогсох юм бол тэр ухрах болно. 'Тиймээс Бурханд 

захирагдагтун. Диаволыг эсэргууц. ТэГБЭЛ тэр та 

нараас зайлна' (Иаков 4:7) хэмээн Телеелегч Иаков 

зевлежээ. Хэрэв бид оорсдее хэлэхгуй бол тэр бид

ний санаа бодлыг мэдэж чадахгуЙ. (1 Нифай 22:26-

г уз)" (Conference Report, 19870НЫ 10-р сар, 43; 

Ensign, 1987 оны 11-р сар, 35). 

Тэдний зев шударга бодол сана а, зан телев Сатаны ху

чийг хязгаарлахад тусалж байсан тохиолдлынхоо тухай 

ярихад суралцагчдыг урь. 

Хэрэв та Матай 4:1-11 (х. 27)-ийн заах зевлемжийг ашиг

ласан бол журжийн тухай узуулэнт хичээлийг суралцагс

дад сануулж уруу таталтыli тухай уг хичээлээс санаж 

байгаа зуйлийг нь асуу. Лук 4:1-13-ыг уншиж асуу: Есус 

уруу таталтыг эсэргууцэхийн тулд эдгээр шулгуудэд юу 

хийсэн бэ? Дара ах асуултуудыг тунгаан бодохыг сурал

цагчдаас хус: 

• Та нар сарын емне, жилийн емнехеесее одоо уруу та

талтыг илуу сайн эсэргууцэж байга а юу? 

• Уруу таталтыг эсэргууцэх хучийг та нарт юу егдег вэ? 

• Ирээдуйд уруу таталтыг илуу сайн эсэргууцэхийн 

тулд та нар юу хийж болох вэ? 

Лук 4:14-32 (мен Матай 4:12; Марк 1:14, 21-22; Иохан 

4:3-ыг уз). Бид Сумийн удирдагчдаа дэмжиж, тэдний 

зевлегеег дуулгавартай дагах ёстоЙ. (25-30 МИНУТ) 

назарыli синагогт номлож байгаа Есус Христийн зургийг 

узуул (хавсралт х. 326-г уз). Энэ зураг юуг дурсэлж бай

гааг хэлэлгуйгээр Аврагч хаана байгааг, юу хийж байгааг 

хэлэхэд суралцагчдыг урь. 

• 3ураг дээрээс харахад Туунтэй хамт байгаа хумуусийн 

санаа сэтгэл ямар байна гэж бодож байна? 

• Энэ зургаас юу нь та нарт хамгийн их таалагдаж 

байна вэ? 

Лук 4:16-21-ийг уншиж, зураг дээр дурсэлсэн шулгийг 

олохыг суралцагчдаас хус. 

• Энэ уйл ЯБдлууд ямар хотод болсон бэ? (шулэг 16-г уз). 

• Аврагч болон эдгээр хумуус ямар холбоотой бай сан бэ? 

• "Эш узуулэгч Исаиагийн ном гэж юу вэ?" 

"Есаиас" гэдэг нь Исаиагийн нэрний грек хэлний хувил

бар болохыг суралцагсдад хэл. Христ ямар хэсгийг унш

caHыг мэдэхийн тулд Исаuа 61:1-2-ыг тэднээр уншуул. 

Дараах судрын эшлэлуудийг суралцагсдад хувааж егеед 

Исаиагийн бошиглолыг хэн гуйцэлдуулснийг олуул: Ма

тай 9:27-31; 11:5; Лук 5:18-24; Уйлс 10:38. 

Иудейчууд Исаиагийн угсийг ирэх ёстой Аврагч Мессиа

гийн тухай юм гэж ойлгодог байсныг таЙлбарла. Лук 

4:22-24-ийг уншиж, асуу: 

• Тэр бол Амлагдсан Мессиа мен гэсэн Аврагчийн мэ

дэгдэлд хумуус хэрхэн хариулсан бэ? 

• Тэд яагаад Тууний гэрчлэлийг эсэргууцэж байсан гэж 

та нар боддог вэ? 

• 8ертэйгее хамт ессен хунийг сонгогдсон удирдагч 

хэмээн ху лээн зевшеерех нь хунд яагаад хэцуу байж 

болох вэ? 

• Энэ нь енеедер бидэнд хэрхэн холбогдох вэ? 

8нее уеийн нэг бошиглогчийн зургийг узуул. Бусад ху

мууст тугээмэл байдаг тухайн бошиглогчийн зан чана

pyyдыг нэрлэхийг суралцагчдаас хусч, тэдгээр зан 

чанаруудыг самбар дээр жагсаан бич. Туунчлэн зевхен 

туунд болон дуудлагад нь байдаг евермец зан чанаруу

дыг жагсаан бич. Бошиглогч бол олон талаараа бусад ху

муустэй адил болохыг суралцагсдад хэл. Асуу лт: 

• Тууний угийг хулээн авах нь зарим хумууст яагаад хэ

цуу байсан бэ? 

• Бошиглогчийн хуссэн зуйлийг биелуулэх нь амархан 

эсвэл хэцуу байх нь бидний хэрхэн хулээж авахаас 

шалтгаалдаг уу? Яагаад? 

Сургаал ба Гэрээ 1:38-ыг уншиж, энэ шулэг тэдний орон 

нутгийн удирдагчдад хэрхэн хамаарахыг суралцагчдаас 

асуу (жишээ нь, эцэг эхчууд, бишоп, гада сны еренхий

легч). Ахлагч Жеймс И.Фаустын дараах угийг хуваалц: 



"Бат бех итгэлтэй ... "Сумийн ГИlllууд ... Бур

ханы сур жавхланг дуртайгаар хулээн авч, судрууд 

болон Тууний уйлчлэгщц, Сумийн удирдагчдын 

зевлегеенд найдвар тавьдаг. Сумийн эдгээр удир

дагчид бол Бусдыli адил сул талтай, мэргэн ухаан, 

дугнэлт хийх чадвараараа тегс биш хумуус юм. 

Тегс тегелдер хун гэж энэ дэлхий дээр баЙдаггуй. 

Гэвч эдгээр удирдагчид бугдээрээ чин сэтгэлээсээ, 

даруухан бегеед залбиралтайгаар, Христэд итгэж 

бухнээ зориулан, чадльшхаа хэрээр уйлчилдэг. 

Хамгийн чухал нь тэдэнд бурханлаг баталгаа, ит

гэмжлэл байдаг бегеед тэдгээрээр дамжин тэд

нийг дэмжиж, да гада г хумууст менхийн агуу 

адислалууд ирдэг. Тэд бол Бурханы уйлчлэгчид 

мен" (Conference Report, 1985 оны 10-р сар, 8; 

Ensign, 1985 оны ll-р сар, 8). 

• Лук 4:25-З2-ыг унш . Хумуус Аврагчийн сургаалыг ху

лээж аваагуйгээсээ болж ямар адислалаа алдсан бэ? 

(Аврагч тэднийг орхиж явсан.) 

• Аврагч тэднийг бэлэвсэн эмэгтэй Зарефат, уяман евч

тэй Нааман нарын уеийн Израилтай харьцуулсанд На

зарын хумуус яагаад ууртай бай сан бэ? 

ХаадьПI Дээд 17 дахь бэлэвсэн эмэгтэй Зарефат, ХаадьПI 

Дэд 5:1-14 дэх уяман евчтэй Нааманы туухийг нэгтгэн 

дугнэ. Аврагч яагаад эдгээр туухуудийг эш татсаныг 

ойлгоход нь туслахын тулд Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн 

дараах тайлбарыг ашигла: 

"Есус дурслэлээ хэчнээн оновчтой сонгоо вэ! Ха

рийн хумууст агуу адислалууд олгосон эртний 

энэ хоёр бошиглогчийг хоёуланг нь еерийнх нь 

хумуус хундэтгэдэггуй баЙлаа. Энэ нь бас Наза

рынханд ч бусад хумууст ч адил баЙлаа. Тэд туу

ний агуу ажлуудыг хардаггуй байлаа" (Doctrinal 
New Testament Commentary, 1:162). 

• Хэрэв бид Аврагчийг эсвэл Тууний уйлчлэгчдийг ху

лээн зевшеерехгуй бол ямар байдлаар Их Эзэний 

адислалуудыг хулээн авч чадахгуй вэ? 

• Хэрэв бид Тууний зарлигуудыг сахихгуй бол яагаад 

Их Эзэний Сумийн гишуунчлэл бидэнд тусалж чадах

гуй вэ? 

Лукийн Сайн мэдээний сэдэв болон евермец онцлогийг 

суралцагсдад таниул (х. 79-ийг уз). 3евхен Лукад байдаг 

энэ шастир Есус Христ бол бух хун терелхтний Аврагч 

мен гэсэн Лукийн гэрчлэлийн чухал хэсэг мен гэдгийг 

онцлон тэмдэглэ. 

Лук 5:1-6:49 (мен Матай 4:18-22; 5-7; 10:2-4; Марк 

1:16-20; 3:13-19-ийг уз). Есус Христийн дагалдагчид 

Туунийг хайрлаж, дагадаг бай сан бегеед дэлхийн зуй

луудийг орхих хусэлтэй баЙлаа. (10-15 МИНУТ) 

Номлолд уйлчилсэн эсвэл одоо уйлчилж байга а хэн нэг

ний тухай бодохыг суралцагчдаас хус. Асуулт: 

• Эдгээр номлогчид Их Эзэнд уйлчлэхийн тулд яагаад 

золиослол хийх шаардлагатай болсон бэ? 

• Тэдний золиослол хэр зэрэг хунд бай сан эсвэл байга а 

гэж та нар боддог вэ? 

Лук 5:1-11-ийг Лук 5:27-28-тай харьцуулахыг суралцагч

даас хус. 

• Энэ хоёр хэсэг дэх хумуус юугаараа адил нийтлэг вэ? 

• Тэд та нарын таньдаг номлогчидтой юугаараа адил 

нийтлэг байна вэ? 

• Есус Христийн дагалдагч байх нь ямар байдлаар зарим 

уед золиослол хийх гэсэн утгатай байдаг вэ? 

• Есус Христийн дагалдагч байхын тулд та нар юугаа ор

хисон бэ? 

• Их Эзэнийг дагахьПI тулд дэлхийн зуйлсийг "хаях" нь 

хэрхэн адислал байдаг вэ? 

Есус Христийн зургийг узуу лж, Тууний дагалдагчдыli 

нэг байх нь ямар байж болохыг ярилц. Лук 6:17-19-г ун

шиж, асуу: 

• Хумуус яагаад Туунд хурэхийг хусч байсан бэ? 

• Энэ нь 3 Нифай 11:12-16-тай хэрхэн адилхан байна вэ? 

Аврагчийн дэргэд байх тэдний хусэл хэчнээн хучтэй 

байсныг суралцагчдаас асуу. Лук 6:20-49-ийг уншуулаад 

эдгээр шулгуудэд гарч байга а Аврагчийн сургаалуудыli 

аль нь тэднийг Тууний дагалдагч болохын тулд чармай

хад хамгийн чухал болохыг тунгаан бодуул. Гэрчлэлээ 

хуваалцах боломжийг суралцагсдад олго. 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн 

Эдгээр булгууд дэх уйл 
АВД11УУД дараах 

хугацаанд болсон 
бололтой 

Хоёрдахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Хриетийн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь суул .... ийН Дээгуур 
терелт енгерех баяр Дээгуур енгерех Дээгуур 0нгерех енгерех баяр 

баяр баяр ба СУУЛ'IИЙН 
долоохоног 



Оршил 

Лук 7-9 нь Авраг'IИЙН хайр болон еревч сэтгэлийг гэр

'IИлдэг. Тэр еревч нинжин сэтгэлээр евчтенуудийг эд

гээж, хуухдуудийг ухэгсдээс босгож, наманч:илдаг 

нугэлтнуудийг уучлан, шуургыг намдааж, четгеруудийг 

хеен зайлуулж, елссен хэдэн мянган хунийг хунс болон 

авралын угсээр тэжээж, 8ерийн Телеелегчдийг хумуу

жуулэн бэлтгэж баЙлаа. Эдгээр уйл явдлууд нь хумуус 

"Бурханы агууг бугд бахдан байлаа" (Лук 9:43) хэмээн цэ

дэглэхэд Лукийг хетелсен ажээ. Эдгээр гайхамшгуудыг 

судлахад "Би гайхширна" дууны угс тохиромжтой юм: 

Би Есусийн хайранд елгийдегден гайхширч байна, 

Бэлэглэсэн авралд нь mээнэгэлзэн гаЙхширна .... 

Гэ.мm нугэлm даруу бус нэг на.маЙг mэр аврахаар 

Тэнгэрлэг гэрээсээ ирсэнд би гаЙхширна. 

Гэ.м нугэлm на.маЙг Тэр хайрлан ивээж, энэрсэн, 

Тийн на.маЙг цагааmган аварсанд гайхширна, би .... 

ее энэ их гайхалтай, унэхээр гайхалтай! 

(Су.миЙн дуулал болон хуухдийн дуу, х. 22). 

Доорх булгуудийг уншихдаа Авраг'IИЙН хайрыг илуу 

сайн ойлгож, талархахад гайхамшгууд хэрхэн тусалж 

байгааг оЙлго. 

Лук 7-9-ийг судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне дараах 

зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал зарчмууд 

• Есус Христ евчтенийг эдгээх, ухэгсдийг босгох, байга

лийн узэгдлуудэд хяналт тавих, нугэлтнуудийг ер

шеех хучтэй юм (Лук 7:1-18, 36-50; 8:22-36, 41-56; 

9:37-42-ыг уз). Тэр 8ерийн санваарын хучийг бусдад 

егч чадна (Лук 9:1-2-ыг уз). 

• Бид наманчилсан уед Аврагчийг хайрлах гунзгий хайр, 

талархлыг еерсдедее хегжуулдэг (Лук 7:36-50-ийг уз; 

мен Алма 36:20-21-ийг уз). 

• Бид итгэл золиослол, тэвчээр, дуулгавартай байдлыг 

хегжуулэн, уруу таталтыг эсэргууцсэнээр гэрчлэлээ 

хегжуулдэг (Лук 8:4-18-ыг уз). 

• "8ерийгее алддаг" хумуус хувийн хуслээ золиосолж, 

Бурханыг дагаснаар менх амийг олж авна (Лук 9:1-6, 

23-27, 57-62-ыг уз; ИСО, Лук 9:24-25; мен Лук 

17:31-33-ыг уз). 

• Бурханы сонгосон зев шударга хумуус тэнгэрийн 

илэрхийллуудийг ихээр хулээн авч чадна (Лук 9:28-36; 

мен1 Нифай 11:1-11; Мосе 1:1-6; Иосеф Смит-Туух 

1:14-17-г уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 75-76, 192. 

За ах зовломж 

Лук 7-9-ийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануудаас 

сонго, эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Лук 7:1-17 (мен Матай 8:5-13). Бид итгэл, еревч сэтгэл, 

уйлчлэлээр дамжуулан Христэд ирэхэд нь бусДад ту

салж чадна. (25-30 МИНУТ) 

Мормоны Номон дахь Анти-Нифай-Лихайчуудын тухай 

шастирыг суралцагчидтай товчхон нэгтгэн дугнэ (Алма 

23-25-ыг уз). Эдгээр хумууст хайртай, тэдэнд уйлчилдэг 

хэсэг номлогчид агуу итгэлтэй тэднийг Есус Христ руу 

аВ'IИрсан гэдгийг суралцагсдад хэл. Алма 27:4-ийг унши

хыг суралцагчдаас хусч, асуу: Энэ шулэгт егуулснээр 

Анти-Нифай-Лихайчууд Аммон болон тууний номлолын 

хамтраг'IИД хэрхэн хандаж байсныг ямар егуулбэр дур

сэлж байна вэ? Алма 26:11-14, 26-29-г суралцагсдаар ун

шуулж, "Бурхана ас илгээгдсэн тэнгэр элчууд" нэртэй 

Болохыli тулд юу хийснийг олуул. 

Иmгэл, еревч сэmгэл, уйлчлэл гэсэн угсийг самбар дээр 

бич. Асуулт: Дээрх номлогчид эдгээр гурван зуйлийг 

эзэмшсэн бай сан гэдэгт итгэж байна уу? Яагаад? Амьд

ралд нь хучтэй нелее узуулсэн бегеед унэхээр "тэнгэр 

элч" гэж нэрлэж болох хэн нэгний тухай ярихыг сурал

цагчдаас хус. 

• Энэ хун еерийн чинь эсвэл еер хэн нэгний амьдралыг 

хэрхэн еерчилсен бэ? 

• Энэ хун итгэл, еревч сэтгэл, уйлчлэлийг хэрхэн ха-

руулсан бэ? 

• Энэ хун ямар арга замаар еерт 'IИнь нелеелсен бэ? 

Лук 7:1-17-г уншиж, Есус Христэд авчрагдсан бусад ху

муусийг олоход суралцагчдыг урь. Асуулт: 

• 3уутын даргын зарц, бэлэвсэн эмэгтэйн хуу хоёрын 

амьдралд ямар гайхамшиг тохиосон бэ? 

• Та нар эдгээр шастируудад итгэл, еревч сэтгэл, уйлч

лэлийн ямар нотолгоонуудыг олж харав? 

• Эдгээр туухуудийг уншихад Аврагчийн талаар та 

нарт ямар бодол терев? 

Аврагчийн хайрыli тухай, зевхен Тууний хуч болон итгэ

лээр дамжин тэдгээр гайхамшгууд тохиосныг гэрчил. 

• 3уутын дарга, бэлэвсэн эмэгтэй хоёрын амьдралд 

ямар гайхамшиг тохиосон бэ? 

• Эдгээр гайхамшгууд зуутыli даргьПI зарц болон бэлэв

сэн эмэгтэйн хуугийн амьдралд тохиосон гайхамшгаас 

ямар ялгаатай байсан бэ? 

• Хэрэв 'IИ тэрхуу зуутын дарга юм уу бэлэвсэн эмэгтэй 

байсан бол эдгээр гайхамшгууд амьдралд 'IИнь хэрхэн 

нелеелех байсан бэ? 

8ревч сэтгэл, уйлчлэл, итгэлийн тухай дараах угсийг су

ралцагсдад уншиж егех буюу тараах материал болгон ег: 



8ревч сэтгэл ба уйлчлэл 

6ревч сэтгэл бол бусдад тохиолдсон гай зовлонг 

хуваалцах, хенгеВ'UIехийг хусэх ухамсар" юм 

(Merriam-Webster's Collegiate Dietionary, 10 дахь хэв

лэл, [1993], "compassion," 234). 6ревч сэтгэл ядуус 

болон тусламж хэрэгтэй хумууст УЙЛ'UIэх хусэл 

эрмэлзлийг бидэнд теруулдэг. Бид Есусийн жи

шээг дагаж, зовж зудэрсэн хумууст УЙЛ'UIэхэд тэд 

тусламж, адислал хулээн авдаг. Мен уйлчилдэг 

хумуус бас баяр баясал, аз жаргал, амжилт бутээл 

тэр ч байтугай УУ'UIал хулээн авдаг. (Мозая 4:26-г 

уз). Хэрэв бид Есус шиг байх юм бол бусдад узуул

дэг бидний УЙЛ'UIэл Христийн цэвэр хайраар 

едеегддег байх ёстоЙ. Арванхоёрын чуулгыli Ах

лагч Даллин Х.6укс сургасан нь: 

"Хэрэв бидний уйлчлэл Христийн цэвэр хайраар 

едеегдеегуй бол байгаа бух юмаа ядуучуудыг тэ

жээхийн тулд егех зэрэг хэт туйлширсан уйлч

лэл ашиггуй юм (Conference Report, 1984 оны 10-р 

сар, 16; Ensign, 1984 оны ll-р сар, 14). 

Томас с.Монсон заасан нь: 

"Найн хотод уй гашуу болж байсан бэлэвсэн эх

нэрт Эзэн еревч нинжин сэтгэлээр хандсанаас 

илуу сэтгэл уяруулам шастир бидний Их Эзэний 

Шинэ Гэрээнд баЙхгуЙ .... 

"Ямар агуу хуч, ямар еревч нинжин сэтгэлийг 

бидний улгэр жишээ болсон Эзэн маань харуулж 

вэ? Хэрэв бид тууний агуу улгэр жишээг дагавал 

бас бусдыг адисалж чадна. Бусдад туслах боломж 

хаа сайгуй баЙдаг. 30ВЛОН гачаалыг харах нуд, 

шаналсан зурхний чимээгуйхэн гуйлтыг сонсох 

чих хэрэгтэЙ. Тийм ээ, бид еревч сэтгэлээр дуу

рэн байж, зевхен нудээрээ харж, чихээрээ сонсож 

харилцах тедийгуй бас Аврагчийн агуу арга бари

лаар зурх сэтгэлээс зурх сэтгэлд хурч харилцах 

ёстой" (Conference Report, 1973 оны 10-р сар, 29; 

Ensign, 1974 оны 1-р сар, 31). 

Итгэл 

Итгэл бол хучний зарчим юм. Туунд итгэх итгэ

лээ хегжуулж, ашигладаг хумуусийн телее Есус 

Христ бухнийг хийж чадна. далыli гишуун Ах

лагч Иохан к.Кармак тайлбарласан нь: 

"Итгэл нь еедрег узэл бодлыг еертее агуулдаг ч 

энэ нь уунээс хавьгуй чухал зуйл юм. Итгэл бур

ханлаг эх сурвалж руу нэвтэрдэг бегеед Их Эзэн

тэй эв нэгдэлтэй байж, хамтран ажилладгийн 

илрэл юм. Итгэлээс уудэлтэй санаанууд болон 

угс нь Ариун Сунсний нелеегеер ирдэг бегеед 

итгэлээр бий болдог угсийг гуйцэлдуулэх хуч нь 

Бурханаас ирдэг .... 

" ... Итгэл бол санваарьПI тусгай арга хэрэгсэл 

биш. Ромын зуутын даргад санваар байгаагуй, 

гэвч тэр зарцаа эдгээж егехийг Их Эзэнээс итгэ

лээрээ гуйсан билээ. Бусад хумуус туунийг дуулга

вартай дагадаг эрх мэдэлтэй хун байсан ч, тэрээр 

Есусийг гэртээ аваачих зохистой хун биш гэдгээ 

хэлсэн юм. 'Харин уг хэлээч, тэгвэл зарц маань эд

гэрнэ' (Матай 8:8) гэжээ. Есус тууний итгэлийг ха

раад ихэд гайхсан аж. 'Би ийм агуу итгэлийг 

Израилд хэнээс ч олоогуй юм байна' (8:10) .... 

" ... Бид итгэлийн тухай их зуйлийг ... еер шут

лэг бишрэлтэй найз нехдеесее, РомьПI зуутыli 

дарга зэрэг хумуусээс, ялангуяа хуухдуудээсээ 

сурч болно. Бид итгэлийн хучийг хэрхэн ашиг

лаж сурах нь хамаагуй, харин бидэнд даалгасан 

чухал ажлыг амжилттай хийхэд уунийг ашиглах 

хэрэгтэй" (Conference Report, 1993 оны 4-р сар, 

55-56; Ensign, 1993 оны 5-р сар, 42-43). 

3уутын даргын зарц шиг эсвэл бэлэвсэн эмэгтэйн хуу 

шиг амьдралд нь гайхамшиг хэрэгтэй байга а таньдаг 

хумуусээ жишээ болгон нэрлэхийг суралцагсдаас хус. 

Асуулт: 

• Сунсэнд нь эдгэрэлт хэрэгтэй байгаа хумууст итгэл, 

санваарьПI хучээр ямар адислалууд боломжтой вэ? 

• Бусдыli зовлон зудгуурийг хенгевчлехед бид тусалж 

болох ямар арга замууд байдаг вэ? 

Христэд ирэхэд нь бусдад тусалснаар Бусдыli амьдралд 

"тэнгэр элчууд" болоход нь суралцагсдыг дэмж. Тусламж 

хэрэгтэй хумуусийг анхааралтай ажиглаж, улмаар тэдэнд 

уйлчлэл узуулж, итгэл, еревч сэтгэлээр хандаж байхыг 

суралцагчдаас хус. 6ерсдийнхее "тэнгэр элч" болох 

туршлагыli тухай едрийн тэмдэглэлдээ бичихэд сурал

цагсдыг дэмжиж, хэрэв тэд хусвэл жилийн улдсэн хуга

цаанд хэрэгжуулэх туршлагаа ангийнхантай хуваалцаж 

болно. 

Лук 7:1-10; 8:26-56 (мен Матай 8:5-13, 28-34; 9:18-26; 

Марк 5-ыг уз). Бид еередее ХриетэД ирэхийн хамт 
буедад энэ хэрэгт нь туелах ёетоЙ. (40-45 МИНУТ) 

Дараах зуйр угийг самб ар дээр бич: Телевлехгуй байх нь 

mелевлеенее хuйхгуй байхmай адuл юм. Асуу лт: 

• Энэ зуйр уг унэн гэж та нар бодож байна уу? Яагаад 

эсвэл яагаад угуй гэж? 

• Телевлегее, зорилгоо бичих нь телевлесен болон зорь

сон зуйлсээ амьдралд хэрэгжуулэхэд бидэнд хэрхэн 

тусалж болох вэ? 

Амьдралынхаа зорилгыг ганцхан егуу лбэрээр бичиж, 

бичсэнээ хуваалцахыг суралцагсдаас хус. Дараах Сумийн 

зорилгыг уншиж, еерсдийнх нь зорилго Сумийн зорил

готой хэр зэрэг нийцэж байгааг суралцагчдаас асуу: 



"Тийм ээ, ах эгч нар аа, Сумийн зорилго агуу ЮМ. 

Энэ нь сайн мэдээг тунхаглаж, амьдралаа тегел

держуулэн, нас барагсдаа гэтэлгэх зама ар бух ху

муусийг Хрuсmэд uрэхuйг урих явдал мен. Бид 

Христэд ирснээр еерсдийн амьдралыг, гэр бу

лийнхээ гишуудийг бас Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ 

амьд болон нас барсан хуухдуудийг адисалдаг" 

(Эзра Тафт Бенсон, Conference Report, 1988 оны 

4-р сар, 98; налуу бичлэг нэмэгдсэн; Ensign, 1988 

оны 5-р сар, 85). 

• Христэд ирдэг хумууст ямар адислалууд егегддег вэ? 

(Моронай 10:30-34-ийг уз). 

• Чи Аврагчид ирэхэд нь гэрийнхэндээ яаж тусалж 

болох вэ? 

• Чи найз нарта а Христэд ирэхэд нь хэрхэн тусалж 

болох вэ? 

Дара ах гурван шастирыг уншихдаа доорх асуултуудын 

хариуг олохыг суралцагчдаас хус, уунд: Лук 7:1-10; 

8:43-48; 8:41-42, 49-56. 

• Эдгээр шулгууд дэх хун тус бурд Аврагчид ирэхэд нь 

ЮУ тусалсан бэ? 

• Эдгээр шулгууд дэх хумуус Аврагчид итгэх агуу ит

гэлтэй байсныг нотлох ямар нотолгоо байна вэ? 

• Христэд ирсэн хумуус ямар адислалууд авдаг вэ? 

• Туух бурийн ЮУ нь та нарын сэтгэлийг илуу их 

хеделгев? 

Туухуудийг уншиж дуусаад Аврагчийн уйлдсэн гай

хамшгуудыli тухай асуултууд болон суралцагсдын сана а 

бодлыг ярилц. Сорилт бэрхшээлууд биднийг Их Эзэнд 

хандахад олонтоо хургэдэг боловч Христийн гайхамш

гyyдыг тохиолгодог нь агуу итгэл ЮМ гэдгийг суралцагс

дад сануул. Эдгээх болон адислах Христийн хуч енеедер 

ч бидэнд боломжтой байгааг гэрчил. 

Эдгээр туухуудийг уй олон четгерийн тухай шастирт 

сергуулэн тавьснаар хичээлээ дуусга. Есус биднийг Вер

тее ирэхийг хусдэг бол Сатан биднийг устгахыг эсвэл 

Есусээс хол байлгахыг эрэлхийлдгийг таЙлбарла. Лук 

8:26-40-ийг суралцагсдаар уншуул. 

• Аврагч ирж, четгерийг зайлуулсны дараа энэ хуний 

амьдрал хэрхэн еер болсон бэ? 

• Та нар энэ туухийг еерийн амьдралтай хэрхэн холбон 

авч узэж болох вэ? 

Еренхийлегч Эзра Тафт Бенсонгийн дараах эшлэлийг 

унш: 

"Бид Бурханыг амьдралынхаа бусад ЮМ бухний 

емне тавих ёстоЙ. Тэрээр ЮМ бухний туруунд 

байх ёстоЙ .... 

Бид Бурханыг нэгдугээрт тавихад бусад бух зуйл 

зохих байрандаа орж эсвэл бидний амьдралаас 

алга болдог. Их Эзэнийг хайрлах бидний хайр 

бидний зовлон зудгуурийг нимгэлж, цаг зав, со

нирхдог зуйлсийг шаардан, энэ тэргуунд анхаа

рах зуйлсийг ямар дэс дараагаар хийхийг 

зохицуулах болно" (Conference Report, 1988 оны 

4-р сар, 3; Ensign, 1988 оны 5-р сар, 4). 

Асуулт: Хэрэв бид Еренхийлегч Бенсонгийн зевлегеег 

дагавал хэрхэн адислагдах вэ? 

Лук 7:17-35 (мен Матай 11 :2-19-ийг уз). Иохан Баптист 

бол агуу бошиглогч бегеед Есус Христийн емне ирэгч 

баЙлаа. Тэрээр хумуус еерийг нь биш, Аврагчийг шу

тэн бишрэх ёстойг онцгой анхаардаг баЙжээ. (20-25 
МИНУТ) 

Тэд саяхан нас барсан Сумийн Бошиглогч бегеед Ерен

хийлегчийн оршуулга дээр очжээ гэж тесеелен бодохыг 

суралцагчдаас хус. Оршуулах ёслолын уед гишуун биш 

нэг танил чинь. "Танай сумийн удирдагч талийгаач бол

сон нь эмгэнэлтэй хэрэг биш уу?" гэж еерт чинь шивнэ

жээ. Тэд ЮУ гэж хариулахыг нь суралцагсдаас асуу. 

Тэдний хариултын заримыг ярилцсаны дараа: Тийм ээ 

энэ бол эмгэнэлт явдал. Гэхдээ Тэр гурав хоногийн дараа 

амилан босч ирсэн нь гайхамшиг биш уу?" гэж хариул

бал тохиромжтой ЮУ гэдгийг тэднээс асуу. 

Есус бол Верийнхее Сумийн тэргуун гэдгийг санаж явах 

нь бидэнд чухал гэдгийг суралцагсдад хэл. Сумд уйлчлэ

хээр дуудагддаг хумуус алдар суу буюу хундэтгэлийг 

хэзээ ч Есус Христээс салгаж узэх ёсгуЙ. Алдар хундэтгэ

лийг хэрхэн узуулвэл зохих талаар Аврагч бидэнд улгэр 

ЖИШЭЭ узуулсэн ЮМ. Мосе 4:1-2-ыг суралцагсдаар ун

шуулж, алдар сууг хусдэг Сатаны хусэл Хуугийнхээс хэр

хэн еер болохыг олуул. 

Лук 7:17-23-ыг уншихад суралцагсдыг урь. Энэ шастир 

иоханыг шоронд хоригдож бай сан уед бичигдсэнийг тэ

дэнд хэл (Матай 11:2-ыг уз). Дараах асуултуудаас заримыг 

нь ярилц: 

• Иохан дагалдагчдаа хэнийг уз гэж явуулсан бэ? 

• Эдгээр шулгуудээс харахад Иохан тэднийг Есус руу 

явуулахыг хуссэний шалтгаан ЮУ байж болох вэ? 

• Есусийн гайхамшгууд Иоханы дагалдагчдад ямар 

нелее узуулсэн бэ? 



T he Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles (х. 65) дахь 

Матай 11:2, 3-ын тайлбарыг уншиж, асуу: 

• Энэ нь дагалдаГ'1даа явуулах Иоханы эрмэлзлийг ойл

гоход та нарт хэрхэн туслах вэ? 

• Иохан еерийнхее дагалдаг'1дыIг Есус Христийн дагал

даг'1ИД болгохыг хус'1 байсныг мэдэхэд та нарт ямар 

санагдаж байна? 

• Иоханы улгэр жишээнээс бид юу сур'1 болох вэ? 

Авраг'1 Лук 7:24-30-д иоханыг магтаж, тууний уурэг зо

рилгын тухай гэрqилсэн байдгийг суралцагсдад хэл. 

Дээрх шулгуудийг уншиж, Иоханы тухай еер юу тэдний 

сэтгэлийг хеделгеснийг асуу. Иохан яагаад тийм агуу бо

шиглог'1 байсан тухай Бошиглог'1 Иосеф Смитийн уг

сийг унш (Матай 11:1-19-ийн заах зевлемжийг уз, х. 38). 

Иохан, Есус хоёр ХЭ'1нээн агуу байлаа '1 олон хун тэр хоё

рыг эсэргууцэж баЙлаа. Лук 7:31-35-ыг суралцагсдаар ун

шуул. Ахлаг'1 Брус Р.МкКонки эдгээр шулгууд дэх 

хумууст хандсан Авраг'1ИЙН захиасыг дара ах байдлаар 

тайлбарлажээ: 

"Та нар тоглож байгаа дурсгуй хуухдуудтэй адил 

юм. 8ереер хэлбэл, хурим хийж тоглоход хамт 

тоглог'1 qинь бужиглэхээс татгалзана. Уунийгээ 

оршуулах ёслол болгож тоглоход хамт тоглог'1 

'1инь гашуудахаас татгалзана гэсэн уг. Та нар 

ийм байдлаар сусэг бишрэлтэн болж тоглож 

байна. Гаж буруу зантай, бааштай хуухдууд та 

нар Иоханыг эсэргууцдэг. Тэрбээр назарqyyдын 

хувьд хатуу дэгийг баримталдгаас тэр гэнэ. Та 

нар бас намайг эсэргууцдэг. Уqиp нь гэвэл би 

нийгмийн харилцааг таатай сайхан болгосон 

элэгсэг дотно хумуунлэг зан телевийг харуулсан 

юм" (Doctrinal New Testament Commentary, 1:263). 

Лук 7:36-50. БИА Аврагчаас хамааралтайгаа МЭАЭЖ, 

НУГЛЭЭ наманчлан, уучлаГАсанаар амар амгалан ба 

хайраар АУУРЭН байх болно. (45-50 МИНУТ) 

8р гэж юу болохыг суралцагсадтай ярилцаж, дараах 

асуултуудаас заримыг нь асуу: 

• Юуны телее олон хун ер тавьдаг вэ? (Орон байртай 

болох, машин худалдаж авах, сургалтын телбер телех 

зэрэг нь хариу байж болно.) 

• 8ерийн '1инь хамгийн их ертэй хун ереес qинь 'ю

леелвел 'ымд ямар санагдах вэ? 

• Хэрэв хун бага ерийг '1инь биш харин их ерийг '1инь 

телсен бол чамд ямар санагдах вэ? 

Ром 3:23-ыг уншихыг суралцагсдаас хусээд, дараах асуул

TyyДbIr асуу: 

• Энэ шулэг ерийн тухай юу зааж байна вэ? 

• Есус Христ яагаад бидний "зээлдэг'1" буюу Аврагч 

байх хэрэгтэй юм бэ? 

• ХЭ'1Нээн хэмжээний ерийг уучлах хуч Христэд бий 

гэж та нар боддог вэ? 

Ахлаг'1 Боид клакерын дараах угсийг уншиж, ярилц: 

"Хусэл qинь тууштай бат бех байгаа уед 'суул

'1ийн зоосыг' [Матай 5:25-26-г уз] хуртэл телехед 

бэлэн байгаа уед, хохирлыг телж барагдуулах 

хууль хулээж баЙдаг. Уурэг '1инь Их Эзэнд шил

жиж О'1дог. Тэр тооцоог qинь хийх болно. 

"Мехел руу хальтирдаг хэдхэн хунийг эс тооцвол 

бурэн yyqлалын амлалтаас ангид муу зуршил 

гэж угуй, донтолт гэж угуй, эсэргууцэл гэж угуй, 

урвалт гэж угуй, гэмт хэрэг гэж угуй гэдгийг би 

давтан хэлье. Энэ бол Христийн цагаатгалын ам

лалт юм" (Conference Report, 1995 оны 9, 10-р сар 

23; Ensign, 1995 оны 11-р сар, 20). 

Лук 7:36-50-ийг уншиж, унших явцдаа дараах асуултуу

дыг ярилц: 

• Сургаалт зуйрлэл дэх хумуус ямар ертэй байсан бэ? 

(шулэг 41-42-ыг уз). 

• Авраг'1ИЙН талаарх эмэгтэйн бодол Симоныхоос ямар 

ялгаатай байсан бэ? 

• Энэ хоёр хуний Есуст хандах хандлага юугаараа ялгаа

тай бай сан гэж та нар бодож байна? 

• Тэр хоёр хоёул Авраг'1аас хэрхэн хамааралтай байсан бэ? 

• Эмэгтэй Аврагqийг таньж, Туунээс хамааралтайгаа 

мэдсэн У'1ир ямар адислал авсан бэ? (шулэг 47-г уз). 

• Энэ явдал хумуусийг нуглээс цэвэршуулэх Есус Хрис-

тийн ХУ'1Ний тухай юу за аж байна вэ? 

Тэдний амьдрал сургаалт зуйрлэл дэх хумуусийн амьд

ралтай хэр зэрэг адилхан байгаа тухай, эмэгтэйд хэлсэн 

Авраг'1ИЙН угс бид бугдийн хувьд найдварын эх сурвалж 

байж болох тухай эргэцуу лэн бодоход суралцагсдыIг урь. 

Дараах угсийг унших буюу тараах материал болгож су

ралцагсдад ег. Тэдгээрийг ангиараа ярилц. 

Далын гишуун ахлагч Рональд э. Поелман заасан нь: 



Уучлал руу хетелдег намаН'Iлалын эхлэл, тегс

гел нь '[бидний] итгэлийн уусгэг'l мен TerCrer'l' 

(Моронай 6:4) нь болох Есус Христэд итгэх итгэл 

мен. Бидний Aвpar'l, Гэтэлгэг'l болох туунд итгэх 

бидний итгэл гэм нуглийнхээ телее бурханла-

га ар гэмших харуусал, гэмшсэн сэтгэл, харууссан 

зурх, хувь хуний хариуцлагын мэдрэмжээр бид

ний дотор уусэн бий болдог. Дараа нь зан телевт 

ееР'lлелт гар'! Бурхан руу эргэдэг" (Conference 

Report, 1993 оны 10-р сар, 114; Ensign, 1993 оны 11-

Р сар, 85). 

Ахлаг'l Брус Р. МкКонки Лук 7:36-50-д гардаг эмэгтэйн 

тухай тайлбарлаж би'IИXДЭЭ: 

"Энэ бухэн бол нугэлтэн байсан хэдий '1 эдугээ 

цэвэршсэн, олон гэм нуглийн хунд дарамтаас 'Ie

леелегдсен, амьдралаа шинээр эхэлж буй, шийд

вэр тегс итгэлтэй эмэгтэйн уйл хэрэг, итгэл 

бишрэл юм. Тэр эмэгтэй бодгалийнхаа бух ху

'Iээр эзэмшсэн сунслэг хайр, гун хундэтгэл биш

рэлээ хелийг нь унссэн Туунд бурэн егсен юм. 

Хэрэв бид фарисай хун Симоны гэрт болсон сун

сээр нелеелегдсен уйл явдлыli ур дунд юу болс

ныг сайтар харвал, уунийг мэдэх ёстоЙ. Эмэгтэй 

нэгэнтээ нугэлтэн байсан '1 эдугээ цэвэр ариун 

болжээ. Есус тууний нуглийг уучлахгуй гэсэнгуй, 

харин аль хэдийн УУ'lИЛ'lихсан баЙлаа. Тэр эмэг

тэй итгэж, тууний нэрээр баптисм хуртсэн уед 

УУ'lлал ирсэн юм. Тэрээр зурх сэтгэлээсээ наман

'IИЛЖ, тэр уеэс хойш амьдралынхаа бух ме'lИЙГ 

Зев шударгын зар'lИМД захируулах амлалт егсен 

юм. 8нгерсен уед еерийг нь хулсэн Боол'Iлолыli 

болон тамьПI гинжнээс 'Iелеелсен туунд зурх 

сэтгэлийнхээ баяр талархлыг уудлан ИЛ'lлэхээр 

хур'! ирсэн эмэгтэйг бид харж байна. 

"Ууний алийг нь '1 Симон мэдэхгуй юм. Хун да

хин терж болно гэдгийг мэддэггуй израил хун 

Никодемын адил Симон баптисм хуртээгуй бо

лохоор нугэлдээ хэвээр баЙлаа. Нэгэн цагт сэт

гэл нь 'Iac улаан бай сан эмэгтэй эдугээ цас шиг 

цагаан болсны yqpbIr тэр одоогийнхоо байдалд 

сунсээрээ ухааран ойлгох 'Iадваргуй юм" (Mortal 

Messiah,2:200-201). 

Хэрэв бид ЭНЭ эмэгтэйн улгэр жишээг дагаж, 'IИН сэтгэ

лээсээ залбирвал, нугэл ХЭ'IНЭЭН '1 ноцтой байлаа гэсэн, 

бид нуглийнхээ уучлалыг олж ав'! 'Iадна гэдгийг сурал

цагсдад заа. наманчлалыli уйл явц Есусийг хайрлан та

лархах мэдрэмжийг бидэнд теруу лнэ гэдгийг ГЭР'lил. 

• Энэ эмэгтэй Есус Христийн цагаатгалыli телее баяр

лан талархдагаа харуулахыli тулд юу хийсэн бэ? 

• Бид Туунийг хайрладгаа харуулахын тулд юу хийж 

болох вэ? 

"Би гайхширна" дууллыг (Сумийн дуулал болон хуухдийн 

дуу, х. 22) дуулж ХИ'lЭЭЛЭЭ тегсге.). Авраг'lИЙН Цагаатга

лыli тухай бодол сана ага а хуваалцаж, дууллыг дуулахад 

ямар сэтгэгдэл терснее дурслэхийг суралцаГ'lдаас хус. 

Анхааруулга: Нугэл уйлдэх юм бол тэд Авраг'lИЙГ улам 

илуу хайрладаг болох юм байна гэсэн бодлыг суралцагс

дад теруулэх ёсгуйг анхаар. Тууний зарлигуудыг сахиж, 

нуглээс зайлсхийснээр Есус Христийг хайрлах хайраа 

хегжуулэх нь qyxал болохыг суралцаг'lИД ойлгох ёстоЙ. 

Нуглээс зайлхийхийн хамт хэрэв бид намаН'Iлах юм бол 

бурэн УУ'lлагдаж болно гэдэгт итгэлтэй байхад нь тэд

НИЙГ дэмж. 

Лук 8-9 (мен Матай 8-10, 12-14, 16-18; Марк 4-6, 

8-9-ийг уз). Нэгтгэн дугнэх тоглоом хегжилтэй, ур 

нелеетэй бай ж болно. (45-50 МИНУТ) 

Матай, Маркад таны заасан туухууд Лук 8-9-д баЙдаг. 

Лукийн ГЭР'lЛЭЛИЙН тасралтгуй байдлыг хадгалахын 

тулд энэ материалыг нэгтгэн дугнэх уйл ажиллагааг 

ашигла. 

Ширээ юм уу сандлуудыг том тойрог болгож эсвэл эг

нуулэн тавь. Сайн бодож хариулвал зохих нэг асуултыг 

Лук 8-9-ийн СУДрЬПI эшлэлтэй хамт суудал бур дээр наа. 

Судрын эшлэл нь асуултанд хариулахад тусална. Асуул

туудыг дугаарлаж, асуулт бурийн дугаарыг би'IИЖ, ха

риултыг би'IИХ хоосон зай улдээсэн цаасыг суралцаг'l 

бурд ег. шалтгааныг нь сайн бодож байж хариулах 

асуултуудыг зохио, гэхдээ суралцаг'IИД хариултыг эрж 

хэтэрхий их цаг урэхгуй байхаар СУДрЬПI эшлэлууд то

дорхой байх хэрэгтэЙ. Доорхтой адил асуултуудыг 

ашигла: 

1. Лук 8:1-3-ыг унш. "8ерсдийнхее ем'! херенгеерее тус 

нэмэр болж байсан хумуус" гэсэн нийлэмж уг юу гэ

сэн утгатай гэж та нар бодож байна? 

2. Тариа'IНЫ тухай сургаалт зуйрлэлд ур юуг телеелдег 

вэ? (Лук 8:11-ийг уз). Амьдралдаа тэр урийг суулгаж 

болох ямар арга замууд та нарт байдаг вэ? 

3. Лук 8:22-25-ыг унш. Эдгээр шулгуудэд егуулснээр, 

Авраг'IИЙН ypMыг хугалж болох ямар бодол сана аг да

галдаг'lИД нь илэрхийлсэн бэ? 

Суудал дээр нь наасан асуултанд хариулахад зориулж, 

суралцагсдад нэг минутыli хугацаа ег. Тэгээд дараагийн 

суудалд шилжин суух дохиог бух суралцагсдад er'l, тэр 

суудал дээрх асуултанд хариулахад нэг минут зарцуул. 

Тэд бух асуултанд хариулж дуустал уйл ажиллагааг ур

гэлжлуул. Тэгээд ангиараа хариултуудыг залруулахдаа су

ралцагсдад хамгийн 'Iухал болон хариулахад хамгийн 

тевегтэй асуулт, хариултуудыг тайлбарлах цаг гарга. 



Лук 9:1-6,10 (мен Матай 10:1,5-42; Марк 6:7-13, 30-ийг 

УЗ). Бид УУРЭГ даалгавар авсан бол ХИЙСЭН ЗУЙЛИЙНХЭЭ 

талаар тайлагнах УУРЭГТЭЙ баЙдаг. (10-15 МИНУТ) 

Тэдэнд емне нь егсен хамгийн чухал ажил уургийн ту

хай бодохыг суралцагсдаас хусээд, дараах асуултуудаас 

заримыг нь тэднээс асуу: 

• Тэр ажил эсвэл уурэг даалгаврыг чамд хэн егсен бэ? 

• Тэр даалгаврыг яагаад чамд егсен гэж бодож байна? 

• Тэр даалгаврыг чи хэр зэрэг сайн биелуулсэн бэ? 

• Даалгавар егсен хун чинь уургээ хэр зэрэг биелуу лс

нийг чамд хэлсэн уу? 

Лук 9:2-5-ыг уншаад, асуу: 

• Есус Телеелегчдедее ямар даалгавар егсен бэ? 

• Энэ даалгавар хэр зэрэг чухал байсан бэ? 

• Тэд даалгавраа хэрхэн биелуулснийг Есус сонирхсон 

гэж та нар боддог уу? Яагаад? 

Лук 9:10-ыг уншиж, Телеелегчид даалгавраа биелуулс

ний дараа юу хийснийг эрж олохыг суралцагсдаас хус. 

Бид авсан уурэг даалгавраа хэрхэн биелуулсэн талаар 

уурэг даалгавар егсен хумууст эргэн тайлагнаж байх чу

хал уурэгтэй гэдгийг заа. Асуулт: 

• Их Эзэн бидэнд даалгавар буюу ажил уургийг хэрхэн 

егдег вэ? (Сумийн удирдагчид, ариун гэрээнууд, суд

рууд, хувийн илчлэлтээр дамжуулан.) 

• Бид хулээж авсан уурэг даалгаврынхаа тухай Их Эзэнд 

хэрхэн эргэн тайлагнадаг вэ? 

• Бид Сумийн дуудлагуудаа хэрхэн биелуулж байга а та

лаар еер хэнд тайлагнадаг вэ? 

• Бид ажил уургийнхээ талаар гэр булдээ хэрхэн тай

лагнадаг вэ? 

Илчлэлт 20:12-ыг уншиж, асуу: 

• Энэ дэлхий дээрх амьдральшхаа эцсийн тайланг тави

хаар бид хэний емне зогсох вэ? 

• Тэр уед та нар юуны тухай тайлагнах вэ? 

Лук 9:46-56. Есус бусдад ХУЛЭЭЦТЭЙ хандахыг биднээс 

хусэн хулээдэг. (15-20 МИНУТ) 

Нэлээд хэдэн дууны бичлэгийг ангид авчир. Дуу бурийг 

тоглуулсны дараа еерсдийнхее дуртай дууг сонгож ава

хыг суралцагсдаас хус. Дуунууд еер еер байдагтай адил 

хумуус хэрхэн еер еер байдгийг ярилц. 4 Нифай 1:17-г 

уншиж, асуу: Янз бурийн ундэстэн, еер еер шашин шут

лэгтэй, нийгмийн еер еер тевшний хумууст бид хэрхэн 

хандвал зохих талаар энэ шулэг юу зааж байна вэ? 

Хулээцmэй гэдэг угийг самб ар дээр бичиж, утгыг нь 

ярилц. Янз бурийн хумууст онцгой хулээцтэй, эелдэг 

уриалгахан ханддаг хэн нэгний тухай ангийнхандаа 

ярьж егехийг суралцагчдаас хус. Асуулт: 

• Энэ хуний юу нь чамд таалагдцаг вэ? 

• Бид хулээцгуй байхаас хэрхэн зайлсхийж болох вэ? 

Лук 9:49-56-г уншихыг суралцагсдаас хус. 

• Бусад хумууст хулээцтэй ханддаг хумуус Христийн нэ

рээр четгерийг зайлуулдаг хуний тухайд эсвэл Сама

ричуудьш тухайд ямар бодолтой байж болох вэ? 

• Четгерийг зайлуулдаг хуний талаар Телеелегчид ямар 

бодолтой байсан бэ? 

• Тэд самаричуудад хэрхэн хандцаг байсан бэ? 

Шулгуудийг дахин уншиж, четгеруудийг зайлуулдаг 

хунд болон самаричуудад Аврагч хэрхэн хандцаг байс

ныг эрж олохыг суралцагсдаас хус. Асуулт: Дагалдагч

дьшхаа терх байдалд Аврагч сэтгэл хангалуун бай сан гэж 

та нар бодож байна уу? Яагаад эсвэл яагаад утуй гэж? 

Итгэл бишрэл нэгтэй бусад хумуус эсвэл нугэлтэн мэт 

санагдах хумууст хэрхэн ханддаг тухайгаа бодож узэхийг 

суралцагсдаас хус. Хэрэв Аврагч бусдад хандцаг тэдний 

хандлагын тухай суралцагсдад ярих боллоо гэвэл юу гэж 

хэлнэ гэж бодож байгаагаа бичихийг хус. Дараах угсийг 

унших буюу тараах материал болгож тэдэнд ег. 

Еренхийлегч Гордон Б. Хинкли сургахдаа: 

"Миний бие орон бухэнд аж тердег манай ху

муусийг еерсдийнхее Сумийн биш хумууст хун

дэтгэлтэй хандаж байхыг хичээнгуйлэн захиж 

байна. Биднээс еер шашин шутлэг, узэл бодол

той хумууст ихэд эелдэг, хундэтгэлтэй хандах хэ

рэгтэй. Бид ямар нэг давуу байдалтай булгийн 

сургаалыг дэмжигчид байх ёсгуЙ. Бид даяарчлаг

даж буй дэлхийд аж терж байна. Сургаалыг нь 

хулээн зевшеердеггуй хумууст ч гэсэн бид хун

дэтгэлтэй хандаж чадна, ингэх ч ёстоЙ. Бид бу

рангуй ёсны хэлмэгдэгч болж мэдэх бусад 

хумуусийн эрхийг хамгаалахад бэлэн байх ёстоЙ. 

"1843 онд Иосеф Смитийн хэлсэн сэтгэлд хоног

шим дараах угсэд та бухний анхаарлыг хандуулъя: 

Би "Мормон" байсныхаа телее ухэх ёстой нь 

зайлшгуй боллоо гэхэд, Пресбитрен, Баптист эс

вэл аливаа бусад шашны сайн хумуус эрхээ хам

гаалахьш телее ухэхэд бэлэн байдагтай адил би ч 

ухэхэд бэлэн байна гэдгээ Тэнгэрийн емне зо

ригтой мэдэгдэх болно. Учир нь Хожмьш Уеийн 

Гэгээнтнуудийн эрхийг уландаа гишгэж буй тэр 

зарчим Ромьш Католик эсвэл аливаа бусад 

шашны эрхийг мен л уландаа гишгэх болно 

(History 01 the Church, 5:498)" (Conference Report, 1995 

оны 4-р сар, 94-95; Ensign, 1995 оны 5-р сар, 71). 



Ахлаг'1 Брус Р.МкКонки би'1СЭН нь: 

"Иаков, Иохан нарьПI энэхуу санал нь Христийн 

унэн Сунстэй нийцээгуй '1, хатуу чанга, хариугаа 

авах гэсэн санаа еверлеегуй, сунслэг байдлын 

хувьд бодитой юм гэж ХЭЛЖ болно. Эртний бо

ШИГЛОГ'1ийн дайснуудыг залгих галыг Елиагийн 

угэн дээр тэнгэрээс илгээсэн Израилын Бур

хан-Есусийн оршихуйд зогсож байснаа тэд мэ

дэж баЙлаа. (ХаадьПI Дээд 1.) Мен тэрхуу 

нигуу лсэнгуй Бурхан Хоёр дахь Ирэлтээрээ ёс 

бус'1УУДЫГ галаар устгана гэдгийг тэд бас мэдэж 

баЙлаа. (Малахи 4:1.) Тэдний Сур'1 мэдсэн юм гэ

вэл еерсдийнх нь эр ин уед, тэр уеийн нехцел 

байдалд тохируулан (мен тэр уеийн байдлыг 

енеегийнхтэй харьцуулж болно) сайн мэдээний 

захиасыг энэрэл нигуулсэл, ТЭВ'1ЭЭР хатуужлаар 

урагш ахиулж баЙв. ГЭВ'1 Эзэнийхээ зэмлэн бу

руушаасан зуйлийг нехен телех гэсэн тэдний 

санал нь агуу итгэлийнх нь илрэл баЙлаа. Зев 

шударга байдалд болон ЗОРИЛГЬПIХОО тегс ялал

тад бух талаар хервегдсен тэд еерсдийгее хам

гаалж, зевтгехийн телее Бурхан тэнгэрээс гал 

илгээхийг хусэн хулээнэ гэж уу? 

"Бур чин сусэг бишрэлтэй, сайн хумуус '1 зарим 

уед Их Эзэний Сунсээр биш харин Сатаны сун

сээр нелеелегддег. Иаков, Иохан хоёр уг сунсний 

эх сурвалжийг мэдээгуй '1, дээрээс ирдэг Сун

сээр биш харин доороос ирдэг сунсээр тэр удаа 

санаа бодолдоо нелеелегдсен байлаа" (Doctrinal 

New Testament Commentary, 1:440). 

Бусдад илуу ИХ хулээцтэй хандах '1анарыг хегжуулэхэд 

суралцагсдаа дэмж. 

Лук 9:57-62. Золиослол бол сайн мэдээний чухал зар

чим мен. Бид Христийг дагахад шаардлагатай аливаа 

золиослолыг бух зурх сэтгэлээрээ хийх хусэлтэй байх 

ёстоЙ. (15-20 МИНУТ) 

Тухайн уедээ Тэргуун Зевлелийн гишуун асан Ерен

хийлег'1 Гордон Б.ХинклиЙн ярьсан дараах болсон явд

лыг унш: 

"1856 онд мянга гаруй хун [Солт Лейкийн Хен

дийг зорин] хээр талыг туулах уедээ сурхий зов

лон бэрхшээлтэй тулгар'1ЭЭ. Тэдний зарим нь та 

нарын евег дээдэс байсан байж магадгуЙ. Нэлээд 

хэдэн харамсалтай ЯБдлын улмаас тэд аяндаа хо

жуу гарсан аж. Тэд Вайомингийн ендерлег га

зарт хунгар цас, яс янгинам хуйтэн жавартай 

тулгар'1ЭЭ. Тэдний байдал туйлын хунд болж, 

едер енжихгуй хумуус ухэж баЙлаа. 

"Еренхийлег'1 Янг Аравдугаар сарьПI еренхий 

'1уулган эхэлсэн уеэр тэдний байдльПI тухай мэд

сэн гэнэ. Хээр талд хэцуу байдалд орсон Гэгээнт

нуудийг аврахаар тэрэгний морьд, морин тэрэг, 

морин тэрэгний ЖОЛОО'1, бусад эд юмс гаргахыг 

тэрээр тэр даруй уриалав. Аврах анхны баг Мар

тины булэгт ХУр'1 ирэхэд, зовж зудэрсэн хумуу

сийг ав'1 явах морин тэрэг хаанаа '1 хурэлцэхгуй 

баЙлаа. Авраг'1ИД морин тэргуудийг хурдан явуу

лахыг шаардаж баЙв. 

"Тэднийг арваннэгдугээр сарын З-нд Свитвотер 

гол дээр ирэхэд хуйтэн усан дээгуур зузаан зузаан 

мес хевж баЙлаа. Тамирдаж сульдсан хумуус энд 

арайхийн ХУр'1 ирсний дараа голыг гатлах нь бо

ломжгуй юм шиг санагджээ. Яс янгинам хуйтэн 

устай гол руу орно гэдэг ухэл руу еерее яваад ор

чихтой адил юм шиг санагдаж баЙв. Нэгэн цагт 

ХУ'1 чадалтай байсан эрчууд хелдуу газар дээр суу

гаад уйлж эхлэхэд эмэгтэйчууд, хуухдууд бас дуу 

дуугаа авалцан уйлж гар'1ЭЭ. Олон хун тэрхуу 

хунд сорилтыг даван гар'1 '1адахааргуй баЙв. 

"Одоо би цэдгээс эш татъя: 'Туслах багийн ги

шуун арван найман настай гурван залуу, хувь заяа 

нь золгуйгээр эргэсэн гар тэрэгтэй бу лгийн бараг 

гишуун бурийг мес хевсен хуйтэн усан дундуур 

УУР'1 гapгaxыг харсан бухэн мэл гайхан биширсэн 

ажээ. Яс янгинам хуйтэн усан дундуур хумуусийг 

УУР'1 гаргасны ур дагавар юунд хургэсэн бэ гэвэл 

гурван залуу хожим нь бугдээрээ нас барсан юм. 

Еренхийлег'1 Бригам Янг энэхуу баатарлаг уйл 

хэргийн тухай сонсоод хуухэд шиг уйлсан аж. Тэ

рээр хожим нь олны емне, "энэ уйлдэл нь дангаа

раа КЛллен Хантингтон, Жорж В.Грант, Давид 

П.Кимбал Hapыг давж гаран, Бурханы Селестиел 

хаант улс, тегсгелгуй дэлхий дэх уурдийн авралыг 

баттай болгоно'" хэмээн мэдэгдсэн юм. (Соломон 

Ф.Кимбаллl, Improvement Era, 1914 оны 2-р сар,х. 

288.)" (Conference Report, 1981 оны 10-р сар, 59-60; 

Ensign, 1981 oHblll-р сар, 42). 

Асуулт: 

• Арваннайман настай гурван залуугийн хийсэн золи ос

лолын талаар та нар юу гэж боддог вэ? 

• Юу ТЭДНИЙГ Гэгээнтнуудийг аврахад хетелсен байж 

болох вэ? 

• Авраг'1ИД нь ирэхээс емне Гэгээнтнууд ямар бодолтой 

байсан гэж та нар бодож байна? 

• Аврагдсаныхаа дараа тэд юу бодсон бол? Тэд авраг'1-

ДЬПIхаа талаар ямар бодолтой бай сан гэж та нар бо

дож байна? 



• Биеийг аврах нь чухал юм бол сунслэг байдлын хувьд 

aвap'l, селестиел хаант улсад Тэнгэрлэг Эцэгтээ эргэж 

о'IИX боломжоор хангах нь хэр зэрэг илуу 'Iухал байх вэ? 

Лук 9:23-25 болон хавсралтан дахь Лук 9:24-25-ын Иосеф 

Смитийн ОР'lуулгыг уншихыг суралцагсдаас хус. "Ав

рагдахьПI 'Iухлыг эдгээр шулгууд хэрхэн харуулсан 

байна вэ?" 

Аврагдахад mавигдах шаардлагаmай гэсэн нийлэмж угийг 

самб ар дээр би'l. Лук 9:26, 57-62-ыг уншиж, Есус дагал

даГ'lдаасаа юуг хусэн хулээдэг байсныг эдгээр шулгууд 

зааж байгааг олохыг суралцагсдаас хус. суралцагсдыli 

олж мэдсэн зуйлийг самбар дээр би'lИЖ, ярилц. Асуулт: 

Дээрх шаардлагуудыг хангах нь авралыг олоход бидэнд 

хэрхэн туслах вэ? 

Хусвэл Лук 9:57-62-ьПI талаарх Тэргуун 3евлелийн ги

шуун асан, Еренхийлег'l Марион [.ромнийн дараах 

тайлбарыг хуваалц: 

"Есусийг хумуус эрэлхийлж байсангуй, тиймээс 

дуудаж байсангуй харин зевхен амаараа л уйл

'Iилж баЙв. Туунийг дагах нь ажил уйлс, золиос

лолыг шаардах болно гэдгийг Тэр тэдэнд 

ойлгуулахыг хус'! баЙв. ' Есустэй хамт олон хун 

явж баЙв. Тэр эргэн тэдэнд хандан,' 

"' Хэрэв хэн нэг нь Над уруу ирж, еерийн эцэг эх, 

эхнэр хуухэд, ах эгч дуусээ тедийгуй еерийн 

амийг хуртэл узэн ядахгуй бол, тэр хун миний 

шавь байж 'IадахгуЙ. 

'''8ерийнхее загалмайг уурэлгуй намайг дагаг'! 

нь миний шавь байж 'IадахгуЙ. 

"'Иймээс та нарьПI хэн нь '1 байгаа бухнээсээ эс 

татгалзваас Миний шавь байж 'Iадахгуй' гэв. (Лук 

14:25-27, 33.) 

"Хатуу мэт санагдах эдгээр угсээрээ Есус 'хун гэр 

бу лээ узэн ядах' гэсэн угийг шавь байх нехцел 

болгон, шууд утгаар нь хэрэглээгуй юм' .... Тэ

рээр еерийнх нь шавь болох хумуус ' Бурханы 

емне хулээсэн уургээ хувийн зорилгоосоо' эсвэл 

дэлхийн шаардлагуудаас" илуу эрхэмлэн дээд

лэх ёстой гэдгийг онцлон тэмдэглэсэн юм. 

(Жеймс э. Талмейж, Jesus the Christ, Salt Lake City: 

Deseret Book Со., 1976, х. 453.)" (Conference Report, 

1978 оны ес-аравдугаар сар, 54; Ensign, 1978 оны 

11-р сар, 38 ). 

3аримдаа бидний хэлдэг шалтаг сунслэг байдлыli хувьд 

аврагдахад бидэнд тусалж болох юмсыг хийх зам дээр 

бидэнд саад болдог болохыг суралцагсдад хэл. Асуулт: 

• 3аримдаа уургээ биелуу лээгуй уед та нарын хэлэх 

дуртай шалтаг юу байдаг вэ? (жишээ нь, "Би орой сэр

сэн Л дээ," 'Тэрийн даалгавраа гээ'Iиxэж" гэх мэт ) 

• Лук 9:57-61-д гурван хун Есуст ямар шалтаг хэлсэн бэ? 

• Шулэг 62-ыг унш. Эдгээр шалтгуудад Есус хэрхэн ха-

риулсан бэ? 

• Есус юу заахыг хи'lээсэн гэж бодож байна? 

Арванхоёрын чуулгыli гишуун Ахлаг'l Ховард В.Хантер 

тайлбарласан нь: 

"Анжисчин хун газрыг шулуун хагалахыli тулд 

емнех газраа яг нэг тогтсон цэг дээр байнга харж 

байх хэрэгтэЙ. Ингэх нь газрыг шулуун шан гар

гаж хагалахад тусална. [эв'I хэр зэрэг урагш ахис

Hыг харахьПI тулд анжис'IИН эргэж харах хэрэгтэй 

болдог нь шулуун замаас хазайхад хургэж мэднэ. 

Ингэвэл шулуун шан муруй болно. Бид та нарьПI 

дундах шинэ гишуудийг шинэ зорилго дээрээ 

анхаарлаа тевлеруулж, емнех асуудлууд буюу гэм 

нугэл 'lИНЬ еселт хегжлийн 'lИНЬ болон Бурханаас 

ирдэг адислалуудыli сануулаг'l биш бол тэдгээ

рийг эргэн санахгуй байхад урьж байна. Хэрэв 

бидний эр'l хуч енгерсен зуйл дээр биш, харин 

емне байгаа зуйл-мен амьдрал болон авралыli 

баяр баясгалан дээр тевлервел бид уунийг гарцаа

гуй олно" (Conference Report, 1987 OНbI 4-р сар, 19; 

Ensign, 1987 оны 5-р сар, 17 ). 

• 8нее уед Есусийг дагахгуй байхын нийтлэг шалтгаан, 

шалтаг юу вэ? 

• Шалтаг заах нь шавь байх бидний замд хэрхэн не

леелж болох вэ? 

"Намайг дага" (Hymns, по. 116 ) дууллыli угийг уншиж, 

енеедреес эхлэн хэрхэн Есус Христийн илуу сайн дагал

даг'IИД болох тухай бодохыг суралцагсдаас хус. 

Лук 10-13 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

..-.. ..-.. ..-.. 

Хрисгиин Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛLrnйн Дээгуур 
терелт еНГ0р0Х баяр Дээгуур 0НГ0р0Х Дээгуур 0НГ0р0Х 0НГ0р0Х баяр 

баяр баяр ба СУУЛ'П1ЙН 
долоо ХОНОГ 



Оршил 

далыli Ахлаг'l Ханс Б.Рингер ийн ГЭР'lилжээ: "Бидний 

гаргадаг бух шийдвэрийн ундэс суурь болон удирдан 

'lИГЛУУЛЭГ'l гэрэл нь Есус Христийн сайн мэдээ, дэлхийд 

хандсан Тууний захиас юм. Зевийг сонгох болон аз жар

галыг олох бидний хусэл эрмэлзэлд Христийн сургаа

лууд гол зонхилох байр суурь эзлэх ёстоЙ. Тууний зев 

шударга амьдрал бидний ажил уйлсэд тусгалаа олох ёс

той" (Conference Report, 1990 оны 4-р сар, 31; Ensign, 1990 

оны 5-р сар, 25) 

Лук 10-13-т Их Эзэн хумуусийн амьдрал зев шударга 

байх ёстой гэж заасан баЙдаг. Зурх сэтгэл, хусэл эрмэл

зэл нь цэвэр ариун, УЙЛ'lлэл нь 'IИН сэтгэлийнх байх нь 

ХЭ'lнээн 'Iухал болохыг ойлгоход нь Тэр хумууст тусалсан 

юм. Их Эзэн дараах алдартай угсээрээ энэ сургаалыг ху

раангуйлан дугнэсэн юм: "Чи еерийн Бурхан Эзэнээ бух 

зурх, бух сэтгэл, бух ху'! 'Iадал, бух оюун ухаанаараа 

хаЙрла. Мен хер шее еерийн адил хайрла" (Лук 10:27). 

Лук 1Q-13-bIГ залбир'l судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дара ах зар'IМУУДЫГ ав'! уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Хэрэв бид сайн мэдээний захиасыг эсвэл Их Эзэний 

УЙЛ'IЛэгчдийг эсэргууцвэл бидэнд Бурханы шийтгэл 

ирэх болно (Лук 10:8-16-г уз; мен С ба Г 84:74-ийг уз). 

• Бидний адислалууд есен нэмэгдэхийн хэрээр бидний 

зев шударга байдал бас есен нэмэгдэх ёстоЙ. Хэрэв 

бид Бурханы адислалуудыг хулээн авсны дараа Туу

нээс эргэвэл бидэнд ирэх зухэл их байх болно (Лук 

12:15-21, 42-48-ыг уз; мен С ба Г 82:3-10-ыг уз). 

• Арьсны енге, шашин шутлэг, яс ундэс эсвэл нийг

мийн гарлыг нь эс харгалзан, тусламж хэрэгтэй хумуу

сийг хайрлаж, тэдэнд УЙЛ'lилж байхыг бидэнд зарлиг 

болгосон билээ (Лук 10:25-37-г уз). 

• Бид сунслэг байдлыli 'Iухал Боломжуудыliааa давуу та

лыг ашиглаж, бага а'! холбогдолтой зуйлст са та арах

гуй байж (Лук 10:38-42-ыг уз; мен С ба Г 66:10-ыг уз), 

• бух хумуусийн нууц уйлдэл, санаа бодлыг болон Тэ

рээр хоёр нуур гаргахыг зэмлэн буруушаадгийг мэд

дэг байх ёстой (Лук 11:37-54; 12:54-57; 13:14-16-г уз; мен 

2 Нифай 26:29-31-ийг уз). 

• Зев шударга байдал нь Сум дэх бидний албан тушаал 

буюу нийгмийн байдлаар биш харин бидний хусэл эр

мэлзэл, уйлдлуудээр хэмжигдцэг (Лук 10:25-37; 11:28, 

42-48-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 113-115, 117. 

За ах зовломж 

Лук 10-13-ын ХИ'lээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах санаануу

даас сонго, эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

Лук 10:1-37 (мен Матай 11:20-26-г уз). Бид тусламж хэ

рэгтэй хумуусийг хайрлаж, тэдэнд уйлчлэх ёстоЙ. 

(40-45 МИНУТ) 

Бусдад УЙЛ'lлэх едер тутмын боломжийн талаар ярилца

хын тулд дараах зуйлуудээс нэгийг нь хий: 

• Хамгийн суулд ажигласан, УЙЛ'lлэх хэрэгтэй хэн нэг

ний тухай болон туунд туслахын тулд юу хийснээ яри

хыг суралцагсдаас хус. 

• Бусад хумуус тэдэнд саяхан хэрхэн УЙЛ'lилсэн тухай 

хуваалцахад суралцагсдыг урь. 

• Хэн нэгэнд УЙЛ'lлэх боломжийг суралцагсдад олгох 

нехцел байдлыг бурдуул. Ур дунг нь ажиглаж, ангиа

раа ярилц. (Жишээ нь, нэг суралцагчийг ном дэвтрээ 

газарт унагаад буцааж авахыг хус.) 

Асуулт: 

• УЙЛ'lлэл хэрэгтэй байгаа хун та нарт хэр зэрэг олон 

харагддаг вэ? 

• Тусламж хэрэгтэй бусад хумуусийг харахад та нарт юу 

бодогдцог вэ? 

• Бусдад хэзээ туслахаа та нар хэрхэн шийдцэг вэ? 

Тэдэнд еерийн арга зама ар хэн нэг нь тусалсан тухай 

жишээг хуваалцахыг суралцагсдаас хус. Асуулт: Энэ та 

нарт ямар санагдсан бэ? 

Лук 10:1-9-ийг суралцагсдаар уншуулж, далыli узуулсэн 

уйлчлэлийг эрж ол. Асуулт: 

• номлолыli ажил яагаад 'Iухал УЙЛ'lлэл байдаг вэ? 

• Шулэг 17-20-ийг унш. Эдгээр шулгуудэд егуулснээр 

УЙЛ'lлэлийнх нь ур дунд энэ далд ямар адислалууд 

ирсэн бэ? 

• Шулэг 25-27-г унш. Хоёр агуу зарлигийн аль нь уйл'l

лэлтэй хамаатай вэ? 

• Шулэг 28-ыг унш. Уйдчилсэн хумуус ямар мэдрэмж 

тердег вэ? 

• УЙЛ'lлэл яагаад сайн мэдээний 'Iухал зар'lИМ гэж та 

нар бодцог вэ? 

Авраг'! сайн самари хуний тухай сургаалт зуйрлэлээр 

бид хэнд УЙЛ'lлэх ёстойг харуулсан юм. Лук 10:30-33-ыг 

уншаад, Тэргуун Зевлелийн гишуун асан Еренхийлег'l 

н.элдон Таннерын дараах угсийг хуваалц: 



"Энэ сургаалт зуйрлэлд чухам юу болсныг нягт

лан узэцгээе. 

"Нэгдугээрт, тэр самари хун 'еревч нинжин сэт

гэлтэй ' ажээ. Тэр туслах хусэлтэй байлаа, учир нь 

тэр шархадсан хунд еревч сэтгэлээр хандсан юм. 

Нинжин сэтгэлийн энэхуу хайр нь Их Эзэний 

Сунсээр нелеелегдсен хуний зурх сэтгэлд ирдэг 

юм. Бид бие биедээ ийм еревч нинжин сэтгэлээр 

хандаж байх ёстоЙ. Гэрээнд орсон Израил нь бие 

биеэ хайрлах хайрыг мэддэг, уугээрээ бусдаас ял

гардаг байх ёстой гэж Аврагч хэлжээ. (И ох ан 

1З:35-ыг уз.)" 

Лук 10:34-ийг уншаад, Еренхийлегч Таннерын тайлбарыг 

ургэлжлуулэн ярилцахдаа суралцагчдын ойлголт, санаа 

бодлыг ярилцах уед хусвэл зогсолт хийж болно: 

"Хоёрдугаарт, самари хун туслахаар 'туун уруу 

иржээ.' Тусламж хэрэгтэй хун туун уруу хурч 

ирэхийг тэр хулээсэнгуй харин туслах хэрэгтэйг 

ухаарч, гуйлгалгуйгээр тусалсан байна. Бошиг

логч иосефыli их дуртай 'А Poor Wayfaring Man 

of Grief' (Hymns, по. 153 ) хэмээх агуу дуу лалд Ав

рагчийн амласан ендер шагнал, нинжин сэтгэ

лийн уйлдлууд нэг удаа хийгдсэнээс ирдэггуй, 

харин ийм уйлдлууд байнга, тасралтгуй, амь бие 

хайргуйгээр хийгддэг уед ирдгийг бид мэдэрдэг. 

'Туравдугаарт, 'шарханд нь тос, дарс асгаж боо

сон.' Тэр хэрэгтэй тусламжийг узуулж, шархадсан 

хуний цангааг таЙлжээ. Энэхуу шуурхай тусламж 

тэр хуний амийг аварсан байх магадлалтай. 

"Деревдугээрт, самари хун 'туунийг адгуусан 

дээрээ тэгнэсэн нь ' туунд унаагаар хел залгуулж, 

'дэн буудалд хургэж ирсэн нь ' туунд анхаарал 

тавьж, асарч, амраах газарт авчирсан ажээ. Ийн

хуу тохиромжтой орон байранд туунийг авчир

сан нь эдгэрэх таатай орчинг бий болгосон байна. 

"Тавдугаарт, самари хун 'туунийг асарчээ.' Эдгэ

рэлтийн эгзэгтэй уе шатанд самари хун шархад

сан хунийг асрахыг бусдад даатгаж орхисонгуй, 

ха рин эдгээх уйлчлэлийг еерее гуйц,этгэхuйн тулд 

ц,аг зав, эрч хучээ золuосолсон байна. Ямар нэг зуй

лийг хэн нэгэн еер хунд даатгаад орхих нь амар

хан байгаа уед сайн самари хуний хуч нелее 

ихтэй улгэр жишээг санах нь чухал юм." 

Лук 10:35-ыг уншиж, Еренхийлегч Таннерын тайлбарыг 

ургэлжлуу лэн ярилц: 

"Зургадугаарт, самари хун 'маргааш нь ' ... хоёр 

денар авч, буудлын эзэнд егчээ.' Тэр еер хэн нэг

ний биш, харин еерийнхее менгийг еерее узуу

лэх боломжгуй уйлчлэлд зориулж телсен байна. 

Тэр ийнхуу еерийнхее менгийг ядуу зудуу, тус

ламж хэрэгтэй хунийг асрахад зориулж ергел 

болгожээ. 

"Долдугаарт, самари хун еерийнхее ажил хэр

гийг амжуулахаар явах хэрэгтэй болсон уед 'ТУУ

нийг асарч байхыг ' дэн буудлын эзнээс хусдэг. 

Уугээрээ тэр бусдыг туслах болон асарч хала.мжлах 

уйлчлэлд ... тата н оролцуулсан юм. 

"Наймдугаарт, самари хун ' Та илууг зарвал, би бу

цахдаа танд дахин телье ' гэж амласан юм. Энд 

тегс нигуулсэнгуй сэтгэл харагдаж байна! Тэр ту

салж чадах зуйлдээ ямар нэг хязгаар тавьсангуй. 

Самари хун ухлуут шархтай хуний хажуугаар га

раад явчихсангуй, туунийг мартчихсангуй харин 

чадах бухнээ хийсэн нь хамгаас илуу чухал юм" 

(Conference Report, 1977 оны 10-р сар, 119-120; 

Ensign, 1977 OНbI 11-р сар, 91-92 ). 

Лук 10:36-37-г уншиж, хичээлээ тегсге. СудруудьПI 

Удирдамжаасаа "Самаричууд-"ыг (х.171 ) уншихыг сурал

цагчдаас хус. Асуулт: 

• Иудейчууд самаричуудад хэрхэн ханддаг бай сан бэ? 

• Уунийг мэдэх нь энэ сургаалт зуйрлэлийн хучийг хэр-

хэн нэмэгдуулэх вэ? 

"Сайн самаричууд" байхын тулд юу хийж болохыг нь су

ралцагсадтай ярилц. Сумийн Тэргуу лэх бишоп Х.Давид 

Бертоны дараах угсийг унш: 

"Сайн самари хуний тухай узэл санаа нь нелее

лех хучтэй юм. Их Эзэний арга замаар хангах нь 

баячуудыг даруусгаж, ядуусыг ергемжлен, аль 

алиныг нь ариусгадаг ( С  ба Г 104:15-18-ыг уз ). 

6гегч нь хулээж авсан юмаа хуваалцсанаар тус

ламж хэрэгтэй хумууст тусалдаг .... Тусламж 

авагч нь еерийн бух чадавхийг дайчилсан уед 

бусдад туслах боломжтой болдог. 

"Сайн самари хуний тухай узэл санаа гэр оронд 

эцэг эхчууд ур хуухдэдээ улгэр жишээ, бодол са

наагаараа за ах уед илэрдэг .... Зовж зудэрч яваа 

хумуусийг халамжлахад еерсдийн оруулдаг хувь 

нэмэр, тэдэнд зориулдаг цаг завандаа харамгуй 

егеемер баЙцгаая. Сайн самари хуний тухай узэл 

санааны зарчимд тууштай байж, 'явж, уунuй адuл 

уйлдэх' хэрэгцээг ургэлж санаж явцгаая." 

(Conference Report, 1997 оны 4-р сар, 1068 108; 

Ensign, 1997 оны 5-р сар, 76 ). 



"А Poor Wayfaring Маn of Grief" (Hymns, по. 29) дууллыг 

дуулж хичээлээ тегсге. Бусдад УЙЛ'IЛЭХ боломжийг ур

гэлж хайдаг байхад суралцаг'IДЫГ дэмж. 

Лук 10:38-42 Бид сунслэг байдлын чухал боломжуу

дынхаа давуу талыг ашиглаж, ач холбогдол багатай 

зуйлст сатаарахгуй байх ёстоЙ. (10-15 МИНУТ) 

Aвpar'I тэдний гэрт тур хугацаагаар айлчилж иржээ гэж 

тесеелен бодохыг суралцаГ'Iдаас хус. 

• Туунийг угтан авахын тулд та нар хэрхэн бэлтгэх вэ? 

• Туунийг ирсэн уед юу хийхийг эсвэл юу гэж хэлэхийг 

та нар хамгийн их хусэх вэ? 

• Туунийг ирэхээс емне юуг ееР'IЛехийг хамгийн их 

хусэх вэ? 

Лук 10:38-42-ыг уншихыг суралцагсдаас xyC'I, Марта, 

Мариа хоёр юу хийснийг харьцуул. 

• Мариагийн сонгосон зуйлийн "сайн тал нь" юу бай

сан бэ? 

• Мартад Есусийн хэлснээс бид юу cyp'I болох вэ? 

Ахлаг'I Даллин Х.6уксиЙн дара ах угсийг уншиж, ууний 

унэнийг ГЭР'IИЛ: 

"Энэ судар нь бид едер тутмын шалихгуй a'I 

холбогдолтой, материаллаг юмсад хамаг анхаар

лаа тевлеруулснээр хосгуй евермец, сунслэг бо

ломжуудын ур шимийг алдаж болно гэдгийг 

Марта болон эрэгтэй, эмэгтэй хун бурд сануулж 

байна" (Conference Report, 1985 оны 10-р сар, 76; 

Ensign, 1985 оны 11-р сар, 61). 

Ахлаг'I Жеймс Э.ТалмеЙжиЙн дараах угсийг унш: 

"Мартагийн сана а тавьсан зуйлийг 'I, Мариагийн 

хайхрамжгуй хандсан зуйлийг 'I шуумжлэх арга

гуй юм. Мариа Эзэнийг ирэхээс емне сайн тус

лаг'I бай сан бол харин Туунийг XYp'I ирэхэд 

Тууний дэргэд байж, угийг нь сонсохоор сонго

сон ажээ. Хэрэв тэр ажил уурэгтээ хайхрамжгуй 

хандсан бол Есус туунийг магтахгуй бай сан шуу 

дээ. Тэр зевхен сайн хоолоор уйлчлуулэх болон 

материаллаг тав тухыг биш, харин ЭГ'I дуу хоёр

той хамт байхыг болон бухнээс илуугээр 6е

рийнх нь хэлсэн зуйлд тэд анхаарал тавихыг xYC'I 

баЙлаа. Туунд ЭГ'I дуу хоёрын er'I 'Iадах зуйлээс 

илуу ихийг Тэр еерее егех ёстой баЙлаа. Есус тэр 

хоёр ЭГ'Iийг тедийгуй ах нарыг нь 'I бас хайрлаж 

баЙлаа. Хоёр эмэгтэй хоёу л Есуст нэгэн узуурт 

сэтгэлээр ханддагаа еер еерийнхее арга зама ар 

илэрхиЙлжээ. Марта материаллаг УЙЛ'IЛЭЛД илуу 

санаа тавьж бай сан бегеед терелхийн зо'Iломт

гой, еерийгее боддоггуй хун баЙлаа. Мариа хэр

суу ухаантай сунслэг байдал нь илуу хегжсен 

бегеед нехерлех болон талархал илэрхийлэх 

УЙЛ'IЛЭЛЭЭР дамжуулан хоёргуй сэтгэлээ харуул

сан юм" (Jesus the Christ, 433). 

Авраг'IИЙН Сунс едер бур тэдэнтэй хамт байж, залбирах, 

судар судлах, нам гумхэн тунгаан бодох цагийг едер бур 

олдог тийм байдлаар амьдрахад нь суралцаг'IДЫГ урам

шуулан дэмж. 

Лук 11:1-13 (мен Матай 6:5-15; 7:7-12-ыг уз). Христ хэр

хэн залбирах ёстойг бидэнд заасан юм. (15-20 МИНУТ) 

Нээлтийн залбирал дуусмагц асуу: 

• Бид яагаад нээлтийн залбирал хийдэг вэ? 

• 3албирах зуйлс бидэнд яагаад хэрэгтэй байдаг вэ? 

• Бид юуны телее залбирах ёстой вэ? Бид юуны телее 

залбирах ёсгуй вэ? 

• Лук 11:1-ийг унш. "Бидэнд залбирахыг заагаа'I" гэсэн 

егуулбэр яагаад 'Iухал вэ? 

• Шулэг 2-4-ийг унш. 3албиралд юу 'Iухал гэж Aвpar'I 

хэлсэн бэ? 

Дараах асуултуудыг асууж болно: 

• "6дер тутмын талхны" телее залбирахтай адил тес

тэй юуг бид гуйдаг вэ? 

• Бид УУ'Iлалын телее хэрэг зэрэг олон удаа залбирах 

ёстой вэ? 

• Уруу таталтаас ангид байхын телее залбирах нь бид

ний амьдардаг нийгэмд яагаад амин qyxал вэ? 

• Та нарт заасан бегеед эдгээр шулгуудэд байхгуй зал-

бирлын еер ямар нэг бурэлдэхуун хэсэг байдаг уу? 

Лук 11:5-13 дахь сургаалт зуйрлэлуудийг чимээгуй ун

шихыг суралцагсдаас хус. Тэднийг уншиж дуусахад эн

дээс cyp'I мэдсэн хамгийн 'Iухал зуйлуудийг тэмдэглэж, 

залбирлын тухай нэг асуулт асуухыг хус. Бичсэн зуйлээ 

егехийг тэднээс хус. Тэдний зарим хариултыг уншиж, 

хариулах хэрэгтэй гэж еерийнхее узсэн асуултуудад нь 

хариул. 3албирлаа хэрхэн байвал зохих ёсоор нь байлгах, 

илуу ур егеежтэй болгох тухай хариултынхаа телее Их 

Эзэнд хандахад нь суралцаг'IДЫГ урамшуулан дэмж. 

Далын гишуун Ахлаг'I ЛЭдвард Брауны дараах угсийг 

хуваалц: 



"Хайрт ах, эгч нар, анд найзууд аа, Их Эзэн би

дэнтэй нэг бурчлэн харилццаг гэдгийг би чин 

сэтгэлээсээ гэрчилж байна. Тэрээр та нарын те

лее анхаарал тавьдаггуй, та нарыг мэддэггуй гэ

сэн олиггуй санаа бодлын золиос хэзээ ч буу бол. 

Энэ бол та нарыг устгахыг санаархаж явдаг Са

таны худал хуурмаг уг" (Conference Report, 1997 

оны 4-р сар, 109; Ensign, 1997 оны 5-р сар, 78). 

Лук 11:37-54 (мен Матай 23:1-36; Марк 12:38-40-ийг 

уз). Бид хуурамч байдлыг ойлгож, туунээс зайлсхийж 

Авах ёстоЙ. (20-25 МИНУТ) 

Гоёмсгоор боосон хоёр хайрцгийг ангид авчир. Хоёр 

хайрцагны нэгэнд нь цэвэрхэн, гоё зуйлийг (шинэхэн 

амьд цэцэг гэхчлэн), негеед нь ямар нэг бохир зуйлийг 

(жишээ нь, муудсан хунсний зуйл) хий. Нэг суралцаг

чаар хоёр бэлгийн нэгийг нь сонгуулж, негеег нь еер нэг 

суралцагчид ег. Тэд бэлгийг нээсний дараа асуу: 

• Хайрцагны гадна тал, дотор нь байгаа юм хоёрын аль 

нь илуу чухал вэ? 

• 30ХИСГуЙ бэлгэнд хэрхэн хууран мэхлэгдэж болох вэ? 

• 3арим хумуус хэрхэн энэ бохир зуйлтэй адилхан бай

даг вэ? 

• Лук 12:1-ийг унш. Энэ шулэг дэх ямар уг бохир 

бэлгийг хамгийн сайн дурсэлж байна вэ? (Хуурамч 

байдал.) 

• "Хуурамч байдлын" тодорхойлолт юу вэ? 

• Хоёр нуур гаргадаг хун зевийг хийхийг хичээдэг ч сул 

дорой байдлаасаа болж алдаа гаргадаг хунээс юугаа

раа ялгаатай вэ? 

Дараах гурван судрын эшлэлийг бичсэн зурвас цаасыг 

суралцагсдад ег (холбогдох тайлбаруудыг орхи): 

• Лук 11:37-39, 46. Хоёр нуур гаргадаг хун бусдын алдаа 

дутагдлыг олж хардаг атлаа наманчилдаггуЙ. 

• Лук 11:42-44. Хоёр нуур гаргадаг хун Бурханд уйлчлэ

хийг биш, дэлхийн магтаал сайшаал хулээхийг эрэл

хиЙлдэг. 

• Лук 11:53-54; 12:54-57; 13:14-16. Хоёр нуур гаргадаг хун 

сайныг уйлддэг хумуусээс дутагдал олохыli тулд зар

лигуудыг мушгин гуЙвуулдаг. 

Даалгасан шулгуудийг уншихад суралцагчдыг урьж, 

шулгуудийн утгыг болон тэдгээр нь хоёр нуур гаргах 

талаар юу зааж байгааг ЯРИЛц. Гурван тайлбарыг самб ар 

дээр бичиж, даалгасан шулгуудийг суралцагсдаар зев 

тайлбартай нь ТОХИРУУЛ. 

Дара ах асуултуудаас заримыг нь суралцагсдаас асуу: 

• Аврагч хоёр нуур гаргах явдлыг юу гэж уздэг байсан бэ? 

• Лук 11:53-ын Иосеф Смитийн Орчуулгыг УНШ. Энэ 

шулэг хуурамч байдлыli тухай бидний ойлголтод 

ямар чухал санааг нэмж байна вэ? 

• Бид хуурамч байдлаар амьдрахгуйн тулд юу хийж бо

лох вэ? 

Алма 5:15-21-ийг суралцагсдаар чимээгуй ymпуулаад асуу: 

• Эдгээр асуултуудыг санаж байх нь хоёр нуур гаргах

гуй байхад та нарт хэрхэн тусалж чадах вэ? 

• Хоёр нуур гаргадаггуй хумууст ямар адислалууд ир

дэг вэ? 

Лук 12-13 (мен Матай 5:25-26; 6:19-34; 16:1-12; 

23:37-39; 24:40-51; Марк 8:10-21; 13:32-37-г уз). Жин

хэнэ ёсоор дагалдагч болох нь биднээс Аврагчийн ху

сэн хулээдэг зуйл бидний еерсдийн хусэл бодолтой 

адилхан байдаг гэсэн узэл бодлыг телевшуулэх хусэл

тэй байхыг биднээс шаарддаг. (15-20 МИНУТ) 

Дараах угсийг унших буюу тараах материал болгон су

ралцагсдад ег. Доорх дервен жишиг дагалдагч байхад 

яагаад шаардлагатайг ангиараа ЯРИЛц. 

Жинхэнэ шавь байх зарим шинж чанар 

Лук 12 дахъ Аврarчийн сургаалуудыг Есус Христийн 

жинхэш;> шавь болохын тулд бидний хийх ёстой болон 

зайлсхийх ёстой зуйлууд болгон терелжуулж болно. 

Жинхэнэ шавийн зарим шинж чанаруу дыг доор хар 

уулав: 

1. Хуурамч байдлаас зайлсхий (Лук 12:1-3-ыг уз). Хоёр 

нуур гаргах гэдэг нь бодит байдал дээр еерийн чинь 

хийдэг буюу итгэдэг ямар нэг зуйлийг еер байдлаар 

хийх буюу итгэдэг дур узуулэх явдал мен (l Кориит 

5:7-8-ыг уз). 

2. Хунд биш, Бурханд итгэ (Лук 12:4-9-ийг уз). Хуний 

хуч хязгаарлагдмал бол Бурханд бух хуч баЙдаг. 

Тиймээс бид Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ эцэг ёсныI хайр 

халамжинд итгэх итгэлтэй байх ёстой, учир нь Тэр 

бух зуйлийг харж байдаг (шулэг 7-г уз). 

3. Дэлхийн эд баялarт буу шуна (Лук 12:13-34-ийг уз). 

Дагалдагчид нь шуналаас зайлсхийж байх ёстойг Есус 

заасан юм. Шулэг 16-20 дахъ сургаалт зуйрлэлууд энэ 

санааг илэрхИЙлдэг. Энэ сургаалт зуйрлэл дэх баян 

хуний тухай Ахлагч Жейме Э.ТалмеЙЖ егуулеэн нь: 

"8ерийнхее ур тариа, эд херенгенд зохих ёсоор анхаа 

рал тавих санаа нь хилэнц биш юм. Гэвч илуудэл эд х 

еренгее хэрхэн илуу оновчтой зарцуулах тухайлбал 

гачигдалтай хумууст туслах тухай бодож болох 

баЙлаа. Тууний нугэл хоёр дахин нэмэгдеэн юм. 

Нэгдугээрт, тэр хурааеан их эд херенгее хувийн амар 

амгалан, аюулгуй байдал, еэтгэл ханамжийн баталгаа 

гэж уздэг байв; хоёрдугаарт, эд херенге нь 

ееч арвижеан ч, БурханыIr хулээн зевшеерсенrуй 

улирах он жилуудийг ч еерийнх мэт эндуурчээ. 

Аминч узлийнхээ баяр хеерийн цагт тэрбээр 

шаналан гунихареан юм" (Jesus the Christ, 439). 
4. Их Эзэний Хоёр дахь Ирэлтэнд бэлтгэ (Лук 

12:35-59-ийг уз). Ухаалаг хумуус Аврагч эргэж ирэхийг 

хуеэн хулээж байна. 



Суралцагсдыг дол оон булэг болгон хуваа. Дараах судрьПI 

эшлэлуудийн нэгийг булэг бурд даалган ег: 

• Лук 12:1-12 

• Лук 12:13-21 

• Лук 12:22-31 

• Лук 12:32-40 

• Лук 12:41-48 

• Лук 13:1-9 

• Лук 13:24-35 

Даалгаж егсен судрын эшлэлууд дээрх дара ах асуултуу

ДЬПI хариуг булгуудээр олуул. Тэднийг дуусахад булэг 

бурээр хариуг нь ангид танилцуул. 

• Есусийн дагалдаГLI байх талаар дээрх шулгууд юу зааж 

байна вэ? 

• Энэ сургаалыг дагах нь бидэнд яагаад хэцуу байж бо

лох вэ? 

• Эдгээр сургаалуудыг дагахад сайн улгэр жишээ узуул

дэг хэнийг та нар мэдэх вэ? 

• Эдгээр сургаалуудыг хэрэгжуулдэг дагалдаГLIдад ямар 

адислалууд ирнэ гэж та нар боддог вэ? 

Лук 14-15 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн Хоёрдахь 

жил 

Христийн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь Суулчийн Дээгуур 
терелт енгерех баяр Дээгуур енгерех Дээгуур енгерех енгерех баяр 

Оршил 

баяр баяр ба суулчийн 
долоо хоног 

Христийн дагалдагLIИД еерсдийнх НЬ хусэл эрмэлзэл Их 

Эзэнийхтэй адил гэдэг узэл бодлыг еерсдедее телев

шуулэхийг эрмэлздэг. АвраГLIИЙН дагалдагLIИД Бурханы 

хаант улсыг нэгдутээрт тавьж, унасан дэлхийн уруу та

талтуудыг эсэргууцдэг. Гэсэн LI бид бугд нугэл буюу 

хайхрамжгуйгээсээ болж тодорхой хэмжээгээр Бурха

наас тусгаарлагдаж, уна сан байдалд баЙдаг. 

3аримдаа Их Эзэнээс нуур буруулсан хумуусийг бусад 

нь гаргуунд орхидог. Теерсен хонь, алдагдсан зоос болон 

урэлгэн хуугийн тухай сургаалт зуйрлэлуудэд AвparLI 

алдагдсан хумуусийг мартах биш харин бид тэднийг 

aBapLI, уучлахын тулд LIадах бухнээ хийх ёстой гэж 

сургажээ (Лук 15:3-32-ыг уз). Есус фарисайqyуд шиг 

дургуйцэхийн оронд нутэлтнуудийг хулээн aBLI, тэдэн

тэй хамт хооллож байлаа (Лук 15:2-ыг уз), бид "ухэшгуй 

байдал ба менх амьдралыг хумуунд тохиолгон aBLIpa

хын" тулд Бурханы ажилд идэвхтэй оролцох ёстой (Мосе 

1:39; мен С ба Г 4; 15:6; 18:10, 13-16-г уз). Лук 14-15-ыг ун

шихдаа хэн нэг нь анхаарал тавьсны улмаас алдагдсан 

зуйл хэрхэн олдсоныг ажигла. 

Лук 14-15-ыг залБИрLI судлан, ХИLIЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс емне 

дараах зарqмуудыг aBLI уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Нехцел байдал албадахаас емне бид даруу байхаар сон

гох нь дээр (Лук 14:7-11-ийг уз; мен Алма 32:13-16-г уз). 

• Христийн дагалдаГLIИД Тууний зарлигуудыг дуртай да

гаж, золиослол хийдэг (Лук 14:25-33-ыг уз). 

• Хумуус янз бурийн шалтгааны улмаас сунслэг байдлаа 

алдаж болно. 3арим хумуус алгуураар замаасаа гажиж 

теерелддег (Лук 15:4-ийг уз), зарим хумуус бусад нь 

орхисноос буюу хаяснаас алдагддаг (Лук 15:8-ыг уз), 

бас зарим нь дуулгаваргуй байхаар сонгодог (Лук 

15:11-13-ыг уз). 

• Бид бусдад намаНLIлахад нь тусалснаар баяр баяслыг 

МЭДЭРLI, тэнгэр баярладаг (Лук 15:4-10, 20-24, 32-ыг уз; 

мен 2 Нифай 26:23-28; С ба Г 18:10-13-ыг уз). 

• Бид Бусдыli хулээж авсан адислалуудад атаархах ёсгуй 

(Лук 15:25-32-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 123-124, 

126-127. 

Заах эовломж 

Лук 14-15-ын ХИLIЭЭЛУУДЭД бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго, эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Лук 14. Нвхцвл бай дал албадахаас вмнв бид даруу 
байхаар сонгох нь дээр. (20-25 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: 

• Дараах зуйлсээс LIИ алинд нь нуурэн талын эгнээнд 

суухыг хусэх вэ?: 6ерийнхее дуртай спортын терлеер 

аварга шалгаруулах тоглолт, дуртай хамтлагийн LIИНЬ 

урлагийн тоглолт, мэргэжлийн симфонийн тоглолт, 

алдартай киноны ОДДЬПI шагналын удэшлэг, эсвэл 

нэрд гарсан хэн нэгний хурим. 

• Тэр уйл явдалд оролцохсон гэсэн бодол хэр зэрэг хуч

тэй байсан бэ? 

• Тэр уйл явдалд оролцсоноос LIамд ямар ашиг туе 

ир эх вэ? 



Лук 14:1-ийг уншихад суралцагсдыг урьж, дараа нь асуу: 

• Ор'1ИН нь ямар байсан бэ? 

• Уур амьсгал нь ямар байсан гэж '-IИ бодож байна вэ? 

• Бусад ЗО'-IИд юу бодож, ямар сэтгэгдэлтэй байсан гэж 

бодож байна вэ? 

• Хэрэв '-IИ тэнд бас зо'-lин бай сан бол Авраг'-lИЙН эдгээр 

сургаалуудаас ямар ашиг Tycыг олж болох бай сан бэ? 

• Ийм туршлага енеедер бидэнд хаана байж болох вэ? 

Есус Христийн сургаалуудыг дуулгавартай дагадаг ху

мууст qyxал адислалууд ирдгийг суралцагсдад хэл. Лук 

14:1-6-г уншиж, энд заагдсан эхний сургаалыг ол. 

• У сан хавантай хунийг эдгээсэн нь энэ сургаалыг хэр

хэн онцгой a'-l холбогдолтой болгож байна вэ? (Анхаа

руулга: Усан хаван бол биеийн эрхтнууд хавддаг 

ев'-IИН юм.) 

• Энэ нь Хундэтгэлийн едерт тохиромжтой уйл ажил

лагааны талаар бидэнд юу зааж байна вэ? 

Лук 14:7-11-ийг судлахыг суралцагсдаас хус. 

• Хамгийн хундтэй суудал эзлэхийг хусдэг хумуусийн 

тухай Aвpar'-l юу хэлсэн бэ? 

• 8неедер хумуус cyyxыг хусдэг ямар "суудал" буюу 

газрууд байдаг вэ? 

• Шулэг 11 даруу байдлыli тухай бидэнд юу заадаг вэ? 

Эдгээр шулгуудэд тухайн уед Соломон еерийн ард ту

мэнд хандаж хэлсэн эртний зуйр угийг Есус ашигласныг 

суралцаГ'-IДад хэл (Сургаалт Угс 25:6-7-г уз). Амьдрал бол 

явц дунд нь шийдвэр гаргадаг хуримыli найртай хэрхэн 

адилхан болохыг Христ заажээ. Уг сургаалт угэнд зохис

той сонголт нь "хоймор" байсан бол, амьдралд даруу заи 

бол тэрхуу тохиромжтой сонголт мен. Есус шулэг 11-д 

менх бус байдлыli ундсэн зорилго бол хумуус бардамна

лаас зайлсхийж, Туунд даруухнаар УЙЛ'-lлэх явдал мен 

гэдгийг хураангуйлан дугнэжээ. Еренхийлегч Гордон 

Б.ХинклиЙн дара ах эшлэлийг нэг суралцагчаар уншуул: 

"Намайг судрын ямар шулэгт дуртай вэ гэж ху

муус байнга асуудаг. Би судрын олон шулэгт 

дуртай, тэдгээрийн нэг нь 'Чи даруу бай; тэгвэл 

'1ИНий Бурхан Их Эзэн '-Iамайг гараас '-Iинь хетелж 

мен залбирлуудад '1ИНь хариу егех болно' (С ба Г 

112:10) гэсэн шулэг юм. Биеэ даруухан ab'-I явдаг, 

ихэмсэг бардам зангуй, амин хувиа ХИ'-lээдэггуй, 

номхон делгеен хумууст ямар агуу амлалт байдаг 

билээ! "Чи даруу бай; тэгвэл '1ИНий Бурхан Их 

Эзэн '-Iамайг гараас '-IИнь хетелж мен залбирлуу

дад '-Iинь '-Iамд хариу егех болно" (С ба Г 112:10). 

ХЭ'-IНээн агуу, гайхамшигтай амлалт билээ" 

(Teachings о/ Gordon В. Hinckley [1997], 265). 

Лук 14:12-24-ийг уншихад суралцагсдыг урьж, дараах 

асуултуудыг ярилц: 

• Энэ сургаалт зуйрлэл дэх "элбэг арвин хоол" ямар 

байдлаар сайн мэдээтэй адилхан бэ? 

• "Их Эзэнтэй хамт найрлахад" юу зарим хумууст саад 

болдог вэ? 

• Сайн мэдээний сургаалуудыг хулээн авахыг хусдэггуй 

хумуусээс ямар нийтлэг шалтгийг та нар сонсдог вэ? 

• Бид ядуу зудуу, эрэмдэг, хазгар болон хараагуй хумуу

сийг цуглуулах хэрэгтэй гэсэн Аврагчийн угсийн та

лаар та нар юу гэж боддог вэ? 

• Эдгээр хумуус хэн юм бэ? Бид тэднийг хаанаас олох вэ? 

Ахлаг'-l Жеймс Э.ТалмеЙжиЙн дараах тайлбарыг нэг су

ралцаГ'-lаар уншуул: 

''Гэрээт хумуус Израил бол тусгай урилгатай зо

'-Iид баЙлаа. Тэд еерсдийн байдлаараа зоогт уриг

даад хангалттай удаж байга а, найрын идээ 

будаанаас хуртэхийг нь зевшеерсен, Их Эзэний 

еерийнх нь хумуус юм. Товлосон едер ирж, бугд 

бэлэн болоход Эцэгийн илгээсэн Эл'-l тэднийг 

тус тусад нь цуглуулав; бур Тэрээр тэдний дунд 

баЙв. Гэв'-I тэд эд баялагийг дээдэлж, материал

лаг зуйлст шохоорхон, нийгмийн болоод гэр 

орны амьдралын зугаа цэнгэлд автжээ; мен тэд 

аян шалтаг эрж, эсвэл ирж '-Iадахгуйгээ хундэт

гэлгуйгээр хэлж залбирдаг баЙлаа. Гэтэл сунслэг 

байдлын хувьд ядуу, эрэмдэг, хазгар доголон, ха

ралган гэж тооцогддог бай сан харь ундэстнуудэд 

баярт урилга о'-lжээ. Хожим нь бур хотьПI хэрэм

ний цаана орших, унэн Бурханыг шутдэггуй ху

муус, ариун хотьПI хаалган доторх харийнхан 

хуртэл зоогт уригдах болно. Тэд санаандгуй бай

тал ирсэн зарлан дуудах би'-lИГТ гайхаж, эргэлз

сэн '-1 тэд унэхээр уригдсан зо'-lдыli тоонд орсныг 

эелдгээр сануулан, ур ашигтайгаар итгуулэхэд 

тэд еерсдийг нь албадан ируулсэн юм байна гэж 

бодох болно. Будуулэг хумуусийн зарим нь хо

жим нь хамаг анхаарлаа тавьдаг ажил хэргээ гуй

цэлдуулсний дараа ирж магадгуйг Их Эзэний 

дараах угс харуулдаг: 'Учир нь би та нарт хэлнэ, 

дуудаж ируулсэн хумуусийн хэн нь '-1 МИНИЙ 

зоогноос хуртэхгуЙ.'" (jesus the Christ, 452). 

Уригдсан нэг булэг ирсэн '-1, негее булэг нь ирсэнгуйд 

тэднийг албадан ируулснийг суралцагсдад хэл (шулэг 

23-ыг уз). Алма 32:13-16-г уншиж, асуу: Уригдсан уедээ 

ирэх нь "албадлагаар" ируулэхээс яагаад дээр вэ? 

Лук 14:25-33. Христийн дагалдагчид Тууний зарлигуу

дыг дуртай дагаж, золиослол хиЙдэг. (15-20 МИНУТ) 



Унийг нь дээр нь бичсэн хэдэн юмыг ангид авчир. 

Асуулт: 

• Юмны унийг хэн тогтоодог вэ? 

• 3арим юме яагаад бусдаасаа илуу унэтэй байдаг вэ? 

Дагалдагч баЙХbl/i У/iЭ ЦЭ/iЭ гэж самбар дээр бич. Лук 

14:25-35-ыг уншихыг суралцагсдаас хусээд дараа нь асуу: 

• Есус Христийн дагалдагч байхыli унэ цэнэ юу вэ? 

• Дагалдагч байхыli унэ цэнэ яагаад ийм ендер байдаг вэ? 

• Бух амьдралыliааa турш Аврагчийг дагах нь ямар унэ 

цэнэтэй болохыг одоо авч узэх нь та нСрт яагаад чухал 

вэ? Яагаад? 

• Аврагч Лук 14:28-32-т дагалдагч байхын унэ цэнийн 

талаар юуг зевлемж болгосон бэ? 

Жинхэнэ дагалдагч хун Бурханы хаант улсыг бусад бух 

зуйлийн туруунд тавьдгийг суралцагсдад хэл. Тухайн 

уедээ Арванхоёрын Чуулгын гишуун асан Ахлагч Жон 

Тейлор энэ сана аг илэрхийлэхдээ, "Эсвэл Бурханы хаант 

уле эсвэл юу ч хэрэггуй" (journal о/ Discourses, 6:21) гэжээ. 

Сумийн Боловсролыli бурэн эрхт телеелегч байсан Нийл 

А.максвеллыli дараах угсийг унш: 

"Аяархан атлаа шаардангуйгаар-сонголт хийх 

цаг бидэнд ирсэн юм биш уу гэж егуулэх нэгэн 

онцгой тулгамдсан мэдрэмж газар газрыli Су

мийн олон гишуунд тердег! Энэ нь зевхен еерс

дийнхее телее тедийгуй бас биднээс хамааралтай 

байдаг хумуусийн телее сонголт хийхийг эсвээс 

уунийг биднээр хийлгэхээр Бурхан шаардаж бай

гаа хэрэг биш, харин бид ямар зама ар явах ёстой

гоо мэдэх зуй ёсны хэрэгцээ юм. Хэрэв хун усанд 

сэлдэггуй атлаа усанд шумбагч аврагчийн дур эс

гэвэл муу шуу дээ. Хэрэв хун ажил албаа орхиод 

еер зам хайж дэлхийн зама ар явбал аюултай бе

геед "нарийн бегеед шулуун" замаас еер зев зам 

гэж угуй. Дагалдагч хун зевхен 'ариун газруудад' 

зогсдог байх тедийгуй бас 'ариун асуудлууд дээр' 

байж тэндээс хедлех ёсгуЙ. 

Товчхон хэлбэл, дэлхий дэх бидний цаг зав, сунс

ний доройтлыli уйл явдал нь Есусийг дагадаг бай

сан олон дагалдагчдад тохиолдсон нехцел 

байдалтай адил баЙдаг. Тэрбээр "хэцуу зуйлсийг" 

буюу зевхен итгэлийг тедийгуй, харин жинхэнэ 

ажил уйлсийг шаарддаг сургаалуудыг, тухайн 

уеийг нийгмээс тэднийг ялгаатай болгодог сур

гаалуудыг номлож эхлэх хуртэл тэд туунийг дага

даг баЙлаа. Дэлхийн зан чанаруудаас зай барихыг 

Их Эзэн биднээс хусдэг. Бид хун терелхтнийг бага 

хайрладаг учраас биш, харин илуу их хайрладаг 

учраас тэр юм. Бид еерсдийгее ариусгах ёстой нь 

дэлхийн телее юм. Есусийн дагалдагчид еерс

дийнхее унэн байдалтай тулгарсан уед, 'Тууний 

дагалдагчдаас олон хун зайлан явж, цаашид Туун

тэй хамт явсангуй' хэмээн Иохан цэдэглэсэн бай

даг. Есус еертэй нь улдсэн хумууст хандан, 'Та нар 

бас явахыг хусэж байна уу?' гэж асуусан юм. 

(Иохан 6:66-67.)" (А Time to Choose [1972], 39-40). 

Есус Христийн шавийн хувьд та еерее сайн мэдээнд хэр

хэн тууштай байдгаа хуваалцаараЙ. 

� Лук 15 (мен Матай 18:12-14-ийг уз). Бид бусдад 

� наманчлахад нь тусалснаар баяр баяслыг мэ

дэрч, тэнгэр баярладаг. (45-50 МИНУТ) 

Унэ цэнэтэй ямар нэг зуйлээ алдсан тухай болсон уйл 

явдлыг хуваалцахад хэдэн суралцагчийг урь. 

• Алдсан зуйлээ эргуулж олох нь хэр зэрэг хэцуу 

бай сан бэ? 

• Унэ цэнэтэй зуйлээ алдсан уед санаа сэтгэл чинь ямар 

байсан бэ? 

• Верее эсвэл гэр булийн чинь нэг гишуун алга болж 

байсан тохиолдол бий юу? 

• Алга болсон хуний телее сана а зовох нь алга болсон 

эд юмны телее санаа зовохоос ямар ялгаатай байж 

болох вэ? 

• Сургаал ба Гэрээ 18:10-16-г унш. Алдагдах тухай эд

гээр шулгууд юу егуулж байна вэ? 

• Биеийн хувьд алдагдах, сунслэг байдлыli хувьд алдаг

дахьПI аль нь дор вэ? Яагаад? 

Лук 15:1-3-ыг суралцагсдаар уншуулж, асуу: 

• Есус ямар булгийн хумууст эдгээр сургаалт зуйрлэ

луу дийг заасан бэ? 

• Ямар байдлаар хун бурийг "алдагдсан" гэж узэж 

болох вэ? 

Алдагдсан хонь, алдагдсан зоос болон урэлгэн хуугийн 

тухай сургаалт зуйрлэлуудийг судлах уедээ эдгээрийг 

ямар хумууст заасныг санахад суралцагсдыг дэмж. 

Асуулт: 

• Сунслэг байдлын хувьд алдагдсан гэж узэж болох хэн 

нэгнийг та нар мэдэх уу? 

• Хумуус сайн мэдээг эсэргууцдэгийн шалтгаан юу вэ? 

Хожмын Уеийн Гэгээнтэн хун Сумийг орхиогуй уедээ 

сунслэг байдлыli хувьд хэрхэн алдагдаж болох тухай жи

шээ гаргаж хэлэхийг суралцагчдаас хус. 

Лук 15:4, 8, 11-13-ыг уншиж, сургаалт зуйрлэлуудэд ал

дагдсан юм бухэн еер шалтгаантай байгааг эрж ол. Ту

хайн уедээ Тэргуун 3евлелийн гишуун асан Еренхийлегч 



Давид О.МкКеЙн дараах угсийг ангид уншиж ег эсвэл 

уунийг тараах материал болгож ег: 

"[Алдагдсан хонины тухай сургаалт зуйрлэл дэх 

хурга] хэрхэн алдагдсан бэ? Тэр хурга эсэргуу

цэгч биш баЙлаа. Хэрэв та нар харьцуулж узвэл, 

тэр хурга илуу шим тэжээл сайтай евс эрж яваад 

теерсен бол туунийг буруутгах аргагуй, эсвэл зу

гээр Л санаандгуй теерсен бол еер хэрэг, харин 

тэр сайхан бэлчээрт татагдан сургээсээ тасарч 

теерсен шуу дээ. 

"Яг уун лугээ адил буруутгах аргагуй ундэслэлээр 

сургээсээ холдон тасарсан залуу эрэгтэйчууд, 

эмэгтэйчууд Сумд баЙдаг. Тэд бизнест болон 

эзэмшсэн мэргэжлээрээ амжилт бутээл гаргахьПi 

тулд теделгуй Сум болон гэр булдээ сонирхол 

буурч, эцэстээ сургээсээ тасарч, жинхэнэ амжил

таа ч олсон юмгуй, тэнэглэлээсээ болоод санаанд

гуй, зарим тохиолдолд санаатайгаар алдагддаг. 

Жинхэнэ амжилт гэж юу болох тухайд тэд харал

ган байдаг .... 

"[Алдагдсан зоосны тухай сургаалт зуйрлэлд] ал

дагдсан зуйл уунийхээ телее хариуцлага хулээх 

боломжгуй юм. Тэр зоосыг эзэмшигч нь хайх

рамжгуй буюу анхааралгуйгээсээ болоод зоосыг 

еер газар тавьсан, унагасан байж болно. Энд ял

гаа байгаа нь ... енее орой бидэнд хамаатай гэж 

бодно. Бидний уурэг хариуцлага бол зевхен зоо

сыг харж хандах биш харин амьд бодгалиуд бо

лох хуухэд, залуучууд, насанд хурэгчдийг харж 

хандах явдал мен .... Хэн нэг нь уе тэнгийнх нь 

охин [залуу эмэгтэйчуудийн хетелбер дэх] , ... 

туунд бодлогогуй уг хэлснээс эсвэл еренхийлегч 

нь ... дараагийн пурэв гарагийн орой тууний 

хойноос очиж, ирэхийг уриагуйгээс болж сумээс 

хендийрсен байж болно. 8ер нэг нь ... хайх

рамжгуй орхисноос сумээс хендийрсен арван та

ван хуний тухай бодох ёстой атлаа ирсэн арван 

таван хунд сэтгэл нь ханасан Ням гарагийн хи

чээлийн багшийн хайхрамжгуйгээс алдагдсан 

баЙж мэднэ .... 

'Турав дахь сургаалт зуйрлэл нь урэлгэн хуу, би

дэнд хэлснээр 'бага хуу-'гийн тухай юм. Тэгэхээр 

тэр эрийн цээнд хурээгуй байсан хэрэг. Тэр 

аавынхаа гярхай удирдлага чиглуулэлд баригдаж 

байсандаа дургуйцдэг байсан болов уу. Тэр эрх 

челее гэдэг юмны хуслэн болж, юу чада ха а узээд 

алдъя гэж бодсон нь илт харагддаг. Тиймээс тэр, 

'Лав аа, эд херенгенеесее оногдох хувийг минь 

надад егееч. Тэгвэл би явъя' гэж хэлжээ. Лав нь 

тууний хувийг егехед хуу нь алс холын оронг зо

рин оджээ. 

"Энэ бол дур зоргыli жишээ, сонголт, тэгэхдээ 

бур зорилго бухий сонголтыli жишээ юм. Энэ 

бол ямар нэг байдлаар, эрх мэдлийн эсрэг дур

гуйцэл юм. Ингээд тэр яасан бэ? Тэр дур зоргоо

роо амьдарч, еертее ноогдох херенгийг янхан 

эмстэй урэн таран хийж дуусчээ. Энэ бол тууний 

алдагдсан байдал. 

"Дур хуслээ зоргоор нь тавьдаг залуучууд еглее 

нар зуун зугээс манддаг лугаа адил урвалтын 

замд уруудан доройтож яваа нь тэр, Би уунийг 

зевхен залуучуудтай холбож яриагуй байна. Эх 

захгуй, садар самуун амьдралын зам дээр гарч 

байга а ямар ч эрэгтэй, эмэгтэй хун едрийн дараа 

харанхуй болдог луга а адил еерийгее сургээс 

зайлшгуй тусгаарлах болно .... 

"Энэ тохиолдолд нугэлтэн, урлэгэн хуу шиг, 

эцэстээ 'ухаарах хуртэл' нь сэрэмжлуулж, гуйж 

хусэхээс еер бидний хийж чадах зуйл бага юм." 

(Давид О.МкКеЙ, Conference Report, 1945 оны 4-р 

сар, 120-123). 

Лсуулт: Еренхийлегч МкКей энэ угэндээ хумуус алдагд

даг ямар шалтгаануудыг нэрлэсэн байна вэ? Мен эдгээр 

шалтгааны улмаас енеедер хумуус хэрхэн алдагдаж бай

гаа тухай жишээг хуваалцахыг суралцагсдаас хус. 

Хэн нэг нь замаасаа гаждаг шалтгааныг ул харгалзан, 

Ахлагч Жеймс Э.ТалмеЙж ийн заажээ: 

"Нэгэнтээ алдагдсанд тооцогдож байсан ... нэг 

бодгаль эргэж ирэхэд, тэрхуу бодгаль нь алсад 

теерен одсон хонийг ч, эзнию нь хайхрамжгуй

гээс газарт унаж харагдахгуй болсон зоосыг ч эс

вэл еерийгее гэр орноосоо болон тэнгэрээс 

зориудаар тусгаарласан урэлгэн хууг бэлгэдэж 

байна уу, ялгаагуй тэнгэрт баяр баясал бялхдаг 

билээ. Наманчлагч нугэлтэн, нуглийг эсэргууцдэг 

хунээс илуу чухал гэсэн санааг зевтгех аргагуй 

юм .... Нугэл бол зохисгуй хэрэг, гэвч нугэлтэн 

нь Эцэгийн мэлмийд унэтэй хэвээр юм. У чир нь 

хэрэв тэр наманчлах юм бол эргээд зев шударга 

болж чадна. Хунийг алдах нь Бурханд унэхээр том 

алдагдал юм. Хунийг алдах нь Туунд сэтгэлийн 

том эмзэглэл, уй гашуу юм. Учир нь нэг ч хун 

ухэл мехлийг узэхгуй баю нь Тууний хусэл билээ" 

(Jesus the Christ, 461). 



Асуулт:Алдагдсан хумууст ямар байдлаар хандахыг Их 

Эзэн биднээс хусэн хулээдэг вэ? Лук 15-ын улдсэн хэс

гийг уншиж, ямар нэг юма а алдсан хуний сана а бодол, 

уйлдэл, зан авир ямар байдгийг харуулсан бух уг, егуул

бэруудийг тэмдэглэж авахыг суралцагсдаас хус. Тэднийг 

дуусахад олж тэмдэглэсэн зуйлийг нь ярилц. Асуулт: 

Сургууль, тойрог, гэр булийнхээ дотор сунслэг байдлын 

хувьд алдагдсан хумууст туслахын тулд бид юу хийж 

болох вэ? 

Алдагдсан зуйлээ олсон уед санаа сэтгэл нь ямар байсан 

тухай бодоход суралцагсдыг урь. Лук 15:5-7, 9-10, 20-27, 

32-ыг дахин уншиж, асуу: Эдгээр шулгууд дэх ямар зан 

'IaHap та нарт хамгийн их таалагдав? Найз нь эсвэл гэр 

булийн гишуун нь сайн мэдээнд эргэж ирсэн тухай 

туршлагаа хуваалцахад зарим суралцагсдыг урь. Номло

лын ажилд мэдрэгддэг баяр баяслын тухай ГЭР'Iил. 

Шулэг 28-30-ийг уншиж, бид заримдаа урэлгэн хуугийн 

ахынх шиг санаа бодолтой байдгийг тэмдэглэн хэл. 

Асуулт: 

• Иймэрхуу сана ага а хэн нэг нь илэрхийлж байхыг та 

нар сонссон уу? 

• Наман'IИЛЖ, агуу адислалуудыг хулээн авсан хумууст 

атаархдаг хунд 'Iи юу гэж хэлэх вэ? 

далыli гишуун, ахлаг'I Брус д.портерын дара ах угсийг 

унш: 

"Урэлгэн хуугийн тухай сургаалт зуйрлэл бол би

дэнд зориулсан сургаалт зуйрлэл юм. Энэ нь бид 

ямар нэг байдлаар Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ урэл

гэн хевгууд, охид болохыг бидэнд сануулдаг. У'IИр 

НЬ, Телеелег'I паулыli би'IСЭНЭЭР, 'бугд нугэл 

уйлдсэнээр Бурханы алдарт хурдэггуй' (Ром 3:23). 

"Бид Авраг'IИЙН сургаалт зуйрлэл дэх урэлгэн 

хуугийн адил менх бус байдлын емнех гэр ор

ноосоо тусгаарлагдан 'алс холыli оронд' (Лук 

15:13) ирээд байгаа билээ. Бид урэлгэн хуу шиг 

бурханлаг евтэй 'I энэхуу хувиа нуглээрээ урэн 

таран хийж, сунсний 'сурхий елсгелентэй' (шу

лэг 14) тулгар'I болно. Бид туун шиг дэлхийн зу

гаа цэнгэл, ашиг сонирхлыг гахайн иддэг 

буурцагнаас илуу унэ цэнэтэй биш гэдгийг га

шуун туршлагаар дамжуулан мэддэг. Бид Эцэг

тэйгээ да хин ЭВЛЭр'I Тууний гэрт эргэж О'IИX 

энгуй их хусэлтэй байдаг билээ .... 

"Урэлгэн хуугийн тухай сургаалт зуйрлэлд зев

хен ууган хуу нь эцэгтээ УНЭН'I хэвээр улддэг ; 

тууний еерийнх нь угээр бол, 'Би хэзээ 'I таны 

тушаасныг зер'IИЖ байгаагуй' (Лук 15:29). Уун лу

гээ адил, авралын телевлегеенд Эцэгийн Ууган 

Хуу ямар 'I нугэлгуй, ямар 'I толбогуй баЙлаа. 

ГЭВ'I энд маш том ялгаа байна. Сургаалт зуйр

лэлд ууган хуу, эргэж ирсэн урэлгэн хууд анхаа

рал тавьсанд нь атаархаж байна. Гэтэл авралыli 

телевлегеенд Ууган Хуу урэлгэн хуухдуудийг 

эргэж ирэхийг боло.мжmоЙ болгож байна. 

"Эцэг Туунийг 6ерийн хевгууд, охидыг боол'IЛО

лоос 'Iелеелехеер илгээсэн. Ууган Хуу ерев'! энэ

рэнгуй сэтгэлээр дуурэн юм. 'Нугэл уйлдсэн 

тэдний оршин сууж буй газруудаас нь тэднийг 

Би aBap'I, тэднийг цэвэрлэх болно' (Езекиел 37:23). 

Урэлгэн хуухдуудийг ОЛЖ, гэрт нь aB'IpaXbIH тулд 

Тэр хол газрыг туулж ирсэн. Тэр биднийг ядар

сан, елссен, дэвслэгдсэн байхад олсон юм. Тэр 

биднийг хооллож, ундалсан билээ. Тэр бидний 

дунд амьдар'I, бидний a'Iaar уурэлцэж байна. Уу

ган Хуу ер Бусыli хайрын эцсийн уйлдэл болгон 

6ерийн баялгийг бугдийг er'I, бидний телеесийг 

нэг нэгээр нь телсен юм. Бидний телеесийг бу

рэн телехийн тулд Тэр 6ерийгее, тийм ээ, 6ер

тее байгаа бухнийг золиослоход хурсэн билээ. 

Санал болгосон телеесеес татгалздаг хумуус бай

даг. Бардам зандаа гинжлэгдсэн тэд боол'IЛОЛЫГ 

намаН'Iлалаас илуутэйд уздэг. Харин Тууний са

нал болгосон зуйлийг ху лээн aB'I, буруу замаа ор

хисон хумуус Тууний мутраас эдгэрэлт, эрх 

'Iелеег хулээн авдаг. Тэр эдгээр хумуусийг уур

дийн баяслын дуутайгаар Эцэг уруу буцаан 

удирдана" (Conference Report, 1995 оны ес-арав

дугаар сар, 16; Ensign, 1995 оны ll-р сар, 15). 

Наман'IИЛЖ, сайн мэдээний сурэгт эргэн ирж байга а ху

муусийг бид хайраар хулээн авах ёстой гэдэг ГЭР'IЛЭЛЭЭ 

та суралцагсадтай хуваалцаж болно. 

"Dear to the Heart of the Shepherd" (Hymns, по. 221) дуул

лыг дуулж егехийг нэг суралцаГ'Iаас хус эсвэл уунийг ан

гиараа дуул. Дууны угсэд анхаарлаа хандуулж мен ямар 

шалтгаантайг нь ул харгалзан зама аса а гажсан хумуу

сийг зенд нь орхихгуй байхыг Есус биднээс хусдэгийг 

тунгаан бодохыг суралцагсдаас хус. 

Дараах асуултуудыг суралцагсдаас асуу эсвэл тараах ма

териал болгон ег. Эдгээр асуултуудыг дараагийн долоо 

хоногт судар судлахдаа ашиглахад нь суралцаг'IДЫГ 

ДЭМЖ. Доорх асуултуудыг тунгаан бодсоноос ирж болох 

сунсний нелеег дараагийн ХИ'IЭЭЛ дээр хуваалцахыг су

ралцагсдаас ХУС. 



Хриетийн дагалдагчийн хувьд ах, 
эгч нартаа туелах та нарын уурэг 

хариуцлага юу вэ? 

Алдаг дсан хоньд (замаасаа гажсан хумуус) 
Сумд ирэхгуй болсон найз та нарт бий юу? 

Тэднийг сурэгт байлгахыH тулд та нар юу хийж 

болох вэ? 

Алдаг дсан зоос (мартаг дсан хумуус) 
• 8врийн чинь анхаарал тавих хэрэгтэй эсвэл вврийн 

чинь анхаарал тавьснаас aIIIИГ Tycыг олж болох 

Сумийн ГИllIУУ Д байна уу? 
• Сумийн цуглаанууд болон бусад уйл 

ажиллагаануудыH уеэр хумуусийн найз нвхвд 

байхыH тулд та нар юу хийж болох вэ? 

Сумийн уурэгт ажилдаа болон тэднийг удирдаж, 

уйлчлэхээр дуудагдсан хумуустээ та ердийнхввсвв 

илуу цаг хугацаа, хуч чармайлт гарган ажиллаж 

байна уу? 

Урэлгэн хуу (зарлигуудыг санаатайгаар 
сахьдаггуй хумуус) 

Чи сурэгтээ эргэн ирж байгаа нугэлтнуудийн найз 

болж чаддаг уу? 
• Тэдний тухай чи хов жив ярьдаг уу эсвэл тэднийг 

унэн сэтгэлээсээ хайрладаг уу? 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 

уйлчлэлийн 

анхны жил 

Хоёрдахь 

жил 

Гурав дахь 

жил 

Христийн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гура" дахь Суулчийн Дээгуур 
терелт енгерех ба яр Дээгуур енгерех Дээгуур енгерех 0нгерех баяр 

Оршил 

баяр баяр ба СУУЛ'lИilн 
долоо хоног 

Бид амьдралаа Тэнгэрлэг Эцэгийн хусэлд зориулснаар 

Бурханы хаант улсад жинхэнэ дагалдаГLIИД болно гэд

гийг AвparLI за асан юм. Лук 16-18-ыг судлахдаа, AвparLI 

8ерийн дагалдаГLIдаас хусэн хулээдэг тууштай байдал 

болон энэ нь бидэнд хэрхэн хамаатай болохыг эргэцуу

лэн бод. 

Лук 16-18-ыг залбирLI судлан, ХИLIЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс емне 

дараах зарqмуудыг aBLI уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Их Эзэн бидний бух эзэмшдэг эд херенге, <{адварыг 

бидэнд егсен юм. Хэрэв бид Туунд УЙЛLIЛЭХ юм бол 

Их Эзэн бидэнд илуу агуу адислалуудыг егех болно, 

хэрэв угуй бол бидэнд байгаа юмсыг Тэр буцаан авах 

болно (Лук 16:1-15; 18:18-30-ийг уз; мен Лук 19:12-27; 

2 Нифай 28:30-ийг уз). 

• Ухлийн дараа хун бур сунсний дэлхийд OLIНo. Тэнд ёс 

БУСLIУУД тамд (сунсний шоронд), зев шударга хумуус 

диваажинд байна (Лук 16:19-31-ийг уз; мен Алма 

34:32-34; 40:11-14-ийг уз). 

• Бошиглогчдын угсээр унэнд итгээгуй хумуус гай

хамшгаар LI унэнд итгэхгуй (Лук 16:27-31-ийг уз). 

• Бид авсан адислалуудынхаа телее талархал илэрхийл

дэг байх ёстой (Лук 17:11-19-ийг уз; мен Алма 7:23; 

С ба Г 59:7, 21-ийг уз). 

• Даруухнаар шаргуу залбирдаг хумуус Их Эзэний 

адислалуудыг хулээн авдаг (Лук 18:1-8 мен Алма 

34:17-27-г уз). 

• Бид Бурханы хаант улсын телее бэйгаа бухнээ золиосло

ход бэлэн байх нь Христэд ирэхэд бидэнд тусалдаг (Лук 

18:18-30 мен Омнай 1:26; Моронай 10:32-33-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 124-125, 

129-130. 

Заах зовломж 

Лук 16-18-ын ХИLIЭЭЛУУДЭД бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Лук 16:1-15. Их Эзэн бидний бух эзэмwдэг эд хврвнгв, 

чадварыг бидэнд вгсвн ЮМ, тиймээс бид эдгээрийг 

Тууний ажлыг хийхэд аwиглах ёстоЙ. (35-40 МИНУТ) 

Авьяас <{адвараа сайн хегжуулсэн нэг суралцагLIИЙГ авьяас 

<{адвараа ангийнхантайгаа хуваалцахад урь. Уунийг онц

гой цугларалтын нэг хэсэг болгон хийж болно. Дараах 

асуултуудыli тухай тунгаан бодохыг суралцагсдаас хус: 

• 8ерийнхее ямар сонирхдог зуйл буюу уйл ажилла

гаанд LIИ цагийнхаа ихэнхийг зориулдаг вэ? 

• Чи насан туршдаа уунд нийтдээ ХЭLIНЭЭН цаг зар

цуулна гэж боддог вэ? 

Хариултаа хуваалцахыг хэдэн суралцагсдаас хус. Асуулт: 

• Чи энэ авьяас <{адвартаа эсвэл сонирхдог зуйлдээ ХЭLI

нээн хугацаа зарцуулдаг вэ? 



• Уунд едий их цаг хугацаа зарцуулсныхаа ачаар чи 
ямар адислалууд хулээн авсан бэ? 

• Энэ нь Бурханд ойрхон байхад чамд аль нэг байдлаар 
тусалсан уу? 

• Энэ нь еерийг чинь ямар нэг байдлаар Бурханаас хол
дуулсан уу? 

Лук 16:1-7-г уншихыг суралцагсдаас хусч, дараа нь асуу: 

• Энэ сургаалт зуйрлэл дэх нярав албан тушаалаа ал
даж магадгуй болсныг мэдсэн уедээ яасан бэ? 

• Нярав хэдийгээр шударга бус бай сан ч, баян хун шу
лэг 8-д туунтэй хэрхэн ярьсан бэ? 

• Шударга бус нярав тэрхуу магтаалыг хулээх юу хий
сэн гэж та нар бодож байна? 

• "Энэ дэлхийн хуухдууд" ямар байдлаар "гэрлийн хуух
дуудээс" илуу ухаантай юм шиг харагдаж болох вэ? 

The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles дахь Лук 16:8-
ыг тайлбарыг унш (х. 124). Лук 16:10-12-ыг уншиж, асуу: 
Ажил уургээ гуйцэтгэхэд итгэлтэй ханддаг хумуусийн 
талаар Бурхан ямар бодолтой байдаг тухай энэ сургаалт 
зуйрлэл юу зааж байна вэ? Эрхэм дээд зорилгыг хэрэг
жуулэхийн телее нэгэн узуурт сэтгэл, зутгэл гаргахын 
унэ цэнийг болон итгэл хулээлгэсэн хумуусийн уйлчлэ
лийг Бурхан 8ерийн ажлыг урагш ахиулахад хэрхэн 
ашигладгийг гэрчил. 

Бурхан бидний шийдвэр тегс байдлыг сонирхдог бегеед 
бусдаас нь илуу их анхаарал тавих ёстой зарим зорилго 
баЙдаг. Лук 16:13-14; Матай 22:35-38-ыг уншиж, асуу: 

• Бид бие сэтгэлээ юун дээр тевлеруулэх ёстой вэ? 

• Фарисайчууд Аврагчийн сургаалд хэрхэн хариулсан бэ? 

• Лук 16:15-ыг унш. Энэ шулэг ТЭДНИЙ зан терхийн 
шалтгааныг юу гэж узсэн бэ? 

Лук 16:19-25-ыг уншиж, бид цаг зав, хуч чармайлтаа дэл
хийн баялагуудад биш Бурханы зуйлст зориулах тухай 
юу заасныг олохыг суралцагсдаас хус. 

• Энэ сургамж еерийн чинь амьдралтай хэрхэн холбог
дох вэ? 

• Энэ сургамж цаг заваа зориулах ёстой уйл ажиллагаа
нууд болон сонирхдог зуйлсийн чинь талаар юу 
егуулж байна вэ? 

8ерсдийнхее уйл ажиллагаануудад унэлэлт дугнэлт еге
хед суралцагчдыг дэмж. Бурханы хаант улсыг байгуула
хад туслах, бусдад уйлчлэхэд авьяас чадвараа хэрхэн 
ашиглаж болох тухай бодохыг тэднээс хус. Лук 16:13-ыг 
уншиж, Алма 39:12-14-тэй харьцуул. Эдгээр шулгуудэд 
егуулснээр биднийг нас барсны дараа эзэмшил херенге, 
эд баялгийн маань унэ цэнэ ямар байх вэ? Хэрэв бид 
дэлхийн баялагт биш харин Бурханд уйлчилвэл бидний 
шагнал уурд менхийнх байх болно гэдгийг гэрчил. 

Анхааруулга: Сонирхдог зуйлстээ болон авьяас чадвараа 
хегжуулэх, челеет цагийн уйл ажиллагаанд оролцоход 
зориулдаг цаг хугацаа нь бухэлдээ цагийг дэмий урсэн 
хэрэг байдаггуйг суралцагсдад оЙлгуул. Суралцагсдад 
дээрх зуйлст цаг заваа тэнцвэртэйгээр зориулах хэрэгтэЙ. 

Лук 16:19-31. Ухлийн дараа хун бур сунсний дэлхийд 

очно. Тэнд ёс бусчууд тамд (сунсний шоронд), зев шу

дарга хумуус диваажинд бай на. Есус Христийн цагаат

гал сунсний шорон, диваажин хоёрыг холбосон юм. 

(20-25 МИНУТ) 

Ангийг сандлуудаар хоёр хэсэг болгон заагла. Эсвэл хоёр 
хэсгийн дундуур тууз наах буюу утас тавьж заагла. Нэг 
хэсэгт охидыг негее хэсэгт хевгуудийг суухад урь. Бид за
римдаа хумуусийг нийтлэг шинж чанараар нь хэрхэн 
булгууд болгон ангилдаг талаар ярилц. 

• Ангийн гишуудийг булэг болгон хуваахад бидний 
ашиглаж болох еер ямар шинж чанарууд байдаг вэ? 
(Нас, биеийн ендер, усний енге, сонирхдог зуЙлс.) 

• Танай СУрГУУЛЬД ямар булгийн хумуус байдаг вэ? 

• 8ерийг чинь ямар булэгт хамаарахыг хэн тогтоодог вэ? 

Судрууд хумуусийг ИХЭВЧЛЭН: ёс бусчууд болон зев шу
дарга хумуус гэсэн хоёр бу лэгт хуваадгийг суралцагсдад 
хэл. Энэ хоёр булгийн тухай товч ярилцаад, асуу: 

• Та нар аль булэгт нь харьяалагдахыг хусэх вэ? Яагаад? 

• Ямар хумуус зев шударга болохыг хэн тодорхойлдог вэ? 

• Ёс бусчууд ямар байдлаар еерсдийгее зев шударга ху-
муусээс тусгаарладаг вэ? 

Лук 16:19-31 дэх сургаалт зуйрлэлийг уншихад сурал
цагсдыг урь. 

• Есус ёс бус болон зев шударга байдлын тухай заахдаа 
ямар бэлгэдлуудийг хэрэглэсэн бэ? 

• Ёс бус болон зев шударга хумуус нас барсны дараа 
ямар байдалтай байх талаар чухал сургаалыг шулэг 
22-26-д заадаг вэ? (Тэд сунсний дэлхийд еер еер газарт 
баЙдаг.) 

Лук 16:26-31-ийг уншаад, асуу: 

• Баян хун Лазараар еерийнхее телее юу хийлгэхийг 
хуссэн бэ? 

• Тэр гэр булээ сайн мэдээг сонсохыг хуссэн гэж та нар 
бодож байна уу? 

• Энэ амьдрал дахь бидний ажил уйлс дараагийн амьд
ралд бидэнд юу тохиолдоход нелеелехийг баян хун 
эцэстээ ойлгосныг харуулсан ямар тодорхой зуйлууд 
энэ сургаалт зуйрлэлд байна вэ? 

Асуу: Шулэг 22 дахь "Абрахамыг еверт" гэсэн нь юу гэсэн 
утгатай вэ? Зев шударга хумуус нас барахад ТЭДНИЙГ 
диваажинд хулээн авдгийг харуулсан Алма 40:11-12-ыг 



суралцагсадтай унш. Асуулт: Шулэг 23 дахь иухэгсдийн 

орони гэсэн уг юуг зааж байна вэ? Зев шударга бус хумуус 

гадаад харанхуйд хаягдах болно гэдгийг харуулсан Алма 

40:13-14-ийг унш. Сунсний шоронгийн нэрийг энд еер 

угээр хэлсэн байгаа (1 Петр 3:19-ийг уз). Дараах диаграм

мыг самбар дээр зур: 

Ялгаа 

• Лук 1б:2б-г унш. Диваажин, сунсний шорон хоёрын 

хоорондох ялгааг арилгах арга зам бий юу? 

• 1 Петр 3:18-19-ийг унш. Шор он дахь сунснуудийн те-

лее Христ юу хийсэн бэ? 

Эхний диаграммын хажууд дара ах диаграммыг зурж, 

Христийн Цагаатгал диваажин, сунсний шорон хоёрын 

хоорондох ангалыг холбосон юм гэдгийг таЙлбарла. 

Ангалыг 

холбов 

Сургаал ба Гэрээ 138:29-30, 57-59-ийг унш. Христийн Ца

гаатгалын улмаас сайн мэдээний захиасыг сонсох боломж 

хун бурд олдсоныг гэр'fИЛ. Дэлхий дээр байхдаа сайн мэ

дээг сонсох боломж олдоогуй хумуус сунсний дэлхийд 

туунийг сонсож, телеелех ёслолоор дамжуулан авралын 

ёслолуудыг хулээн авах боломжтой бегеед ингэснээр тэд 

диваажинд зев шударга хумуустэй нэгдэх болно гэдгийг 

таЙлбарла. Алма 34:32-34-ийг уншиж, асуу: 

• Ямар хумуус дараагийн амьдралд наман'fИЛЖ, сайн 

мэдээг сонсох боломжгуй байх вэ? 

• Хэрэв Цагаатгал ёс бусчууд болон зев шударга хумуу

сийн хоорондох ангалд сунсний дэлхийд гуур тавьсан 

юм бол, уг ангалыг менх бус байдльПI уед холбож ча

дах уу? Яаж? 

8ерчлегдеж, зев шударга байхыг хичээдэг хумуустэй 

нэгдсэн хэн нэгний тухай мэдэх зуйлээ хуваалцахад су

ралцагчдыг урь. 

Лук 17:1-10. Зарлигуудыг дуулгавартай дагаж, бусдад 

УЙЛЧЛЭХ НЬ ИТГЭЛЭЭ нэмэгдуулж, хунд ХЭЦУУ ажил уур

гуудийг гуйцэтгэхэд бидэнд тусалдаг. (15-20 МИНУТ) 

8мне нь огт туршиж узээгуй авьяасаа узуулэхийг нэг су

ралцагчаас хус. (жишээ нь, тегелдер хуур тоглодоггуй 

хэн нэгнээс онцгой цугларалт дээр тегелдер хуур тогло

хыг эсвэл жонглёр тоглодоггуй хэн нэгнийг ангийнхан

даа жонглёр тоглож узуулэхийг хус.) Асуулт: 

• Энэ даалгавар хэр зэрэг хунд байх вэ? 

• Энэ боломжгуй юм шиг санагдаж байна уу? 

• Яагаад зарим хумуус ямар нэг юмыIг сайн хийж чаддаг 

байхад зарим нь чаддаггуй вэ? 

Бие бялдрьПI чадварын нэгэн адил сунсний чадваруудыг 

хегжуулэх нь их хуч чармайлт шаардах бегеед хэцуу 

баЙдаг. Лук 17:1-4-ийг уншихыг суралцагсдаас хус. 

• Дээрх шулгуудэд егуулснээр Аврагч 8ерийн Телее

легчдеес юуг шаардсан бэ? 

• Яагаад тэр нь амьдралд хэрэгжуулэхэд хэцуу зарчим 

байна вэ? 

• Шулэг 5-ыг унш. Аврагчийн зевлегеег дагахын тулд 

Телеелег'fИД юунд итгэх нь хэрэгтэй бай сан бэ? 

Дараах асуултуудаас заримыг нь асууж болно: 

• Итгэлийн хучний тухай шулэг б юу зааж байна вэ? 

• Ялам модыг ундсээр нь сугалахтай харьцуулж болох 

ямар хунд сорилтуудтай зарим хумуус тулгардаг вэ? 

• Сорилтуудыг даван туулахад итгэлийн хуч та нарт 

хэрхэн тусалж болох вэ? 

Итгэлээ хэрхэн есген нэмэгдуулэхийг ойлгоход нь тэ

дэнд туслах сургаалт зуйрлэлийг Аврагч Телеелегчдед 

заасныг таЙлбарла. Бид ур чадвар, авьяасаа хегжуулж, 

Аврагчийн за асан зарчмуудыг дуулгавартай дагасан уед 

итгэлээ есген нэмэгдуулж чадна. Лук 17:7-9 дэх зохисгуй 

боолын тухай сургаалт зуйрлэлийг уншаад, асуу: 

• Сургаалт зуйрлэлд тэр боол юу хийсэн бэ? 

• Уйлчлэл, дуулгавартай байдал бидний итгэлийг хэр

хэн есген нэмэгдуулж болох вэ? 



Амьдралдаа дуулгавартай байсан эсвэл УЙЛ'1Лэл узуулсэн 

уеийнхээ тухай бодож ярихад суралцагчдыг урь. 

Асуулт:Тэр уед итгэл чинь ямар байсан бэ? Бид Их Эзэнд 

итгэх итгэлээ arпиг ласан уед бидний сунсний су Л дорой 

байдал хуч чадал болон хувирдгийг мэдэх болно (Ифер 

12:27-г уз) Бид сунслэг байдлыli хувьд илуу хучирхэг бол

сон уед бидний амжилт ололт Есус Христэд О'1ИХ болно. 

Лук 17:10-ыг ymпиж, асуу: "Зохисгуй боол" гэдэг нэр бид

ний ярилцаж байгаа сэдэвтэй хэрхэн холбогдох вэ? 

Лук 17:11-19. БИА хулээн авсан аАислаЛУУАынхаа толоо 
талархал ИЛЭРХИЙЛАЭГ байх нь чухал ЮМ. (25-30 МИНУТ) 

Дара ах зуйлуудээс талархал илэрхийлэхэд хамгийн тохи

ромжтойг нь олохыг суралцагсдаас хус: (а)Би бэлэг ху

лээн авсан едрее бэлэг явуулсан хумуустээ бичдэг, (б)Би 

ИХЭВ'1Лэн тэдэнд би'lИХЭЭ хойшлуулдаг, (в) Би буруугаа 

мэддэг '1, юу '1 хийдэггуй,(г) Би тэдэнд бичих хэрэггуй 

гэж боддог. Тэдний хариултуудыг ярилц. Асуулт: 

• Хун еерт '1инь талархал илэрхийлэхэд ямар санагд

даг вэ? 

• Талархлаа хамгийн эелдэг ямар дохио зангаагаар ху

муус '1амд илэрхийлж байсан бэ? 

Лук 17:11-14-ийг уншиж, асуу: 

• Уяман ев'IИН гэж юу вэ? СУДРУУДЬпI Удирдамж (х.202) 

дахь (ул.ман евчuн гэдэг уг арьсны нэлээд хэдэн ев'IНИЙ 

нэр юм. Уунд енее уеийн уяман ев чин ОрСОН буюу 

ороогуй байж болно.) 

• Уяман ев'IТЭЙ байх нь яагаад хэцуу вэ? (Уяман ев'IТЭЙ 

хумуус евчиндее шаналан зовдог байснаас гадна Мо

сегийн хуулиар бол цэвэр биш хэмээн тооцогддог 

баЙжээ. Тэд бусдаас хол амьдар'l, тусгай хувцас емсен, 

еер хумуус санаандгуйгээр ТЭДНИЙ биед хурэхгуйн 

тулд бузар гэдгээ хун бухэнд хашгиран сэрэмжлуул

дэг баЙв. Левит 13:44-46-г уз.) 

• 8ерсдийгее шулэг 13-14 дэх уяман ев'IТЭЙ хумуусийн 

оронд тавихад ямар байхыг тесеел. Хэрэв 'IИ ийм eB'I

тэй бол '1амд ямар санагдах вэ? (Христийн агуу ни

гуулслийн тухай оюутнуудтай ярилц.) 

• Шулэг 15-19-ийг уз. Бид адислалуудыliааa телее Их 

Эзэнд талархлаа харуулах нь яагаад '1ухал вэ? 

Еренхийлег'l Давид О.МкКеЙн дараах угсийг унш: 

"Талархал бол зугээр нэг баярлахаас илуу '1ухал 

зуйл юм. Баярлах нь талархлын эхлэл мен. Талар

хал бол баярласны гуйцэд хэлбэр мен. Баярласнаа 

зевхен угээр илэрхийлж болно. Талархлыг уйлд

лээр харуулдаг" ("The Meaning of Thanksgiving," 

Improvement Era, 1964 оны ll-р сар, 914). 

Асуулт: 

• Энэ сургаал уяман ев'IТЭЙ хумуустэй Авраг'! хэрхэн ха

рилцсан талаарх та нарын ойлголт дээр юу нэмэв? 

• Уяман ев'IТЭЙ есен хун баярласан '1 талархлаа илэр

хийлээгуй байх гэж та нар бодож байна уу? Яагаад? 

• У яман ев'IТЭЙ ганцхан хун талархал илэрхийлсэн нь 

юуг харуулж байна вэ? 

• Талархал илэрхийлсэн уяман eB'ITeH самари хун бай

сан нь ямар У'IИртай гэж та нар бодож байна? (Олон 

иудей'lУУД самари'lУУДЫГ зохисгуй гэж уздэг байсан 

бол Их Эзэн 8ерийнх нь бух ХУУХЭД зев шударгыli бэ

лэгтэйг хулээн зевшеердег.) 

• Сургаал ба Гэрээ 59:7, 21-ийг унш. Аврагч эдгээр шул

гууддээ талархалгуй байх талаар юу за асан бэ? 

• Уяман ев'IТЭЙ бух хумуус "цэвэршсэн" '1 (шулэг 14), 

шулэг 19 дэх талархсан еВ'Iтенд ямар онцгой адислал 

ирсэн бэ? (Тэр "эруул" болсон. Энэ шулэг дэх эруул 

гэдэг уг грек хэлнээс гаралтай бегеед бас "аврагдах" 

гэж орqyyлагдаж болдгийг таЙлбарла.) 

• Талархал илэрхийлсэн уяман ев'IТЭЙ хун итгэл, талар

хал хоёрын хооронд ямар уялдаа холбоо байдаг тухай 

юу зааж байна вэ? 

Авраг'lИЙН ху'! ТЭДНИЙГ эд

гээсэн буюу адисалсан уеийн 

тухай бодохыг суралцаГ'lдаас 

асуу. 

• Эдгээр уяман ев'IТЭЙ ху

мууст нелеелсен Тууний 

нелее та нарын амьдралд 

узуулдэг Тууний нелеетэй 

хэрхэн адилхан бэ? 

• Бид ямар талаараа есен уя

ман еВ'Iтентэй адилхан бэ? 

Тэр уед АрванхоёрьПI Чуулгын гишуун асан Спенсер 

В.Кимбалын дараах угсийг ангийнханд уншиж ег: 



Талархалгуй байх нь Их Эзэний уурыг хургэж, 

сэтгэлийг эмзэглуулдэг нугэл мен. (С ба [ 

59:21-ийг уз.) . . .  

"Аврагч уяман евчтэй есен хунийг эдгээхэд зев

хен ганцхан нь туунд талархал илэрхийлсэнд Тэ

рээр талархалгуй есен хуний талаар бусад бух 

хумууст сургамж болгон, 'Арван хун эдгээгдсэн 

биш уу?' гэж асуужээ. (Лук 17:17.) Насанд хурэг

'1Ид мен залуучууд бух зуйлийг еерсдед нь егсен 

Тэнгэрлэг Эцэгтээ дууулгаваргуй, талархалгуй 

байснаар олонтоо гэм буруутай баЙдаг. Олон хун 

Бурхан биднээс хусэн хулээх ёстой уйлчлэл, гэр 

булийн залбирал, аравны нэгээ телех болон бусад 

олон арга зама ар дамжуулан талархал илэрхий

лэхээ мартдаг" (The Miracle о/ Forgiveness, 58-59). 

Бурханд хангалттай талархдаг уу гэдгээ залбирч авч узэ

хэд суралцагсдыг дэмж. Ямар ч адислал хусэлгуйгээр 

зевхен талархал илэрхийлэх залбирлыг хааяа хэлж бай

хад тэднийг урамшуулан дэмж. 

Бид зевхен Авраг'1ИД тедийгуй бас биднийг адисалж, би

дэнд тусалдаг бусад бух хумууст талархал илэрхийлж 

байх ёстоЙ. [эр булийн гишуун, найз эсвэл ангийнхандаа 

илэрхийлэх "талархлын тэмдэглэл" хийхэд хэдэн минут 

зориулахыг суралцагч бурээс хус. Тэмдэглэл бичих болон 

бичсэн хундээ хургэх уед ямар мэдрэмж терсенд анхаар

лаа хандуулахад нь суралцагчдыг дэмж. "Because 1 Have 

Been Given Much" (Hymns, по. 219) дууллыг дуулж, хичээ

лээ тегсгехдее талархал илэрхийлэхээс ирдэг баясльш 

тухай ярьж ег. 

Лук 17:20-37; 18:1-14 (мен Матай 24:17-41; Марк 

13:15-16, 21-ийг уз). Бид Хоёр дахь Ирэлтийн АГ 

тодорхой цагийг мэдэхгуй учраас уунд амьдралынхаа 

туршид бэлтгэх ёстоЙ. (20-25 МИНУТ) 

Хичээл эхлэхээс емне сэруулэгтэй цагийг хаа нэгтэй 

нууж, еер нэг цагийг хичээлээ эхэлснээс хойш хэдэн ми

нутьш дараа сэруулэг нь дуугарахаар тавь. (Хэрэв сэруу

лэгтэй цаг олдохгуй бол нэг суралцагыас хонх цохихыг' 
еер нэг суралцагыас хичээл эхэлснээс хойш хэдэн мину

тьш дараа ямар нэг '1Имээ гаргахыг хус). Сэруулгийн 

тухай огт дурдахгуйгээр хичээлээ ердийнхеерее эхэл. 

Сургууль, нийгэм, тойрог, салбарт тухайн уед болж бай

гаа уйл явдлуудьш тухай суралцагсдаар яриулахдаа да

раахтай адил асуултуудыг асуу: 

• Хэвлэлд ямар чухал уйл явдлуудын тухай егуулж 

байна? 

• Ирэх долоо хоногт ямар сонирхолтой зуйлийг телев

леж байна? 

• Бусдад хэлмээр ямар нэгэн онцгой сонин мэдээ, мэ-

дээлэл байна уу? 

Сэруулэг дуугармагц ярилцлагыг тэр даруй зогсоо. Сэ

руулэг нь Хоёр дахь Ирэлтийн дохио гэдгийг суралцагс

дад хэлээд хэрэв Хоёр дахь Ирэлт яг одоо тохиосон бол 

амьдрал ямар байхыг тесеелен бодохыг хус. Лук 17:34-37 

болон Судруудын Удирдамж дахь Лук 17:36-40-ийн 

Иосеф Смитийн Орчуулгыг уншиж, Хоёр дахь Ирэлт гэ

нэт тохиох тухай эдгээр хэсгууд юу зааж байгааг ол. Да

раахтай адил асуултуудыг асуу: 

• Хун бухэн яагаад Хоёр дахь Ирэлтэнд бэлэн байж ча

дахгуй вэ? 

• Хоёр дахь Ирэлт тохиоход хумуус юу хийж байх вэ? 

• Ямар хумуус хамгийн их гайхна гэж та нар бодож 

байна? Яагаад? 

Лук 17:20-25-ыг уншаад, АхлаГI Брус Р.МкКонкиЙн да

раах тайлбарыг хуваалц: 

"Мессиагийн эхний болон хоёр дахь ирэлттэй хол

боотой уйл явдлуудыг угтан хэлсэн бошиглолууд 

иудейqyyдийн оюун yxaaНbIr теерелдуулсэн юм. 

Тэр эхний ирэлтээрээ дэлхийн бух хаант улсуу

дыг устгах хучээ харуулах болно хэмээн тэд худал 

тarпаа бодсон баЙлаа. Ууний улмаас тэд асуултаа 

хуурмаг таамаг дээр ундэслэн, хорон егееделтэй

геер, дараах шоглосон асуултанд хариулахыг 

шаардсан юм: 'Хэрэв та удаа дараа мэдэгдэж бай

гаа шигээ амлагдсан Мессиа юм бол, хуч '1ИНь хэ

зээ харагдаж, Ромьш буулга хэзээ эвдэгдэж, 

Бурханы хаант улс хэзээ жинхэнээр ирэх юм бэ?'" 

(Doctrinal New Testament Commentary, 1:539). 

Лук 17:26-33-ыг уншаад, асуу: 

• Бид Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлтийн тухай юу мэд

дэг вэ? 

• Аврагч эдгээр шулгуудэд бидэнд юуны тухай егуулж 

байна вэ? (Тэр гэнэт ирэх учраас бид ургэлж бэлтгэл

тэй байх ёстоЙ.) 

• Бэлтгэлтэй байх тухай захиас нь Хоёр дахь Ирэлтийн 

тодорхой цагийг илчилсэн захиаснаас яагаад илуу чу

хал бегеед ашиг тустай вэ? 

Аврагч 8ерийн Хоёр дахь Ирэлтийн тухай заахдаа да

раах судруудыг ашигладаг баЙжээ. Судрьш булэг эшлэл 

бурийн товч тоймыг' дараа нь ангийг дервен булэг бол

гон хуваагаад булэг бурд дагалдах судрын булэг эшлэ

лийг ег: 

• Ноа (Лук 17:26-27; мен Эхлэл 6:11-21; 7:11-24-ийг уз) 

• Лот (Лук 17:28-32; мен Эхлэл 19:1-26-г уз) 



• Шударга бус шууг-шйн тухай сургаалт зуйрлэл (Лук 

18:1-8) 

• Фарисай хун, татвар хураагч хоёрын тухай сургаалт 

зуйрлэл (Лук 18:9-14) 

Судрын хэсгуудийг тэднээр уншуулж, Хоёр дахь Ирэл

тэнд бэлтгэх тухай судрьПI эшлэл бур юу заасныг олуул. 

Олж мэдсэн зуйлээ ангийнхантай хуваалцахад булэг 

бурийг урь. 

Христийн 
терелт 

Оршил 

Лук 19-21 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёрдахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

..-.. ..-.. ..-.. 

Хоёр дахь Гурав дахь Суу Л'П1Й,., Дээгуур 
Дээгуур 0НГ0р0Х Дээгуур енгерех 0нгерех баяр 

баяр баяр ба суулч:ийн 
ДОЛООХQНQГ 

Лук 19-21-ийг уншаад, Тууний менх бус амьдралын 

суулчийн долоо хоногт Иерусалимд орж ирсэн Христийн 

ялгуусан ирэлттэй холбоотой сэтгэл догдлом уйл явдлыг 

тунгаан бод. Ахлагч Брус Р.МкКонки энэ уйл явдлыг да

раах угсээр дурсэлжээ: 

"'Харагтун, Ай Иерусалим, Ариун хот, учир нь 'хаан чинь 

чам уруу очиж байна.' Тэр ечигдерхен ухлээс амилуулан 

босгосон Лазартай хамт хооллож суусан, уяман евчтэй 

Симоны гэрт тэнд байсан, дорно зугийн Бетанигаас ирж 

явна. Хайртай Мариа нь хаан сурвалжит тэргуун дээр нь 

цэвэр нардын их унэтэй тос цутгаж, хелийг нь тосолсон 

нь долоо хоногийн дараа болох тууний оршуулгын бэлгэ 

тэмдэг баЙв. 

"Туунийг Хаанаа гэж узэн, ялалтын уухай хадаагтун; 

угийг нь анхааран сонс, учир нь 'Тэр бол зев шударга, 

ялагдашгуЙ.' Туунийг Шударга Нэгэн, еерсдийгее ух

лээс, тамаас , четгереес, тегсгелгуй тарчлалаас Челее

легч хэмээн хулээж авагтун. Туунд итгэдэг бух хумуус 

аврагдах болно гэдгийг мэдэгтун. Тэр бол та нарын Ав

рагч. Аврал Туугээр ирнэ. Тэр бол 6ерийнх нь хэлснээр 

амилалт ба амь мен" (Mortal Messiah, 3:338). 

Лук 19-21-ийг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Есус Христ 6ерийг нь чин сэтгэлээсээ эрэлхийлж, да

гадаг хумуусийг аврах болно (Лук 19:1-10-ыг уз). 

• Их Эзэн дэлхийд эргэж ирэн Тууний ажлыг хийдэг ху

муусийг шагнах болно (Лук 19:11-27-г уз; мен 2 Нифай 

28:30; С ба Г 60:2-3, 13-ыг уз). 

• Их Эзэн, Хаан Есус Христийг бид шутэн биширч, маг

тан дуулах ёстой (Лук 19:28-40-ийг уз). 

• Есус 6ерийн ухэл, Иерусалим болон тууний ариун 

сум устгагдахыг бошиглосон юм (Лук 19:41-48; 20:9-19; 

21:5-24-ийг уз). 

• Их Эзэн Хоёр дахь Ирэлтээрээ ёс бусчуудыг устгаж, 

зев шударга хумуусийг аврах болно (Лук 21:25-36-г уз; 

мен Лук 17:26-37; С ба Г 38:30; Мосе 8:20-30-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• T he Life and Teachings о/ Jеsиs and His Apostles,131, 139-141. 

• "Аврагчийн амьдралын суулчийн долоо хоног," х. 310 . 

Заах эовломж 

Лук 19-21-ийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

Лук 19:1-10. Есус Христ Gерийг нь эрэлхийлдэг хумуу
сийг аврах болно. (25-30 МИНУТ) 

Хичээлийн емне Есус Христийн зургийг номьПI тавиу

рын дээд талд эсвэл анги дахь хамгийн ендер тавилга 

дээр байрлуулсан бай. 3ургийг ширээ юм уу сандал 

дээр гарахгуй бол хэн '1 харахааргуй ендер дээр байр

луул. Хичээл эхлэхэд: Та нар зургийг харж байна уу? гэсэн 

егуулбэрийг самбар дээр бич. Ямар зураг болохыг тайлбар

лаад энэ зураг ангид байгааг мен туунийг олохыг 

тэднээс хус. 

Хэн нэг нь зургийг олсны дараа Лук 19:1-10-ыг уншихад 

суралцагчдыг урь. Асуулт: 3акхайн тухай шастир хэрхэн 

Есусийн зургийг хайхтай адилхан байна вэ? Тэдний хайж 

олсон зуйлсийн тестэй зуйлсийг ярилц. 

Сайн мэдээг бичигчид Аврагчийг чин сэтгэлээсээ эрж 

хайдаг зарим хумуусийн жишээг оруулсныг тэдэнд хэл. 

Дараах жишээнуудээс заримыг нь тэднээр уншуул: 

Матай 2:1-2; 5:1; 8:1-2; Марк 1:35-37; 5:24-28; Лук 2:15-16; 

7:1-4. Асуулт: 

• Хумуус яагаад Есуст ойр байхын телее ихээр санаа 

тавьдаг байсан гэж та нар бодож байна? 

• Эзэний дэргэд байхыг хусдэг хумуусийн тухай судрьПI 

еер ямар жишээнууд байдаг вэ? 



• Эдгээр жишээнууд юугаараа адил байдаг вэ? 

• Есус Христ 8ертее ирсэн хумууст ямар адислалууд 

амладаг вэ? 

• Дээрх хумуусийнхтэй адил золиослолуудыг хийснээр 

енее уед хумуус ямар адислалууд хулээн авдаг вэ? 

• Амьдрал дахь ямар уйлдлууд бид Аврагшйг эрэл-

хийлж байга аг харуулдаг вэ? 

3акхай намхан хун байсан бегеед Есусийг харахьПI тулд 

ендер модон дээр авир'l гарах хэрэгтэй болсныг сурал

цаГ'lдад хэл. 

• 3акхай Авраг'lИЙГ угтахаар бэлтгэхийн тулд еер ямар 

ХУ'! 'Iармайлт гаргасан бэ? (шулэг 8-ыг уз). 

• Ху'! 'Iармайлтынхаа ур дунд тэр ямар адислал хулээж 

авсан бэ? (шулэг 9-10-ыг уз). 

Сургаал ба Гэрээ 93:1-ийг уншиж, Христэд ирэхэд бид

нийг боломжтой болгодог таван шаардлагыг нэрлэхийг 

суралцаГ'lдаас хус. 

• 3акхай эдгээр зуйлсээс алиныг нь хийсэн бэ? 

• Чи эдгээр зуйлсийг хийж 'Iадах уу? 

• Авраг'lИД ирэхэд бидэнд юу са ад болж болох вэ? 

Иохан 17:3-ыг уншаад асуу: Энэ сударт егуулснээр, эрж 

хайх нь яагаад 'Iухал вэ? Бух хумуус Авраг'IИД ирж 'Iадна 

гэдгийг гэрtIИЛж, эхлээд Туунийг эрэлхийлэхэд ху'! 'Iap

майлт гаргаж, дараа нь Туунд ирэхэд шаардагдах зуйл

сийг хийхэд нь суралцаг'lДЫГ дэмж. 

Лук 19:11-27 (мен Матай 25:14-20-ийг уз). Их Эзэн дэл

хийд эргэн ирж, Тууний ажлыг хийдэг хумуусийг шаг

нах болно. (25-30 МИНУТ) 

8ерийгее ангиас гарах хооронд даалгасан ажлыг 'Iимээ

гуй хийхийг суралцаГ'lдаас хус. Хэдэн минут хулээгээд 

эргэж ирэн, хяналтгуйгээр уг даалгаврыг хийх нь амар

хан байв уу эсвэл хэцуу бай сан уу гэдгийг ярилц. (Унших 

буюу би'IИХ даалгаврыг Лук 18:15-41-ээс ег'! болно. Эд

гээр жишээнууд Матай 19:16-26 болон Марк 10-ыг заах 

зевлемжид байга а бегеед давтан узээгуй бол одоо нэгт

гэн дугнэх нь ашигтай бай ж болно.) 

Дараахтай адил асуултуудыг асуу: 

• Намайг ангид байхгуй байхад та нар хэр зэрэг их ажил 

хийж амжив? 

• Юу та нарын анхаарлыг сарниулсан буюу хэцуу байв? 

• Хэрэв энэ ажилд дун тавьсан бол та нар юу гэж бодох 

байв? 

• Уунийг бидний менх бус байдал дахь сорилттой зуйр

луулж болох уу? 

Лук 19:12-15-ыг уншиж, уунийг хяналтгуйгээр хийсэн 

даалгавартай харьцуулахыг суралцагсдаас хус. Асуулт: 

Сургаалт зуйрлэлийн дараах хэсгууд хэнийг эсвэл юуг 

телеелсен гэж та нар бодож байна? 

• сурвалжит хун 

• боолууд 

• мина (менге) 

• иргэд 

• сурвалжит хун эргэж ирсэн нь 

Энэ сургаалт зуйрлэлийн талаарх Ахлаг'l Брус Р. 

МкКонкийн тайлбарыг хуваалц: 

"Христ бол сурвалжит хун; алс холыli орон нь 

тэнгэр; тэнд байх хаант улс нь ... .. тэнгэр ба га

зар дахь' [Матай 28:18] бух ху'! юм; мен тэр эргэж 

ирэхээр амласан нь алдар суут Хоёр дахь Ирэлт 

бегеед тэр уед хаант улс дэлхий дээр бий болно. 

Арван боол бол тэрээр еерт нь УЙЛ'IЛэхэд ашиг

лахын тулд бие бялдар, оюун ухаан, сунсний хуч 

'Iадлыг (мина) егсен Сумийн гишууд юм. 'Иргэд' 

хэмээн нэрлэгдсэн хумуус бол тэрээр бух дэл

хийн Бурхан учраас туунд захирагдах ёстой дэл

хий дэх бусад хумуус юм. Гэв'I тэд тууний сайн 

мэдээг хулээн аваагуй, боолууд болж, тууний су

рэгт ирээгуй хумуус юм. Их Эзэнийг эргэж иртэл 

Тууний жимсний цэцэрлэгт ажиллахыг боолуу

дад зарлиг болгосон баЙлаа .... 

"Сурвалжит хун дэлхийг шуухээр эргэж ирэхдээ 

боолуудаа ажлыlix нь дагуу шагнах болно. Бух ху

муус бэлтгэсэн харшуудад адил байдалтай байх

гуй; тэнд алдар суугийн зэрэглэлууд байх болно. 

3арим нь арван хотыг, зарим нь таван xoTыг захи

рах болно. Харин цэвэр ариун биш байсан хумуус 

бухнийг евлеж авахгуЙ. 

"Ашиглаагуй авьяас 'Iадвар алга болно; зевеер 

ашигласан авьяас 'Iадвар тегелдержих хуртлээ 

есен нэмэгдэх болно. 'ХИ'lээнгуй хеделмерлесен 

боол бурд агуу шагнал егех болно; харин цэвэр 

ариун биш туунээс еерт нь бай сан гэрэл, авьяас, 

ур 'IaДEapbIГ нь авах болно.'" (Doctrinal New 

Testament Commentary 1:572-573). 

Бид бухэн дэлхий дээр Бурханы оршихуйгаас хол байгаа 

уед уурэг хариуцлагаа еер еер замаар биелуулдэг. Лук 

19:16-27-г уншаад, асуу: 

• Бид уурэг хариуцлагаа хэрхэн биелуулэх ёстой талаар 

дээрх шулгууд юу за аж байна вэ? 



• Сурвалжит хун ур бутээлтэй ажилласан боолууддаа 

ямар шагнал егсен бэ? 

• Тэдгээр шагналыг боолуудын хийсэн ажилтай хэрхэн 

зуйрлуулж болох вэ? 

2 Нифай 28:30, Сургаал ба Гэрээ 60:2-3-ыг суралцагсдаар 

уншуу лж, асуу: Бурхан 8ертее УЙЛ'lИлдэг хумуусээс юу 

хусэн хулээдэг тухай эдгээр хэсгууд юу зааж байна вэ? 

Лук 19:11-ийг уншаад асуу: Мессиагийн анхны ирэлтийн 

талаар хумуус ямар буруу ойлголттой бай сан бэ? The Life 

and Teachings о/ Jesus and His Apostles,(x. 131) дахь Лук 

19:11-28-ьПI тайлбарыг суралцагчидтай хуваалц. 

• Энэ сургаалт зуйрлэл Тууний анхны ирэлт сур жавх

лантай байх болно гэж бодож бай сан Христийн уеийн 

хумууст ямар арга замаар тусалж болох байсан бэ? 

• Христийн Хоёр дахь Ирэлтийн талаар енеедер хумуус 

ямар буруу ойлголттой байдаг вэ? 

• Энэ сургаалт зуйрлэлд заагддаг унэнууд эдгээр хуур

маг санаануудыг залруулахад хэрхэн тусалж 'Iадах вэ? 

• Бид Бурханы хуслийг биелуулж, итгэлтэй УЙЛ'IЛЭГ'IИД 

Болохыli тулд юу хийж болох вэ? 

Христ хэзээ дахин ирэх бол гэж элдвийг бодохын оронд 

бид ухаалаг УЙЛ'IЛэгчид байхын телее анхаарлаа тевле

руулж, гэрээнууд болон Туунээс хулээн авсан зарлигуу

дыг сахихад анхаарлаа тевлеруулэх ёстоЙ. 

� Лук 19:28-48 (мен Матай 21:1-16; Марк 11:1-18; 

� Иохан 12:12-19-ийг уз). Бид еерсдийн Их Эзэн, 

Хаан Есус Христийг шутэн биширч, магтан дуу

лах ёстоЙ. (35-40 МИНУТ) 

Ангид Есус Христийн аль болох олон зургийг дэлгэн 

узуул. ОНЦГОЙ цугларалтанд зориулж, "How Great Thou 

Art" (Hymns, по. 86) дууллыг дуул. Дуулж байхдаа зургуу

дыг харж, Авраг'IИЙН тухай бодохыг суралцагсдаас хус. 

Есус цовдлогдохоосоо долоо хоногийн емне Иерусалимд 

ялгууснаар орж ирэхэд ард тумэн Туунийг Аврагч бе

геед Хаанаа хэмээн алдаршуулсныг суралцагсдад хэл. 

Ялгуусан ирэлт зургийг узуул (Матай 21:1-11) (зуйлийн 

дугаар 62173). Лук 19:28-40-ийг уншиж, тэр едер тэнд 

байсан бол ямар санагдах бай сан тухай бод. 

• Тэр уед 'IИ хаана байхыг хусэхсэн бол? 

• Туунийг хажуугаараа енгерехед 'Iи юу гэж хэлэх буюу 

яах байсан бэ? 

Хавсралтан дахь "Ялгууснаар орж ирсэн нь" хуснэгтийг 

эсвэл уунийг тараах материал болгон суралцаг'I бурд ег. 

Ялгуусан ирэлтийн нарийн тодорхой зуйл бур нь Есус 

бурханлаг 'IaHap болон Хаадын Хаан болох Тууний уур

гийн тухай маш сайхан ГЭР'Iлэл гэдгийг таЙлбарла. "А'! 

холбогдол" хуснэгтэн дэх эшлэлуудийг уншихыг хэдэн 

суралцагчаас хусээд дараа нь тэдгээрийг ангиараа ЯРИЛц. 

• Энэ уйл явдлыг юу тийм 'Iухал болгосон бэ? 

• Энэ уйл явдал Христийн Хоёр дахь Ирэлтийн тухай та 

нарын мэддэг зуйлтэй ямар байдлаар адил тестэй вэ? 

Ялгуусан ирэлтээс хойш ганцхан долоо хоногийн дотор 

иерусалимыli олон хун Есусийг цовдлогдохыг харсан 

юм. Лук 19:41-44-ийг уншаад асуу: 

• Авраг'! Иерусалим болон тууний хумууст хэрхэн хан

даж байсан бэ? 

• Тэр яагаад ийм байдлаар тэдэнд хандсан гэж та нар 

бодож байна? 

• Энэ нь бусдыг хайрладаг Тууний хайрыli тухай та нарт 

юу зааж байна вэ? 

Авраг'IИД хундэтгэлтэй хандах боломжийг суралцагсдад 

олгож, ХИ'Iээлийг тегсге. Дара ах санаануудыг ав'! уз: 

• Есус Христийн тухай ГЭР'IЛэлээ ангийнхантайгаа ху

ваалцахыг суралцагсдаас хус. 

• Авраг'IИЙН зургуудаас нэгийг нь coHгoxыг суралцагс

даас ХУС. Тэдэнд яагаад энэ зураг таалагддаг болон зур

гийг хараад Есусийн тухай юу гэж боддогийг нь 

хэлуул. 

• Есус Христийн тухай дуртай дууллуудаа сонгож, сон

госон дууллуудаасаа заримыг нь дуулахыг суралцагс

даас ХУС. 

Лук 20-21 (мен Матай 21-24; Марк 11-13-ыг уз). 

Аврагч менх бус байдал дахь уйлчлэлийнхээ 

суулчийн долоо хоногт едер бур ариун сумд зааж 

баЙв. (10-ергее ГЭСЭН) 

Их Эзэнuй ергее гэсэн нийлэмж угийг самбар дээр би'I. 

Асуулт: 

• Энэ нийлэмж уг хаана байж болох вэ? ("Ариуныг Их 

Эзэнд-Их Эзэний ергеенд" гэсэн угс енее уеийн 

ариун сумууд дээр би'IЭЭСТЭЙ баЙдаг.) 

• Ариун сум бурийг яагаад Их Эзэний 8ргее гэдэг гэж 

та нар бодож байна? 

Ариун сумийн qyxaM юу нь суралцагсдад 'Iинь таалагд

даг тухай ярилцахад хэдэн минутыг зориул. 

Лук 19-д цэдэглэгдсэн уйл явдлуудыli уеэр Авраг'! менх 

бус байдлын уе дэх УЙЛ'IЛэлийнхээ СУУЛ'IИЙН долоо хо

ногт OpCНbIr суралцагсдад сануул. Лук 19:45-48-ыг уншиж, 

Авраг'! тэр долоо хоногийн уеэр УЙЛ'IЛэлийнхээ ихэнх ца

гийг хаана енгеруу лснийг олохыг ТЭДНЭЭС ХУС. 

• Ариун сумд байсан нь долоо хоногийн СУУЛ'Iээр 

Туунд тохиох зуйлд Авраг'IИЙГ хэрхэн бэлтгэж, ади

салсан байж болох вэ? 

• Тэрээр ариун сумд байсан нь бусдыг хэрхэн адисалсан 

талаар эдгээр шулгууд юу зааж байна вэ? 

• Авраг'! ариун сумд хундэтгэлтэй ханддагаа хэрхэн ха

руулсан бэ? (Тэр менге ХУУЛЭГ'IДИЙГ хееж гаргасан.) 



Хэрэв хусвэл Библийн гэрэл зураг 9 дэх ХеродьПI Ариун 

сумийн зургийг суралцагсдаар гаргуулж, энэ ариун сум 

ч бас Их Эзэний ергее байсныг тэдэнд сануул. Асуулт: 

Хэрэв чи зевхен долоо хоног л амьд явахаа мэдвэл тэр 

ДОЛОО хоногийг хаана енгеруулэхийг хусэх вэ? 

Есус Христ амьдралынхаа суулчийн долоо хоногт заасан 

сургаалт зуйрлэл, туух болон сургаалуудаас олон нь Лук 

20-21-д цэдэглэгдсэн байдгийг суралцагсдад хэл. Эдгээр 

шастируудаас олныг нь тэд Матай, Марк хоёр судалсныг 

тэдэнд сануул (Матай 21:18-22:46, х. 53-54; Иосеф Смит

Матай, х. 55-56; мен Марк 12:41-44, х. 76-ийн заах санааг 

уз). Лукийн номноос (Лук 22-24) Аврагчийн Цагаатгал, 

ухэл, Амилалтыг судлахаас емне, Лук 20-21-ээс Авраг

чийн суулчийн сургаалуудаас заримыг нь унших хэрэг

тэйг тэдэнд хэл. 

Лук 20-21-ээс нэлээд хэдэн шулгийг таамгаар сонгож ун

шихад 10 минут гаргахыг суралцагсдаас хус. Аврагч 

ариун сумд хумууст за аж байхыг сонссон бол ямар байхыг 

тесеелен бодож, эдгээр сургаалуудыг уншихыг тэднээс 

хус. Сурч мэдсэн буюу мэдэрсэн зуйлээ ангийнхантайгаа 

хуваалцахад cypaгцaгcдыг урь. Уг сургаалыг Аврагчийн 

амьдралыli суулчийн долоо хоногт заахаар яагаад тийм 

их чухал байсныг ярихыг тэднээс хус. 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

..-. ..-. ..-. 
Христийн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь Суу ЛLrnйн Дээгуур 

терелт енгерех баяр Дээгуур 0нгерех Дээгуур енгерех енгерех баяр 

Оршил 

баяр баяр ба суу ЛLШЙН 

ДОЛОО ХОНОГ 

Еренхийлегч Гордон Б.Хинкли Цагаатгал, Амилалтын 

тухай тайлбарлахдаа ингэж хэлжээ: 

"Ухлээс илуу ертенц дахины шинжтэй зуйл байдаггуй, 

мен ухэшгуй байдлын баталгаанаас илуу гэрэл гэгээтэй 

итгэл, найдвар гэж баЙдаггуЙ. Хайртай хун нь талийгаач 

болоход ирдэг гун эмгэнэл, уй гашуу нь У лаан 8ндег

ний баярыli анхны еглее Бурханы Хуу амилсан тэрхуу 

хеделшгуй баримтаар л гагцхуу нимгэрдэг билээ .... 

Бух хун терелхтний телее хийгдсэн Цагаатгалын гай

хамшгийн тухай Бошиглогч Иосеф Смит бясалгаад, ой 

тойнд хоногшим, сайхан угсээр ийнхуу дурсэлсэн юм: 

"'Баяр хеерийн учир уулс хашгираг, мен хендийнууд та 

нар бугдээрээ чанга хашгирагтун; мен тэнгис далайнууд 

хийгээд хуурай газрууд та нар бугдээрээ Менхийн Ха а

ныхаа тухай гайхамшгуудыг егуулэгтун! Мен та нар гол 

мернууд мен горхиуд мен жижиг горхиуд та нар баяр 

хеереер цутган урсагтун. Ойнууд хийгээд хээрийн бух 

модод Их Эзэнийг магтаг; хатуу хаднууд та нар баяр хее

рийн улмаас уйлагтун! Мен нар, сар, мен уурийн одод 

хамтдаа дуулаг, Бурханы бух ХУУХЭД баяр хеерийн улмаас 

хашгираг! Мен менхийн бутээлууд тууний нэрийг уурд 

менхед тунхаглаг! Мен дахин би хэлнэ, бидний чихэнд 

алдар сууг мен авралыг мен алдар хундэтгэл, мен ух эш

гуй байдал бас менх амьдралыг хаант улсууд, вант ул

сууд мен хучнуудийг тунхаглах, тэнгэрээс бидний 

сонсдог тэрхуу дуу хоолой хэчнээн алдар суутай билээ!' 

(С ба Г 128:23)" (Conference Report, 1996 оны 4-р сар, 91-92; 

Ensign, 1996 оны 5-р сар, 67). 

Лук 22-24 нь цагаатгалыг сайн дураараа гуйцэлдуулсэн 

Христийн амьдралын суулчийн едруудийн тухай 

егуулж, амилсан Их Эзэнийг гэрчилсэн гэрчуудийн 

гэрчлэлийг агуулдаг билээ. Эдгээр гэрчлэлууд Амилал

тын тухай алдар суут захиасыг ойлгодог хумууст ирдэг 

баяр баяслыг зэрвэсхэн харуулдаг. 

Лук 22-24-ийг залбирч судлан, хичээлууддээ бэлтгэхээс 

емне дара ах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 
• Бидний телее золиосолсон Есус Христийн бие болон 

цycыг санаж, Тууний зарлигуудыг сахина гэдгээ Туунд 

гэрчлэхийн телее бид ариун ёслолоос хуртдэг (Лук 

22:17-20-ийг уз; мен 3 Нифай 18:1-12; С ба Г 20:77, 79-

ийг уз). 

• Бид Христэд хервегдсенеер бусдыг хучирхэгжуулэх 

ёстой (Лук 22:32 мен Мозая 27:32-37; С ба Г 81:5-ыг уз). 

• Петр хэдийгээр Аврагчийг таньдгаа угуйсгэсэн ч 

Тууний бурханлаг чанарыг хэзээ ч угуйсгээгуй юм. 

Петр наманчлан, сунсний агуу хуч чадалтай хун 

болж, олон хуний амьдралыг адисалснаараа бидэнд 

улгэр жишээ узуулсэн (Лук 22:34, 54-62-ыг уз; мен 

Уйлс 4:1-33-ыг уз). 

• Есус Тэнгэрлэг Эцэгийн ХУСЭЛД захирагдсан билээ. Тэр 

авралыli телевлегеен дэх уургээ биелуулэхийн тулд 

евделт, зовлон тарчлал, ухлийг сайн дураараа хулцэн 

тэвчсэн билээ (Лук 22:39-44, 63-71; 23:13-24, 33-46-г уз). 

• Их Эзэн хуухдуудтэйгээ олон арга замаар, тууний до

тор еерее хурч ирэх болон (Лук 24:13-16, 33-52-ыг уз), 

тэнгэр элчуудийн айлчлалаар (шулэг 23-ыг уз), бас 



бидний зурх сэтгэлд шатах мэт болгох буюу (шу лэг 

32-ыг уз) гэгээрэл, баяр баяслын мэдрэмж теруулэх 

замаар (шулэг 32, 41), судруудаар (шулэг 32, 44-45-ыг 

уз) болон амар амгалангийн мэдрэмжээр (шулэг 36 

мен С ба Г 6:23-ыг уз) дамжуулан харилцдаг. 

• Есус Христ бол амилсан ан хны хун байлаа (Лук 

24-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• T he Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 159, 172-175, 

183-184, 193-196, 199-200. 

• "Авраг'IИЙН амьдралын СУУЛ'Iийн долоо хоног," х. 310. 

3аах З0ВЛОМЖ 

Лук 22-24-ийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

New Testament Video хи'Iээл 8, "Ариун ёслолыг" 

(11:32) Лук 22:1-20-ийг ашиглаж болно (3аах зев

лемж болгож New Testament Video Guide -ыг уз). 

Лук 22:1-30,39-53 (мен Матай 26:1-5, 14-54; Марк 

14:1-2,10-49; Иохан 13:2, 18-30; 18:2-11-ийг уз). Иудас 

Есусээс урвах далим хайж баЙлаа. (15-20 МИНУТ) 

Урвалm гэдэг угийг самб ар дээр би'IИЖ, асуу: 

• Энэ уг ямар утгатай гэж та нар бодож байна? 

• Энэ угтэй ойролцоо утгатай ямар угс байдаг вэ? (Мэх

лэх, залилах, 'Iулуу хеелгех, урхидах, худалдах (ху

нийг), урван тэрслэх, итгэл эвдэх.) 

• Чамаас хэн нэг нь урваж бай сан уу? Хэрэв тийм бол 

'Iамд ямар санагдаж байсан бэ? 

• Энэ нь 'Iамд сэтгэл сана а, оюун ухаан, сунслэг байд-

лын хувьд хэрхэн нелеелсен бэ? 

• Яагаад зарим хумуус бусдаас урвадаг вэ? 

ГУ'Iин зоосыг цунхэнд хиЙ. Цунхийг нэг суралцаг'IИД 

егеед Лук 22:1-3-ыг уншихыг туунээс хус. Тэгээд цунхийг 

тэр суралцаГ'Iаар еер нэг суралцаг'IИД егуулж, шулэг 4-6-

г туугээр уншуул. Энэ байдлаар ангийнхан Лук 22:1-30, 

39-53-ыг уншиж дуустал ургэлжлуул. Унших явцдаа да

раах асуултуудтай тестэй асуултуудыг ашиглан уг туу

хийг ярилц: 

• Хэн Есусээс урвасан бэ? 

• ГУ'IИН зоостой цунх энэ туухтэй ямар холбоотой вэ? 

(Матай 26:15-ыг уз). 

• Туунээс урвасан уед Авраг'IИЙН хийсэн юу та нарт 

хамгийн гунзгий сэтгэгдэл теруулсэн бэ? 

• Тууний уйлдэл дайснуудаа болон иудасыг хайрлах 

хайрыг нь хэрхэн харуулсан бэ? 

• Тууний У лгэр жишээ бусад хумуус еереес 'IИНь урва

сан тохиолдолд 'Iамд хэрхэн тусалж болох вэ? 

Ярилцлагадаа хэрэгтэй гэж узвэл дара ах тайлбаруудаас 

ашигла: 

• Ахлаг'I Брус Р.МкКонки би'IСЭН нь: 

"Урвалтыг санаа'IЛаг'I нь Иудас баЙлаа. Тэр ахлах 

тахил'Iдыг эрж олон, Эзэнээсээ урвахаар ший

дэж, уунийхээ телее менге гуЙсан. Энэ бол зо

риудын, санаатай, урьдаас бодсон уйлдэл байв" 

(Doctrinal New Testament Commentary, 1:702). 

• 3ехариагийн бошиглосны дагуу Иудас ГУ'IИН менген 

зоосны телее Aвpar'Iaac урвасан юм (3ехариа 11:12; Ма

тай 26:15-ыг уз). Менгений энэ тоо нь Мосегийн хуу

лиар нэг боолын унэ гэгдцэг бай сан (Египетээс Гарсан 

нь 21:32-ыг уз) бегеед Иудас болон ахлах тахил'IИД Есу

сийг ийм доогуур унэлснийг харуулдаг. 

• Лукийн шастирт, "Иудаст Сатан шуглэв" (Лук 22:3) 

гэжээ. Ахлаг'I Брус Р.МкКонки би'IСЭН нь: 

"Хэрэв хумуус Сатанд боломж олгохгуй бол хумуу

ний бодгалийг дийлэх ху'! туунд баЙХГуЙ. Х умуус 

гагцхуу тууний уруу таталтуудыг анхааран дага

сан уед л тууний эрхшээлд ордог. 8ереер хэлбэл, 

Иудас хувийн сул дорой байдлаасаа, дэлхийн хэв 

маягаар амьдрахыг 'IухаЛ'IИЛдаг байснаас, 'Сата

ныг Бурханаас илуу хайрладаг' байснаас хилэнцэт 

урваг'! болсон. Тэр сонголтоороо унэхээр 'зуур

дын, та'Iаангуй, 'Iетгерийн адил' болсон [Мосе 

5:12-13-ыг уз]" (Mortal Messiah, 4:15). 

Бид Авраг'IИЙГ дуулгавартай дагахгуй эсвэл Тууний сур

гаалуудыг ул тоомсорлох юм бол ямар нэг хэмжээгээр 

Туунээс урваж байгаа хэрэг юм. Лук 22:2-3, 5-ыг нэгтгэн 

дугнэхийг суралцагсдаас xyC'I, дараа нь асуу: 

• Aвpar'Iaac урвахад нь эдгээр хумуусийг юу хетелсен 

гэж та нар бодцог вэ? (Бардам зан, эрх мэдлээ алда

ха ас айх, Сатан, менге.) 

• Мен эдгээр уруу таталтууд енее уед зарим хумуусийг 

Авраг'! болон тууний сургаалуудыIг хэрхэн ул тоомсор

лоход хургэдэг вэ? 

Уруу таталтыг эсэргууцэж, Авраг'IИЙН сургаалуудыг да

гахад нь сурагцагсдыIг дэмж. 

Лук 22:7-20 (мен Матай 26:17-20, 26-29; Марк 14:12-17, 

22-25-ыг уз). Бидний телее золиосолсон Есус Хрис

тийн бие болон цусыг санахын тулд бид ариун ёсло

лоос хуртдэг. (25-30 МИНУТ) 



8ерт '-IИНЬ унэ цэнэтэй дурсгалын зуйлийг ангид ab'-IИp. 

Дурсгалын зуйлийг ангид узуулж, энэ нь яагаад онцгой 

чухал нэг зуйлийн сануулагч болдгийг таЙЛбарла. Асуулт: 

• Эрхэмлэн нандигнадаг ямар нэг дурсгалын зуйл еерт 

чинь байдаг уу? 

• Тэр дурсгальш зуйлээ хаана хадгалдаг вэ? 

• Тэр дурсгальш зуйлийг чи хэр зэрэг удаан хадгалж 

байгаа вэ? 

• Тэр зуйлээ чи хэр зэрэг олон удаа хардаг вэ? 

• Дурсгалын зуйл, туунийг телеелсен уйл явдал хоёрьш 

аль нь еерт чинь илуу чухал вэ? Яагаад? 

Гэрээнуудээ болон тэдгээрийг сахих еерсдийн шийдвэр 

тегс байдлыг хучтэй болгоход бидэнд тусалдаг бэлгэ 

тэмдэг болон бэлгэдлууд Сумд байдгийг таЙлбарла. Лук 

22:7-16-г уншихад сурагцагсдыг урьж, дараа нь асуу: 

• Эдгээр шулгуудэд ямар чухал уйл явдал болж байна вэ? 

• Энэ удаагийн Дээгуур енгерех баяр емнех бусад Дээ-

гуур енгерех бух баяраас юугаараа ялгаатай байсан бэ? 

Цагаатгал тэдний амьдралд хэр зэрэг чухал болохыг тун

га ан бодохыг суралцагсдаас хус. Ахлагч Брус Р.МкКон

кийн дараах угсийг унш: 

"Иехова Дээгуур енгерех баярыг Израилд егс

неес хойш ойролцоогоор мянга орчим жилийн 

дараа тэр еерее хумуусийн дунд менх бус хуний 

хувьд амьдарч, Мосед егсен хуулийг гуйцэлдуу

лэхийн тулд уг баярыг тэмдэглэхээр, толбогуй, 

ее сэвгуй бегеед бух хумууст сунсний эрх челее 

болон нуглийн боолчлолоос челеелехийг цусаа 

урсган байж санал болгох Дээгуур енгерех бая

рын Хурга болохоор бэлтгэж баЙлаа. 

"Бидний Их Эзэний уйлчлэлийн энэхуу суулчийн 

Дээгуур енгерех баярыг туунээс хойш Суу лчийн 

Удшийн Зоог хэмээн Сумд нэрлэгдэх болсон тэр

хуу Дээгуур енгерех баярыг Есусийн зегнегч 

узэгдлээр чиглуулэгдсэн Петр, Иохан хоёр зо

хион байгуулсан билээ. Тэрхуу Удшийн Зоог нь 

дагалдагчдын нэгнийх нь гэрт болох ёстой бай

лаа. Учир нь хоёр телеелегч нь хусэж байсан ч 

Эзэн ийм хусэлтэй байсныг дурдсан зуйл байдаг

гуй. Харин дээд ереег уунд зориулан гаргажээ. 

Энэ бол зевшеерегдсен суулчийн Дээгуур енге

рех баяр баЙлаа. Христ Дээгуур енгерех баярьш 

Хурга болсон золиослольш дараа эртний энэ ёс

лол зогсож, еер бэлгэдлууд (Их Эзэний Удшийн 

Зоогийн ариун ёслолоор харуулсан шиг) Их Эзэ

ний хумуусийн дунд хэрэглэгдэх болсон юм. Эду

гээ Дээгуур енгерех баярыг зохих ёсоор тэмдэглэх 

нь гагцхуу сунсний учир холбогдолтой болсон 

юм. Энэ тухай Паул хэлэхдээ: 'Учир нь бидний 

Дээгуур енгерех баярьш хурга болох Христ гэсэн 

тахил болсон юм. Иймд бид ХУУ'-IИН херенгеер 

бус, хорсол ба бузар муугийн херенгеер ч бус, ха

рин '-IИН сэтгэлийн ба унэний исгээгуй талхаар 

баярыг тэмдэглэе'" гэжээ. (1 Коринт 5:7-8.)" 

(Doctrinal New Testament Commentary, 1:704-705). 

Лук 22:17-20-ийг унш. 

• Аврагч ямар бэлгэдлуудийг Телеелегчдед танилцуул

сан бэ? 

• Есус эдгээр бэлгэдлуудийг егех зорилгоор юу гэж хэл

сэн бэ? 

Хэсэгхэн талх, нэг аяга жимсний шуус буюу ус узуул. 

Асуу: Яагаад эдгээр бэлгэдлууд Аврагчийг санахад би

дэнд тусалдаг вэ? Сургаал ба Гэрээ 20:77, 79 дэх ариун ёс

лолын залбирлуудыг уншихыг суралцагсдаас хус. 

• Бид ариун ёслолоос хуртэхдээ ямар амлалтууд егдег 

вэ? (Ариун ёслолын залбиралд нэрлэгдсэн зуйлсийг 

самб ар дээр бич.) 

• Аль нь илуу чухал вэ: Талх, ус уу эсвэл тэдгээрийн те-

леелж байгаа зуйл уу? Яагаад? 

Ариун ёслолын уеэр Аврагч дээр бодол санаагаа хэрхэн 

тевлеруу лдэг тухайгаа хуваалцахыг суралцагсдаас хус. 

Асуулт: Бид гэрээнуудээ илуу сайн санахад еерсдедее 

туслахын тулд ариун ёслольш уед ямар зуйлсийг хийж 

болох вэ? (Судруудаас ариун ёслольш залбирлыг унших, 

гэрээнуудээ сахихад тууштай байх, ариун ёслолын дуул

льш угсийг тунгаан бодох, уучлал хусч залбирах зэрэг нь 

хариулт байж болно.) Бид ариун ёслолоос зохистойгоор 

хуртсэнээр бидний амьдралд Цагаатгальш хуч нелее 

есен нэмэгддэгийг гэрчил. 

Лук 22:31-38,55-62 (мен Матай 26:31-35, 69-75; Марк 

14:27-31,66-72; Иохан 13:36-38; 18:15-18, 25-27-г уз). 

Бид зурх сэтгэлээрээ хервегдсен уедээ бат бех итгэл

тэй болоход нь бусдад туслах хэрэгтэй. (20-25 МИНУТ) 

Дараах гурван шугамыг самбар дээр зур: 



Оюутнуудаас асуу: 

• Эдгээр гурван шугамаас аль нь сунслэг байдлын чинь 

еселтийг эсвэл насан туршдаа сайн мэдээнд тууштай 

байхыг '1инь дурсэлж байна вэ? (Тэдний сунслэг байд

ЛЬПI еселтийг хамгийн сайн дурсэлж '1адна гэж бодсон 

шугамыг зурахыг суралцагсдаас хус'! болно.) 

• Амьдралын '1инь янз бурийн уед сайн мэдээнд тууш

тай байхад юу нелеелж болох вэ? 

• 8ерийн 'lИнь сунслэг байдльПI еселт бие бялдрьПI '1ИНЬ 

еселттэй яагаад ургэлж тохирохгуй гэж боддог вэ? 

Лук 22:33-ыг унш. 

• Энэ шулэгт Петр хэр зэрэг бат бех итгэлтэй, тууштай 

байна вэ? 

• Тэр сунслэг байдлын ХУВЬД есех '1адвартай бай сан гэж 

та нар бодож байна уу? Яагаад эсвэл яагаад угуй гэж? 

• Шулэг 31-32-ыг уз. Сайн мэдээнд Петр тууштай бай

сан талаар тууний еерийнх нь мэдээгуй ямар зуйлийг 

Авраг'! мэдсэн бэ? 

• Шулэг 31-32 дахь Авраг'lИЙН сэрэмжлуулэг, зевлегее 

ямар байдлаар бидэнд хамаарна гэж та нар боддог вэ? 

Дара ах судрын эшлэлуудийг уншиж, Петрийн амьдра

ЛЬПI еер еер уе шатанд хервелт нь хэрхэн ГУНЗГИЙр'l 

байсныг эрж ол. 

• Лук 22:34-38 

• Лук 22:54-62 

• Уйлс 2:14, 37-40 

• Уйлс 3:1-7 

Асуулт: 

• Петр насан туршдаа сунслэг байдлын хувьд хучирхэг 

байсны ямар нотолгоог та нар эдгээр шулгуудэд ха

рав? 

• Туунийг бат бех итгэлтэй болоход юу тусалсан гэж та 

нар боддог вэ? 

Ахлаг'l Брус Р.МкКонкиЙн дараах угсийг унш: 

"Хервелm бол зевхен хуний итгэл буруу байснаа 

зев болж ееР'lлегдех явдал биш; энэ бол сайн 

мэдээний унэнууд бат ноттойг хулээн зевшее

рех болон ГЭР'lлэлтэй болохоос илуу '1ухал зуйл. 

Хервегдене гэдэг нь нэг байдлаас негеед шил

жих шилжилт мен. Сайн мэдээнд хервегдех нь 

хун унасан, маханбодын хусэлд автагдсан байд

лаасаа гэгээнтний шинж '1анарыг олж ееР'lлег

дех явдал мен. 

"Хервег'! бол терелх хунээ орхиж, Ариун Сунсээр 

нелеелегден, Их Эзэн Христийн цагаатгалаар дам

жнн гэгээнтэн болсон хун юм. Ийм хун 'хуухэд 

шиг хулцэнгуй, номхон, даруухан, ТЭВ'Iээртэй, 

хайраар дуурэн, бур хуухэд эцэгтээ захирагддаг 

шиг их Эзэн туун дээр ноогдуулах юуг '1 хулцэхэд 

бэлэн байдаг.' (Мозая 3:19.) ИЙМ хун Ариун Сунс

ний ШИНЭ бутээл болж, хуучин бутээл нь ШИНЭ 

бутээл болж хервегддег буюу ееР'IЛегддег. Тэрээр 

дахин терж, сунслэг байдльПI ХУВЬД нэгэнтээ ухсэн 

байснаа сунслэг амьдралд дахин тердег. (Мозая 

27:24-29.) Авралд qyxал шаардлагатай жннхэнэ 

хервелтеер (Матай 18:3), хервег'! нь зевхен итгэлээ 

еерtIИЛЖ, енгерсен уеийн хуурмаг уламжлалыг 

орхин, ИЛ'IЛЭГДСЭН эрхэм сайхан сусэг бишрэлийг 

хулээн aB'I, амьдраЛЬПIхаа бух замыг ееР'IЛен ши

НЭtIИЛДЭГ. Ариун Сунсний хучээр хуний мен '1а

нар, терх байдал нь ундсээрээ ееР'IЛегддег. 

"Петр бол хервелтийн ху'! туунийг хулээн авдаг 

хумууст хэрхэн нелеелдгийн сонгодог жишээ 

мен. Бидний Их Эзэний менх бус уйлчлэлийн уед 

Христийн бурханлаг шинж '1анар болон Христ до

торх авральПI агуу телевлегеений тухай Сунснээс 

терсен ГЭР'IЛЭЛ Петрт байсан билээ. 'Та бол Христ, 

амьд БурханыI Хуу' хэмээн тэрээр Ариун Суне 

туунд егсен угийг хэлсэн юм. (Матай 16:13-19.) 

Бусад нь итгэхгуй байхад Петр урагш гар'! ирэн, 

телеелегчийн баттай итгэлээр, 'Та бол Христ, амьд 

Бурханы Хуу гэдэгт бид итгэцгээсэн, мен таньж 

мэдэцгээсэн' гэж хэлсэн билээ. (Иохан 6:69.) Петр 

уунийг мэдэж байсан бегеед тэр мэдлэг НЬ ил'l

лэлтээр ирсэн юм. 

''Гэв'I Петр Ариун Сунсний шинэ бутээл болоо

гуй yqpaac хервегдеегуй баЙлаа. Петрийг ГЭр'l

лэлтэй болсноос хойш удаан хугацааны дараа 

Есусийг баРИВ'Iилсан тэр шене тэрээр Петрт: 'Чи 

нэгэн ц,агm дахин эргэж, ах дуусээ баmжуул' гэсэн би

лээ. (лук 22:32.) Туунд ГЭР'lЛЭЛ бай сан '1, Петр 

ууний дараахан Христийг таньдгаа угуйсгэсэн 

юм. (Лук 22:54-62.) Цовдлолтын дараа Петр за

гаС'lлахаар явсан бегеед зевхен амилсан Их Эзэн 



дуудсан уед УЙЛ'lЛэлд эргэн орсон. (Иохан 

21:1-17.) Эцэстээ Пентекостын едер амлагдсан 

сунсний бэлэг хулээн авагдсан юм; Петр болон 

итгэлтэй бух дагалдагчид Ариун Сунсний шинэ 

бутээл болсон билээ. Тэд жинхэнээр хервегдеж, 

дараа дараагийн амжилт нь хервелтийнх нь бат 

бехийг харуулсан юм. (Уйлс 3; 4.)" (Мормон 

Doctrine, 162-163). 

Асуулт: 

• Петрийн тухай энэ хэсгээс бид юу cyp'I болох вэ? 

• Энэ хэсэг хервелтийн тухай бидэнд юу зааж байна вэ? 

• Лук 22:32-ыг дахин унш. Петр Есусийн егсен уургийг 

хэрхэн амжилттай биелуулсэн бэ? 

(Спенсер В. Кимбаллын "Peter, Му Brother" егууллийн за

рим хэсгийг унших буюу унших даалгаврыг суралцагс

дад er'I болно; T he Life and Teachings о/ Jesus and His 

Apostles,x. 488-493-ыг уз). 

Бух амьдралынхаа туршид сунслэг байдлын хувьд ec'I 

хегжих боломж тэдэнд бий гэдгийг гэрчил. Бид Петрийн 

нэгэн адил эргэн тойрон дахь хумуусийнхээ итгэлийг 

батжуулах юм бол Их Эзэнд улам ойртож, 

Лук 22:39-46 (мен Матай 26:36-46; Марк 14:32-41-ийг 

уз). Тэнгэрлэг Эцэгийн хусэлд захирагдах болно гэд

гийг тэдэнд сануул. Тэр авралын телевлегеен дэх уур

гээ биелуулэхийн тулд евделт, зовлон тарчлал, ухлийг 

сайн дураараа хулцэн тэвчсэн билээ. (30-35 МИНУТ) 

Маш их ядарсан, евдсен, эсвэл залбирмааргуй, сумд яв

мааргуй мацаг барьж, бусдад уйлчилмээргуй санагдта

лаа тамир тэнхээгуй болсон уеийнхээ тухай эргэн 

санахыг суралцагсдаас хус. 

• Бурханы зарлигуудыг сахихын тулд бие махбодын эд

гээр хуслээ та нар хэрхэн даван туулсан бэ? 

• Энэ нь та нарт хэр зэрэг хэцуу байсан бэ? 

• Сэтгэл санааны ямар саад бэрхшээл зевийг хийхэд би

дэнд са ад болдог гэж та нар боддог вэ? (Сайн мэдээг 

хуваалцахаас айх, уур уцаар, БусдыIг уучлах хусэлгуй 

байх нь хариулт байж болно.) 

Абрахам 3:24-25-ыг уншиж, эдгээр шулгууд дэлхийн 

амьдралын зорилгын тухай юу гэж егуулснийг ол. Асуулт: 

• Ноmлох гэдэг уг юу гэсэн утгатай вэ? (Сорих.) 

• Сорих гэж юу вэ? 

• Соригдох нь бидэнд яагаад 'Iухал гэж та нар боддог вэ? 

• Авралын телевлегеений зорилгыг хэрэгжуулэхэд со

рилт хэрхэн тусалдаг вэ? 

Амьдрал хунд хэцуу, сэтгэл эмзэглуулэм хэдий 'I бид Ав

раг'IИЙН улгэр жишээг дагаснаар Бурханы хуслийг хэрэг

жуу лэх xY'I чадалтай болж 'Iадна. Лук 22:39-46-г 

уншихыг суралцагсдаас хусээд, асуу: 

• Есус Христийн талаарх Бурханы хусэл юу байсан бэ? 

(Бурхан Аврагчаар юу хийлгэхийг хуссэн бэ?) 

• Тэнгэрлэг Эцэгийн хуслийг биелуулэх Авраг'IИЙН сон

голт бие махбодын хувьд хэцуу бай сан тухай дээрх 

шулгууд юу заадаг вэ? (шулэг 44-ийг уз). 

• Энэ уед Авраг'IИД сунсний ямар a'Iaa дарамт У'Iирсан 

бэ? (мен Алма 7:11-13-ыг уз). 

• Тэнгэрлэг Эцэг Есуст хамгийн хунд уед нь ямар тус

ламж илгээсэн бэ? (Лук 22:43-ыг уз). 

• Тууний зарлигуудыIг сахихад хэцуу болсон уед Тэнгэр

лэг Эцэг ямар арга зама ар та нарт тусламж илгээж бо

лох вэ? 

• 1 Нифай 3:7 энэ санааг хэрхэн дэмждэг вэ? 

Цагаатгалд талархахад нь суралцагсдад туслахын тулд 

дараах судрын хэсгуудийг уншиж ярилц: Иохан 10:17-18; 

2 Нифай 9:7; Мозая 3:7; Алма 34:10-14; Сургаал ба Гэрээ 

19:15-20; 122:7-8. 

Aвpar'I Эцэгийг болон бид бугдийг хайрлах хайрынхаа 

улмаас ийнхуу тахилд ергегдсен гэдгийг суралцагсдад 

хэл. Тэнгэрлэг Эцэгийг хайрлах бидний хайр гунзгийрэх 

тусам бид Эцэгийн хуслийг биелуулэхийн телее бие мах

бодын евделт, сэтгэл санааны эмзэглэлийг Авраг'IИЙН нэ

гэн адил хулцэн ТЭВ'Iих илуу 'Iадвартай байх болно. 

Аврагчийн золиослолын телее илуу их талархалтай боло

ход нь суралцагсдад туслах болно гэж еерийн бодсон да

раах эшлэлуудийг бугдийг нь буюу заримыг нь хуваалц. 

Тухайн уедээ Арванхоёр Телеелегчийн Чуулгын Ерен

хийлег'I асан, Еренхийлег'I Жозеф Фиелдинг Смит гэр

'Iилсэн нь: 

"Миний гэм нуглийг бас та нарын гэм нуглийг 

ТУУН'Iлэн Есус Христийн сайн мэдээг хулээн ав

сан хун бурийн гэм нуглийг еер дээрээ уурсэн 

Бурханы Хууг бид энд харж байна . . . .  Тэрбээр 

а'Iааг-бидний a'Iaar уурсэн юм. Би уун дээр нэг 

зуйлийг нэмлээ, та нар 'I бас тэгсэн. Бусад бух ху

муус 'I бас тэгсэн юм. Бид тууний сайн мэдээг 

хэрхэн хулээж авсан хийгээд уунд хэрхэн УНЭН'I 

итгэлтэй бай сан талаараа би 'I мен та нар 'I 

шийтгэл хулээхгуй байх телеесийг Тэр еер дээ

рээ авсан юм" ("Fall-Atonement-Resurrection

Sacrament" [шашны боловсролынхонд хандаж 

хэлсэн уг, 1961 оны 1-р сарын 14], Charge to 

Religious Educators, 2 дахь хэвлэл, [1982], 127). 



Ахлагч Жеймс Э.ТалмеЙж гэрчилсэн нь: 

"Цэцэрлэг дэх Христийн тарчлалыг эрч хуч бо

лон учир шалтгааны аль ч талаас нь эгэл хуний 

хязгаарлагдмал оюун ухаанаар ойлгох аргагуй 

юм. Ухлээс айж тарчлан зовсон гэж бодох нь зо

хисгуй юм. Ухэл нь Тууний хувьд амилалтын 

бэлтгэл, 8ерийг нь илгээсэн Эцэгтээ емне нь 

еертее байснаас хавьгуй илуу алдар сууг олж, ял

гууснаар эргэж очихын бэлтгэл байснаас гадна 

Амиа сайн дураараа золиослох нь Тууний хучний 

хэсэг баЙлаа. Дэлхий дээр хэзээ нэгэн цагт амь

дарч байсан еер ямар ч хун дааж давж чадахаар

гуй тийм ачаан дор тэр зовон тарчилж байсан 

юм. Энэ нь тууний сув бурээс цус шуурэхэд хур

гэсэн бие махбодын евделт бас оюун ухааны ша

налал байсан тедийгуй харин гагцхуу Бурхан л 

тэсэн гарч чадах сунсний шаналал баЙлаа. Бие 

махбод болон оюун ухааны ямар ч их хуч чадал, 

тэвчээр хатуужилтай еер ямар ч хун уунийг тэ

сэн гарч чадахгуЙ. Учир нь нь тууний бие махбод 

уунийг тэсвэрлэх чадваргуйгээс ухаан алдаж, юу 

ч мэдрэхгуй болсон. Шаналлын тэрхуу мечид 

Христ 'энэ дэлхийн хун тайж,' Сатантай тулгарч, 

тууний учруулж болох аймшгийг даван дуулсан 

юм. Их Эзэн баптисм хуртсэнийхээ денгеж да

раахан хилэнцийн хучний энэхуу ер бусын айм

шигт сорилтонд ертеж, туунийг даван туулсан 

юм (Jesus the Christ, 613). 

Еренхийлегч Жон Тейлор ийн тайлбарлажээ: 

"Есус 8ерийгее ариусгах замаар нуглийг зайлуу

лах хэрэгтэй баЙлаа .... Тэрээр бух хумуусийн 

нуглийг еер дээрээ уурч, 8ерийгее ариусган 

тэднийг цагаатгасан болохоор олон уеийнхний 

олон зууны нуглийн дарамт, уунээс улбаатай 

шаналал Туун дээр ирсэн. Дэлхийн бух нуглийг 

еер дээрээ уурсэн Тууний энэхуу урьд хожид 

узэгдээгуй агуу цагаатгагч золиослолын дунд ху

мууний зерчсен Бурханы менхийн хуулийн ур 

дагавруудыг Тэр 8ерийн биеэр хулцэн тэвчсэн 

юм. Тууний егуу лшгуй бэрх зовлон, урьд хожид 

узэгдээгуй шаналал, ер бусын тарчлал, энэ бухэн 

нь Иеховагийн менхийн хууль болон ул еерчлег

дех хуулийн шаардлагуудад захирагдсан юм. 

"Бурханы Хуу зовон тарчилсан нь зугээр л хувь 

хуний ухлийн зовлон шаналал биш баЙлаа. У чир 

нь дэлхийн бух нуглийн улмаас цагаатгал хий

хийн телее Тэрээр ачаа дарамт болон уурэг ха

риуцлагын хундийг, мен бидний хувьд ойлгох 

аргагуй бух хумуусийн нуглийн ачаа дарамтыг 

уурсэн билээ .... 

"Энэхуу егуулшгуй, сул дорой хумуун айн дагж

даг Бурханы шударга ёсны шаардлагын улмаас 

беегнерсен, хумууний ойлголтоос хэтэрсэн ачаа 

дарамт, тарчлалын учир цус нь том дуслаар ду

салж байсан Тэрбээр, 'Эцэг минь, хэрэв боломж

той бол Надаас энэ аягыг енгеруулээч' хэмээн дуу 

алдсан юм. Тэр уурэхэд хунд ачаа дарамттай целд 

тулгарч, еер дээр нь ирсэн харанхуйн хучний эс

рэг тэмцэн, бухнээс доогуурт байж, зовлон шана

лал, сэтгэлийн эмзэг лэлийн эсрэг оюун ухаанаа 

хурцлан, ганцаардан, хаягдсан зовлон тарчлалдаа 

сув бурээс нь цус шуурч байлаа" (Mediation and 

Atonement [1882], 149-150). 

� Лук 22:41-23:25 (мен Матай 26:36-27:26; Марк 

� 14:32-15:15; Иохан 18:1-19:16-г уз). Хздийгззр 

Туунийг зсзргууцзж, туунззс урван тзрсзлж, 

шоолж, тохуурхан, гутаан доромжилж бай сан ч Есус 

Христ зовлон шаналлыг сайн дураар уурч, бух хун те

релхтний олон нуглийг цагаатгасан юм. (40-45 МИНУТ) 

Есус Христийн аль нэг зургийг узуул. Исаиа 53:3-10-ыг 

уншиж, олон хун Аврагчид хэрхэн хандаж байсныг дур

сэлсэн угс, егуулбэруудийг олохыг суралцагсдаас хус. 

Христийн амьдрал тэр чигээрээ уйлчлэл, хайр, уучлал, 

эдгээлт байсныг суралцагсдад онцлон тэмдэглэж хэл. 

Асуулт: Бидний телее хийсэн бухнийг нь эргэцуулэн бо

дож узвэл яагаад тедий олон хун Туунийг эсэргууцэж, 

Туунтэй зуй бусаар харьцаж байсан гэж та нар боддог 

вэ? Энэ асуултанд хариулахад туслахын тулд 2 Нифай 

2:11, 27, Мозая 3:19-ийг уншиж, еерсдийнхее сана аг хэлэ

хийг суралцагсдад хус. Мен Еренхийлегч Бригам Янгийн 

дара ах угсийг хуваалц: 

"Бурхан хуухдууддээ телевшуулэхийг хусдэг 

ариун зарчим бурийн эсрэг ёс бус хумуус, Сатан, 

туунчлэн тамын бух хуч дайтдаг" (Discourses о/ 

Бгighаm Young, эмхтгэсэн Жон А.Видцеу [1941], 

348-349). 

Лук 22:39-42, Лук 23:20-25-ыг уншиж, эдгээр шулгуудээс 

хусэл, (шаардлага) гэдэг угсийг эрж олуул. Есус Христийн 

хуслийг хумуусийн хусэлтэй харьцуулж узэхийг сурал

цагсдаас хус. Есус бух хумуусийг хайрлаж, тэдний нуг

лийг, бур 8ерийг нь узэн яддаг бегеед цагаатгалын 

бурэн адислалуудыг хэзээ ч хулээн авахгуй олон хунийг 

хуртэл цагаатгахаар сонголт хийснийх нь телее Туунд 

талархдаг байхад нь суралцагсдад тусал. Асуулт: 

• 8ерсдийнхее зев шударга хуслээс заримыг нь нэр

лэнэ уу? 



• Ямар хумуус та нарын зев шударга хуслийг эсэргууц

дэг юм шиг санагддаг вэ? 

• Ийм эсэргууцлийг та нар хэрхэн дав ан туулдаг вэ? 

Бид Есус Христийн улгэр жишээг дагаснаар эсэргууцлийг 

хэрхэн даван туулж сурч болохыг гэрчил. Лук 22:41-23:25-

ыг чимээгуй уншихад сурагцагсдыг урь. Ангийнхны хага

саас нь Есус хэрхэн зовсон тухай, негее хагасаас Есус 

хумуусийг хэрхэн хайрлаж, тэдэнд еревч нинжин сэтгэ

лээр ханддаг байсныг харуулсан жишээнуудийг олохыг 

хус. Тэдний ОЛСОН жишээнуудийг ангийнхантай хуваал

цуу лж, бид Аврагчийн у лгэр жишээг хэрхэн илуу сайн 

дагаж болохыг ярилц. 

Алма 42:14-15-ыг унш. Бид бас заримдаа нугэл уйлдэхээр 

сонгосноороо, Есус Христийг эсэргууцдэг хумуустэй 

адилхан, Туунийг хэрхэн гомдоодгийг ОНЦЛОН тэмдэглэ. 

ТЭр бид бугдэд хайртай учраас биднийг эруул саруул 

болгохын тулд бидний нуглийг цагаатгасан юм. Асуулт: 

Энэ нь Аврагчийн талаарх та нарын бодол санаанд хэр

хэн нелеелдег вэ? 

Лук 23:13-56 (мен Матай 27:15-61; Марк 15:6-47; 

Иохан 18:39-19:42-ыг уз). Есус Христийн Цовдлолт нь 
Эцэгийн аз жаргалын телевлегеений хэсэг баЙлаа. 
(20-25 МИНУТ) 

Энэ бол Есус Христийн Цовдлолтын тухай судалж, тун

гаан бодож, ач холбогдлыг нь мэдрэх боломжийг сурал

цагсдад олгодог хамгийн тохиромжтой цаг юм. Ариун 

дуу дуулуулж, ангийг евермец байдлаар чимэглэхэд ан

хаар. Суралцагсдыг ирэхэд тэднийг дараах хумуус бол

гон томил: Барабас, Курений Симон, Иерусалимын охин, 

Есусийн баруун гар тал дахь хэрэгтэн, Есусийн зуун гар 

тал дахь хэрэгтэн, тэднийг харж байгаа хун, захирагч, 

Ромын цэрэг, зуутын дарга, Есусийн танил, Ариматын 

Иосеф, Есусийн цогцсыг оршуулгад бэлтгэж байгаа 

эмэгтэй. 

Лук 23:13-56-г чимээгуй уншиж, томилогдсон хумуус нь 

уг уйл явдалд хэрхэн оролцож байгааг дурслэн бодохыг 

суралцагсдаас хус. Анхааралтай уншиж, захиас дээр ан

хаарал тевлеруулэн, ач холбогдлыг нь тунгаан бодоход 

тэднийг урь. Дууссан уед нь дараах асуултуудыг асууж, 

уйл явдлын тухай ярилц: 

• Дурд нь тоглосон хун чинь ямар узэл бодолтой хун бэ? 

• Уг болсон явдлыli тухай уг хуний емнеес тесеелен 

уншсанаас чи юу мэдэж авав? 

• Аврагчийн талаар чамд ямар мэдрэмж терев? 

• Эдгээр хумуусээс енеедер чи хэн шиг нь байхыг хам

гийн их хусэх вэ? Яагаад? 

"Би гайхширна" (Су.миЙн оуулал болон хуухоийн оуу х. 22) 

дууллыг дуулж, гэрчлэлээ хуваалцах хусэлтэй суралцагс

дад боломжийг олго. 

Лук 24:13-35 (мен Марк 16:12-13). Их Эзэн ХУУХДУУДТЭЙ

ГЭЭ олон янзын арга замаар харилцдаг. (40-45 МИНУТ) 

Хэдэн суралцагчийн нудийг боо. Аврагчийн танил биш 

нэг зургийг узуулж, энэ зургийг нудийг нь боосон сурал

цагсдад дурслэн ярихыг бусдаас нь хус. Нудээ боолгосон 

суралцагчаас асуу: 

• Та нар энэ зургийг санаандаа хэрхэн сайн харж 

байна вэ? 

• Нудээрээ харах боломжгуй байгаа нь ямар бухимдал 

теруу лж байна вэ? 

Лук 24:1-16-г нудийг нь боогоогуй нэг суралцагчаас 

чанга уншуулахдаа шулэг 13-16 дээр онцгой анхаарал 

хандуул. Асуулт: 

• "Тэдний нуд нь саатуулагдсан" гэдэг нь юу гэсэн утга

тай вэ? (шулэг 16; Тэд Туунийг танихгуй баЙлаа.) 

• Энэ хоёр хунийг нудийг нь боосон суралцагчидтай 

хэрхэн харьцуулж болох вэ? 

Нудийг нь боосон суралцагчидтай боолтоо авч, Лук 

24:31-ийг уншихыг хус. Асуулт: 

• Энэ хоёр хуний нуд эцэстээ яасан бэ? 

• Энэ нь биет нудний тухай егуулж байна уу эсвэл сунс

ний нудний тухай егуулж байна уу? Яагаад? 

• Есус Христийг "харж" чаддаг байхын тулд "нуд нь 

нээгдэх нь" бух хумууст яагаад чухал вэ? 

Доорх схемийг самб ар дээр зурж, асуу: 

• Хумуусийн сунсний мэлмий хэрхэн нээгдэж болох вэ? 

• Тэнгэрлэг Эцэг ямар арга замуудаар унэн ба ойлгол-

тыг хуухдууддээ хургэдэг вэ? 

Лук 24-т Их Эзэн хуухдуудтэйгээ харилцдаг зарим арга 

замын тухай егуулдгийг суралцагсдад хэл. Шулэг 1з-35-ыг 

суралцагсдаар уншуулж, хоорондоо ялгаатай зарим арга 

замуудыг олуулж, самбар дээр бичуул. Тэдгээр нь биеэ

рээ хурч ирэх (шулэг 13-16, 33-52-ыг уз), бидний зурх 

сэтгэлд шатаах мэт болгох, (шулэг 32-ыг уз), гэгээрэл ба 

баяр баясал (шулэг 32, 41-ийг уз), судрууд (шулэг 32, 

44-45-ыг уз), (шулэг 36 мен С ба Г 6:23-ыг уз). Асуулт: 



• Тэнгэрлэг Эцэг та нартай харилцахдаа дээрх арга за

муудаас алиныг нь хэрэглэдэг БЭ? 

• Эдгээр туршлага сунсний мэлмийг тань нээхэд хэр

хэн тусалсан бэ? 

Лук 24:36-48 (Теге зззмших еудар, Лук 24:36-39; 

мен Марк 16:14; Иохан 20:19-23-ыг уз). Ееуе 

Хриет бол амилеан анхны хун баЙлаа. 

(20-25 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: Хамгийн qухал нь ямар захиас бай

сан гэж '-IИ боддог БЭ? ЭНЭ яагаад тийм qухал сургаал бо

лохыг ойлгоход туслахын тулд Судруудын Удирдамж 

дахь "амилуулалт" гарqигтай материалыг уншихыг тэд

нээс хус. Асуулт: 

• Амилуулалтын тухай та нар ямар уед боддог БЭ? 

• Амилуулалтын qyxaM юу нь та нарт хамгийн их сэт

гэгдэл теруулдэг БЭ? 

• Амилуулалтын талаар та нарт ям ар асуултууд 

байдаг БЭ? 

Лук 24:3б-48-ыг уншиж, амилуулагдсан хумуусийн ту

хай, тууний дотор амилуулагдсан хумуус ямархуу бай

далтай болон юу хийж qaMar тухай эдгээр шулгууд юу 

за аж байгааг олуул. Есус Христ амьд бегеед Тууний 

aqaap бид бугд амилуулагдах болно гэдгийг гэрqил. 2 

Нифай 2:8, 3 Нифай 11:12-15-ыг уншиж, "Би [этэлгэгq 

амьдыг мэднэ" (Су.миЙн дуулал болон хуухдийн дуу, х. 38) 

дууллыг дуул. 



Зохиогч: Иоханы Сайн мэдээ бол Тууний итгэлийг ху

лээсэн, хайртай дагалдаГ'-IДЫНХ нь нэгний би'-lСЭН, Есус 

Христийн тухай элэгсэг дотно ГЭР'-lлэл юм. Матайн нэгэн 

адил Иохан нь Их Эзэний анхны Арванхоёр Телеелег

'-IИйн нэг бегеед еерийн Сайн мэдээн дэх уйл явдлууд 

болон сургаалуудын онцгой ГЭр'-l баЙлаа. Иохан, Иаков 

хоёр бол Зебедийн хевгууд, Петр шиг загас'-lИД бай сан 

бегеед Есус тэднийг дуудахад бух юмаа орхисон ажээ 

(Марк 1:19-20; Лук 5:10-11-ийг уз). Есус энэ ах дуу хоёрыг 

Аянгын хевгууд хэмээн нэрлэдэг байв (Марк 3:17-г уз). 

Иохан, Иаков нар хоёул Телеелег'-l байсан бегеед Есус 

тэднийг "еренхийлег'-IИЙН зевлелийн тулхууруудийг авч 

явахаар томилжээ. Петр, Иаков, Иохан нар тухайн уедээ Су

мийн Тэргуун Зевлел болон уйлчилж байв" (Жозеф Фиел

динг Смит, Doctrines o/Salvation, эмхтгэсэн Брус 

Р.МкКонки, 3 боть, [1954-1956], 3:152). Энэ гурван хун 

Иарын охиныг амилуулан босгох болон Хувиралтын уед 

бас Гетсеманид Их Эзэнтэй хамт баЙжээ. Иохан ГЭР'-lлэл

дээ еерийгее "Есусийн хайртай дагалдаг'-l нь" бай сан гэ

жээ (Иохан 21:20; мен Иохан 13:23; 19:26; 20:2; 21:7-г уз). 

Мормоны Ном, Сургаал ба Гэрээнд Иоханы уургийг ИЛ'-l

ЛЭГ'-l, хожмын едруудэд санваарыг СЭРГЭЭГ'-l хэмээн то

дорхойлсон байдаг (1 Нифай 14:18-27; Ифер 4:16; С ба Г 7; 

27:12; 77-г уз; мен Судруудын Удирдамж, "Иохан, Зебе

дийн хуу," х. 106-г уз). 

Уншигчид: Ахлаг'-l Брус Р.МкКонки бичсэн нь, "Иоханы 

Сайн мэдээ бол Гэгээнтнуудэд тэр'-IЛЭН судрууд болон 

тэдгээр дэх бэлгэдлуудийг ойлгодог, сунсний болон мен

хийн зуйлуудийн талаар санаа тавьдаг хумууст зориулсан 

шастир юм" (Mormon Doctrine, 336). 

Туухэн ундэс: Иоханы Сайн мэдээ хэзээ би'-lИГДСЭН ту

хайд цеехен хумуус нэгдмэл саналтай баЙдаг. Хожмын 

Уеийн Гэгээнтэн сурган ХУМУУЖУУЛЭГ'-IИД бичихдээ, 

"Иоханы Сайн мэдээ бичигдсэн хугацааг [нэгдугээр 

зууны СУУЛ'-l] гэж бодох нь унэмшилтэй '-1, магадгуй 

уунээс бур эрт, тухайлбал, "МЭ35-45 он байж болох тал

тай" гэжээ (с. Wilford Griggs, "The Testimony of John," 
Stиdiеs in Sсriрtиrе: Vоlите Five, the Gospels, 111). Зарим ху

муус Иохан еерийн Сайн мэдээг Иерусалимыг устгагдса

наас хойш Ефест бичсэн гэж уздэг. 

8вермец онцлог: Дервен сайн мэдээнээс Иоханд хам

гийн евермец материал байдгаас 92 Ор'-IИМ хувь нь бур 

онцгой юм (Судруудьш Удирдамж, "Сайн мэдээнууд," х. 

165-170). Доорх хуснэгтэд Иоханы ном болон бусад Сайн 

мэдээнуудийн ялгааг тоймлон харуулав. 

Матай, Марк болон Лук 

г алилын орчимд хийсэн 

Есусийн уйлчлэлд анхаарал 

тевлеруу лжээ 

Есус бол Давидын Хуу 

(Мессиа) rэдэrт онцrой 

анхаарал хандуулжээ 

Сумийr 

болон ууний санваарт 

онцrой анхаарал 

хандуулжээ 

Он дара аллы н уйл 

явдлуу дад анхаарал 

хандуулсан байна 

Есусийн хэлсэн сурrаал yrc 

еренхийдее товч байдаr 

уйлчлэлийr онцлон 

анхаарсан байна 

Есус бол Бурханы хуу rэдэrт 

онцrой анхаарал 

хандуулсан байна 

Сумийн rшпуудэд 

зориулсан унэнуудэд 

онцrой анхаарал 

хандуулжээ 

Уйл явдлуудын сунслэr 

захиаст онцrой анхаарал 

хандуулжээ 

Есусийн тухай урт 

еrуулэмжууд олон баЙдаr. 

Сэдэв: Иохан ГЭР'-lлэлээ тэмдэглэн улдээх гэсэн еерийн 

зорилгыг "Есус бол Христ, Бурханы Хуу мен гэдэгт та на

рыг итгуулэх явдал бегеед ингэснээр итгэлээр дамжуу

лан та нар Тууний нэрээр амьтай болох юм" (И ох ан 

20:31) хэмээн тодорхоЙлжээ. 

Иохан 1 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёрдахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Христийн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь Суулчийн Дээгуур 
Т0релт енгерех баяр Дээгуур 0нгерех Дээгуур енгерех енгерех баяр ба 

Оршил 

баяр баяр суул<{иин 
долоо хоног 

Иохан еерийн ГЭР'-IЛэлийг бусад Сайн мэдээнуудийн зо

ХИОГ'-lДООС еер арга барилаар эхэлсэн баЙдаг. Иохан Есу

сийн удам угсаа, Зар, терелтеес эхлэхийн оронд менх 

бус байдлын емне Христ "Бурханы Уг" ба тэнгэрлэг Бу

ТЭЭГ'-l байсанд анхаарал тевлеруулжээ. Иохан 1 нь номын 

улдсэн хэсэгт егуулэгдсэн олон сэдвийг хураангуйлан 

дугнэсэн байна. Энэ булэг Есус Христийн бурханлаг '-Iа

нар болон бидний Тэнгэрлэг Эцэгийн телевлегеенд гол 

суурь эзэлдэг тухай ГЭР'-IИлжээ. 



Иохан 1-ийг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал эарчмууд 

• Есус Христ Тэнгэрлэг Эцэгийн удирдлага дор энэ бо

лон бусад ертенцуудийг бутээсэн юм (Иохан 1:1-3; 

мен Колоссай 1:16-17; Еврей 1:1-3; Мосе 1:33-ыг уз). 

• Есус Христ менх бус байдалд терехеесее емне Бурхан 

тэргуутний нэг гишуун бай сан ч бага балчир насандаа 

бух хуч болон алдар сууг хулээн аваагуй баЙлаа. Гэвч 

тэр ач ивээлийн бурэн байдлыг хулээн авах хуртлээ 

уунийг нэг нэгээр нь хулээн авч байлаа (И ох ан 

1:14-ийг уз; мен С ба Г 93:12-16-г уз). 

• Есус ач ивээлийг нэг нэгээр нь хулээн авсан шиг бид 

Эцэгт байгаа бухнийг хулээж авах хуртлээ есч хегжин, 

сунслэг байдлын хувьд ахин дэвшиж чадна (Иохан 

1:1-17-г уз; мен С ба Г 93:1-22-ыг уз). 

• Есус Христ болон Тууний сайн мэдээ нь дэлхийн гэрэл 

ба амь мен (Иохан 1:1-4; ИСО, Иохан l:l-4-ийг уз). 

• Есус Христ бол дэлхийн нуглийн телее тахилд ергегд

сен Бурханы Хурга мен (Иохан 1:29, 32-34, 36, 41, 

49-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings ofJesus and His Apostles, 15-17,29. 

За ах З0ВЛОМЖ 

Иохан 1-ийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

� Иохан 1:1-3. Есус Христ дэлхийд ирэхээсээ 

�вMHв Бурхан тэргуутний гиwуун баЙлаа. 

(15-20 МИНУТ) 

Бейсболын бембег (эсвэл танай оронд ерген дэлгэрсэн 

спорт тоглоомын аль нэг бембег) ангид авчир. Асуулт: 

• Энэ бембег ямар унэтэй вэ? 

• Хэрэв энэ бембег дээр дэлхийн авар га багийн гишууд 

гарын усэг зурсан байвал бембегний унэ хэрхэн еерч

легдеж болох вэ? 

• Ямар нэг зуйлийн туухийг мэдэх нь ууний унэ цэнийг 

хэрхэн есгеж болох вэ? 

• Энэ зарчим хумуусийн хувьд эд юметай адилхан байж 

болох уу? 

Иохан 1:1-3-ыг суралцагсдаар уншуулж, энд хэнийг дур

сэлж байгааг олуул. Асуулт: Энэ туухийг мэдэх нь Туу

ний ач холбогдлыг ойлгох бидний ойлголтыг хэрхэн 

нэмэгдуулэх вэ? 

Менх бус байдал дахь Их Эзэний агуу байдлыli тухай 

ойлгоход нь тэдэнд туслахын тулд дараах зев-буруу олох 

тестийг суралцагсдаар хиЙлгэ. 

1. Есус энэ дэлхийг бутээсэн. 

2. Есус тоо томшгуй олон дэлхийг бутээсэн. 

3. Есус бол Тэнгэр дэх бидний Эцэгийн ууган сунсэн 

хуу баЙлаа. 

4. Есус энэ дэлхий дээр терехеесее емне Бурхан 

баЙлаа. 

5. Есус бол Абрахамтай гэрээ хийсэн тэр хун баЙв. 

6. Есус бол Абрахам, Исаак, Иаковын Бурхан баЙлаа. 

7. Есус Мосед шатаж байгаа бутан дотор харагдсан юм. 

8. Есус Египетээс гарч явахад нь Израилын хуухдуудэд 

тусалж, У лаан Тэнгисийг хоёр хуваасан билээ. 

9. Есус Мосед Арван 3арлигийг егсен юм. 

10. Есус бол Хуучин Гэрээний Бурхан Иехова мен. 

Тааврыг ангийнхны хариутай тулгаж (бух егуулбэр зев), 

тэдний асуултуудыг ярилц. Ахлагч Жеймс Э.ТалмеЙ

жийн дара ах эшлэлийг хуваалц: 

"Есус Христ бол Адам, Енох нар ба Ноаг хуртэлх 

Уерийн емнех уеийн бух патриархууд болон бо

шиглогчдод 6ерийгее илчилсэн Бутээгч Бурхан; 

Абрахам, Исаак, Иаков нарын Бурхан; нэгдсэн 

ард тумэн израилыli Бурхан, Еврей ундэстэн бу

тарсны дараа Ефраим болон Иудагийн Бурхан, 

Мосегоос Малахи хуртэлх бошиглогчдод 6ерийг 

мэдуулсэн Бурхан, Хуучин Гэрээний болон ни

файчуудын Бурхан бай сан, одоо ч хэвээр байгаа 

билээ. Есус Христ бол Менхийн Иехова байсан, 

одоо ч байга а билээ" (Jesus the Christ, 32). 

Асуулт: Дэлхийг Бутээгч яагаад ядмагхан тэжээлийн тэв

шинд нялх хуухэд болж терехеер ирсэн гэж та нар бод

дог вэ? 1 Нифай 11:14-22-ыг суралцагсдаар уншуулж, 

Есус Христийн терелтед харагдсан Бурханы хайрын ту

хай тэдний бодлыг хуваалцуул. 

Иохан 1-3. Их Эзэний нэрнууд Тууний амьдрал, уурэг 

зорилгын тухай бидэнд заадаг. (25-30 МИНУТ) 

3усэм талх, чийдэнгийн шил, шилэн аягаар нэг ус, нэг 

жижиг чулууг ангид авчир. Асуулт: Эдгээр юме туе бур 

нь хэрхэн Христийн амьдралын бэлгэдэл болох вэ? 

(Дээрх гурван зуйл Христийг хэрхэн бэлгэдэж байгааг ха

руулахыli тулд Иохан 4:10-15; 6:48; 8:12; Иеремиа 2:13; and 

Хиламан 5:12-ыг ашиглаж болно.) 



I • •  

Иохан 1:1-3, 14; Иохан 1:1-3, 14-ьПI Иосеф Смитийн Ор

чуулга; Сургаал ба Гэрээ 93:8-10-ыг сураJЩагсдаар ун

шуулж, Иохан Есус Христийг яагаад "Уг" гэж НЭРЛЭClшйг 

олуул. (Есус бол "авральПI элч"[С ба Г 93:8], Тэрээр сайн 

мэдээг илэрхийлэгч, Эцэгийн угийг дэлхийд хургэгч бе

геед Эцэгийн удирдлагаар эсвэл ТУУlПIй угээр дэлхийг 

бутээсэн нь хариултууд байж болно.) Иоханы Сайн мэдээ

ний эхний гурван булгийг хурдан гуйлгэн харж, нэруу

дийг олоод сураJЩагсдаар самбар дээр бичуу л. (Дараах 

жагсаалт танд тусалж болно гэхдээ энэ нь бурэн биш юм.) 

• Гэрэл (Иохан 1:4-9) 

• Хуу (Иохан 1:18, 34, 49) 

• Бошиглогч (Иохан 1:21; мен Дэд Хууль 18:15) 

• Их Эзэн (Иохан 1:23) 

• Хурга (И ох ан 1:29, 36) 

• Эзэн буюу Багш (Иохан 1:38, 49) 

• Мессиа буюу Христ (Иохан 1:41) 

• Багш (Иохан 3:2) 

• Хургэн (Иохан 3:29) 

Шинэ Гэрээг судлахдаа Есусийн нэрнуудийг олж, нэр 

тус бур нь Аврагчийн амьдрал, уурэг зорилгын тухай юу 

зааж байгааг анхаарахад нь сурагцагсдыг дэмж. 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

ХрИСТИЙН AHXHЪJ Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛСIИЙН Дээгуур 
терелт енгерех баяр Дээгуур енгерех Дээгуур енгерех енгерех баяр ба 

Оршил 

баяр баяр СУУЛСIИЙН 
ДОЛОО хоног 

Иохан бу лэг 2-3 нь Есус олон нийтэд хийх уйлчлэлийн

хээ бэлтгэлийг хангасан болон уйлчлэлээ эхэлсэн жилуу

дийн тегсгелийн тухай егуулдэг. Есус ГалильПI Кана дахь 

хуримын найран дээр усыг дарс болгож, олны емне анх

ныхаа гайхамшгийг уйлдсэн юм. Дараа нь Тэр гэр бул 

болон дагалдаГЧДЬПIхаа хамт Капернаум руу очиж, тэн

дээсээ емне зугт Иерусалим руу Дээгуур енгерех баярт 

оролцохоор явжээ. Тэнд Тэр "менге солигчдыг" сумээс 

хееж гарган, "миний Эцэгийн гэрийг наймааны газар 

болголоо" (И ох ан 2:14-16) хэмээн зэмлэсэн. Туунээс 

хойш удалгуй нэрд гарсан фарисай хун, иудейчуудийн 

нэг удирдагч Никодем Аврагчтай ярилцахыг хусэх бол

жээ. Есус 8ерийн уйлчлэлийн уед за асан бух унэнуудээс 

анхны ярилцлагуудынхаа нэгэнд хэлсэн угсийг тунгаан 

бодох нь сонирхолтой юм. 

Иохан 2-3-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Христ 8ерийн улгэр жишээгээр дамжуулан дэлхийн 

эцэг эхээ хундлэн, тэднийг дуулгавартай дагах хэрэг

тэй гэдгийг бидэнд харуулсан юм (Иохан 2:1-11; мен 

Египетээс Гарсан нь 20:12; Дэд Хууль 5:16; Иохан 

19:26-27-г уз). 

• Ариун сумууд бол бузар зуйл орох ёсгуй Их Эзэний 

ергее юм. Бидний бие махбод ариун сумтэй адилхан 

бегеед бид биеэ зохисгуй сана а бодол, уг хэллэг буюу 

уйлдлээр бузарлах ёсгуй (Иохан 2:13-22; мен1 Коринт 

6:19-20-ийг уз). 

• Селестиел хаант улсад очихыг хусдэг хариуцлага хулээх 

чадвартай хун бур баптисм хуртэж, Ариун Сунсийг ху

лээн авах ёстоЙ. Бид сунслэг байдльПI хувьд Бурханаас 

терж, Бурханы хаант улсыг евлен авахьПI тулд унасан 

байдлаасаа зев шударга байдалд еерчлегдех ёстой 

(Иохан 3:1-8; мен Мозая 27:24-26; С ба Г 76:5Q-53-bIГ уз). 

• Хуучин Гэрээний олон дурслэл, бэлгэдэл Есус Христ 

болон гэтэлгэлийн телевлегеений тухай заадаг (Иохан 

3:14-15; мен Тооллого 21:4-9; 2 Нифай 11:4; Хиламан 

8:13-15; Мосе 6:62-63). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 29, 37-41. 

Заах зовломж 

Иохан 2-3-ын хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла 

Иохан 2:1-11. Христ еерийн улгэр жишээгээр дамжуу
лан бид дэлхийн эцэг эхээ хундэлж, тэднийг дуулга
вартай дагах ёстойг харуулсан юм. (10-15 м и НУТ) 

Суралцагсдаас асуу: 

• Та нар аав ээжийгээ юу гэсэн нэрээр дуудцаг вэ? 

• Эцэг эхдээ хундэтгэлтэй хандах ямар арга замууд бай

даг вэ? 

• Бусад хумуус эцэг эхдээ хундэтгэлгуй хандаж байгааг 

сонсвол чамд ямар санагдах вэ? 

Иохан 2:3-4-ийг суралцагсдаар уншуулж, Есус Христ 

ээждээ хэрхэн хундэтгэлтэй ханддаг байсныг олуул. 



Ахлагq Жеймс Э.ТалмеЙж The Li/e and Teachings о/ Jesus 
and His Apostles дахь Иохан 2:4-ийн тайлбарт (х. 29, ба

руун талын багана). Есус Христ ээждээ хэзээ q хундэт

гэлгуй ханддаггуй байснаараа улгэр жишээ узуулдэг 

байсныг ойлгоход нь суралцагсдад тусал. Суралцагqдыг 

эцэг эхээ хундэлдэг байхад нь дэмж. 

(Анхааруулга: Энэ уед хэн гэрлэж байгааг таамаглахаас 

заЙлсхиЙ. Мен энэ бол Мэргэн Ухааны Угээр заах хи

qээлд ул тохирох санаа биш юм. Усыг дарс болгож ху

виргасан нь Их Эзэн 1833 онд Мэргэн Ухааны Угийг 

егехеес емне МЭ нэгдугээр зуунд болсон явдал юм.) 

� И�хан 2:12-25. Аврагчийн амьдрал, УЙЛЧЛЭЛ ДЭХ 

� уил АВДЛУУД нь авралын телевлегеенд нэн чухал 

уурэг гуЙцэтгэеэн. (25-30 МИНУТ) 

Дараах хуснэгтийг самб ар дээр биqихдээ судрын эшлэ

луудийг орхи. 

Есусийн уг ба уйл хзрзг: 
1. Тэр бол Мессиа мен гэдгээ сонсогчдодоо илчлэв 

(Лук 2:46-50-ийг уз). 

2. Телеелегчид, дагалдагчдадаа зааж, тэднийг сургав 

(Иохан 1:40-51-ийг уз). 

3. Нэр алдар нъ улам тугэв (Иохан 2:1-11-ийг уз). 

4. Узэн ядалт есен нэмэгдсээр Туунийг Цовдлолт руу 

хетлев (Иохан 2:13-21-ийг уз). 

Судрын эшлэлуудийг суралцагсдад дэс дара аг харгалзах

гуйгээр ег. Судрын эшлэлуудийг суралцагсдаар ун

шуулж, эшлэл тус бур нь Есус Цагаатгалд хэрхэн 

бэлтгэснийг харуулж байгааг ОЛУУЛ. Суралцагсадтайгаа 

хамтран эшлэлуудийг дервен уйл явдалд тохируулж, 

хуснэгтэнд нэмж оруул. 

Эдгээр уйл явдлууд Аврагqийг Гетсеманий Цэцэрлэг, за

галмай, булш болон Амилалт руу хэрхэн хетелснийг 

ярилц. Есус Цагаатгалыг гуйцэтгэхийн тулд дэлхийд ир

сэн бегеед амьдралынх нь бух уйл явдал энэ уйл явдал 

руу хетелсенд суралцагсдын анхаарлыг хандуул. 

Есусийн амьдрал Тэнгэрлэг Эцэгийн хуслийг биелуулэ

хэд бухэлдээ зориулагдсаныг онцлон тэмдэглэ (Иохан 

5:30-ийг уз). Асуулт: 

• Энэ дэлхийд бидний ирсэн зорилго юу вэ? 

• Энэ зорилгыг биелуулэхэд туслах юуг одоо та нар 

хийж болох вэ? 

• Бид амьдралын зорилгоо хэрэгжуулэхийн тулд юу 

хийж болох вэ? (Нуглээ наманqлах, судар судлах, зар

лигуудаар амьдарq, Сунсийг сонсож сурах.) 

Есус Христийн Цагаатгалын адислалуудад талархалтай 

байж тэдгээрт тэнцэхээр амьдрахад нь сурагцагсдыг 

урамшуулан дэмж. 

, , 

Иохан 3:5 (Теге эзэмwих еудар). Бид еунелэг 

6айдлын хувьд Бурханаае терж, унаеан 6айд

лааеаа зев wударга 6айдалд еерчлегдех ёетоЙ. 
(25 МИНУТ) 

Саяхан терсен нялх хуухдийн зургийг ерген харуулаад 

асуу: 

• Бид саяхан терсен хуухдийг яагаад ехеерддег вэ? 

• Саяхан терсен хуухдууд ямар шинж qанаруудтай бай

даг юэ? (Цэвэр ариун, гэм буруугуй, даруухан, бусдаас 

хамааралтай, хайр хурэм, Бурханы дэргэдээс денгеж 

саяхан ирээд байгаа.) 

• Эдгээр шинж qанарууд еерт qинь дахин бий болоосой 

гэж боддог уу? 

• Шинээр эхлэхийн давуу тал юу вэ? 

Иохан 3:3-7-г суралцагсдаар уншуулж, асуу: 

• Эдгээр шулгуудэд егуулснээр бид шинээр эхэлж 

болно гэж ямар утгаар хэлсэн бэ? 

• Их Эзэн баптисм болон Ариун Сунсний бэлгийг дурс

лэхийн тулд яагаад "дахин терех" гэсэн нийлэмж уг 

хэрэглэсэн гэж гэж та нар бодож байна? 

АвраГl "дахин терех," "Сунснээс терех" гэдэг нийлэмж 

угсийг хэрэглэхдээ баптисм болон сунслэг байдлын 

хувьд дахин терехийг бие махбодоор дахин терехтэй 

зуйрлуулснийг тайлбарла (мен Еврей 12:9; Мосе 

6:59-60-ыг уз). Энэ хуснэгтийг самб ар дээр зурж, ангийн

хантай ярилцвал тустай байж болно. Энэ жагсаалт дээр 

юу нэмж болохыг суралцагqдаас асуу. 

Бидний менх бус амьдрал 

ЭХЭЛДЭГ. 

Бид эцэг эхээсээ бие 

махбодын болон оюун 

yxaaНbI шинж чанар болон 

материаллаг зуйлсийг евле 

н авдаг. 

Олон уле оронд бид 

эцгийнхээ нэрийг ху лээн 

авдаг. 

Бид эцэг эхтэйгээ адилхан 

болж чадна. 

Сунсээр терех 

Бид Христ доторх шинэ 

амьдралаа ЭХЭЛДЭГ. 

Христ бидэнд Эцэг болдог 

бегеед бид Туунээе 

сунений евийг ху лээн 

авдаг. 

Бид Хриетийн нэрийг 

хулээн авдаг. 

Бид Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ 

адилхан болохыг хичээенээр 

бидний еселт хегжил 

эхэлдэг. 

Алма 5:14, Мозая 5:2-ьПI харьцуулах эшлэлийг уншиж, 

дахин терехийг дагалддаг еерqлелтуудийг эрж олоход 

сурагцагсдыг УРЬ. Хэрэв хэн нэг нь баптисмьПI буюу хер

велтийн уед амьдралд нь гарсан еерqлелтийн тухай 

гэрqлэлээ хэлэхийг хусвэл гэрqлэлээ хэлэхэд урь. 

Бид бугдээрээ Сунснээс терех хэрэгтэйг суралцагсдад 

гэрqил. 8ерийн баптисм болон амьдрал дахь Ариун Сунс

НИЙ бэлгийн унэ цэнэ, aq холбогдлыг тэдэнд таЙлбарла. 



I • •  

Иохан 3:8-13. Бид Бурханы хаант улсад очихын тулд 

Сунсээр дахин терех ёстоЙ. (25-30 МИНУТ) 

Салхитай едрийг суралцагсдаар ажиглуулах буюу сал

хины ур дагавар юу байж болохыг бодуул. Иохан 3:8-ыг 

суралцагсдаар уншуулж, салхийг Сунснээс терехтэй хэр

хэн зуйрлуулснийг олуул. Асуулт: Сунснээс терсен хун 

юутай адилхан гэж Есус хэлсэн бэ? Хэрэв хусвэл ярилц

лагадаа тулхэц узуулэхийн тулд дара ах схемийг ашигла: 

Бид уунийг нудээр харж чадахгуй, 
хари н мэдэрч чадна. 

Бид ууний ур дагаврыг харж чадна. 
9нэ нь маш намуун двлгввхвн эсвэл 

их хучтэй байж болно. 

Иохан 3:9-10-ыг суралцагсдаар уншуулж, асуу: 

• Есусийн заасан зуйлийг ойлгоогуйн телее яагаад Ни

кодемийг зэмлэсэн бэ? (Тэр бол хумуусийн удирдаг

'!Ид, багш нарын нэг байсан бегеед эдгээр унэнуудийг 

ойлгодог байх ёстой баЙлаа.) 

• Ямар байдлаар бид заримдаа Ариун Сунсний ур не

леег ойлгодоггуй гэм буруутай байж болох вэ? 

• Хумуус Ариун Сунсний хуqээр гэрqлэлтэй болдог за

рим арга зам юу вэ? 

• Хумуус яагаад Ариун Сунсэнд еер еер байдлаар хариу 

уйлдэл узуулдэг вэ? 

• Бусдын нэгэн адил Ариун Сунсийг мэдрээгуйдээ са

наагаар уна сан тохиолдол танд байдаг уу? 

• 3албиралд тань еерийн '!Инь хусэн хулээснээр хариу-

лаагуй уед qи ямар хариу уйлдэл узуулдэг вэ? 

Сунсний ур нелеег салхитай зуйрлэн дурслэх нь хэцуу 

q гэсэн ЭНЭ нь бодитой зуйл гэдгийг гэрчил. Хэрэв бид 

Их Эзэний улгэр жишээг дагавал бугдээрээ Сунснээс 

терж <{адна. 

Иохан 3:28-30 (мен Матай 3:11-15; Марк 1:7-8; Лук 

3:15-16-г уз). Иохан Баптистын даруу зан, еерийгее хэн 

бэ гэдгийг ойлгодог бай сан нь Аврагчийг гэрчлэх 

уурэгтээ анхаарал тевлеруулэхэд туунд тусалжээ. 

(25-30 МИНУТ) 

Дараах схемийг самбар дээр зур. 

Иохан 3:28-30-ийг суралцагсдаар уншуулж, асуу: Эдгээр 

шулгуудэд егуулснээр энэ хоёр шугам юуг телеелж 

байна вэ? (Дээш LIИГЛЭСЭН шугам нь ард тумний дундах 

Аврагчийн алдар сууг, доош qиглэсэн шугам нь Иохан 

Баптистынхыг телеелж байна.) 

Иохан 1:19-36; 5:33-36; 10:41-ийг уншихыг суралцагсдаас 

xYCq, асуу: 

• Иохан Баптистын даруу зангийн ямар улгэр жишээг 

бид эдгээр судруудад харж байна вэ? 

• Иохан еерийгее хэн бэ гэдгийг мэдэж бай сан ямар но

толгоо байна вэ? 

• Иоханы даруу зан Мессиагийн замыг бэлдэг'!Ийн уур

гээ биелуулэхэд еерт нь хэрхэн тусалсан бэ? 

• Иохан Баптистын улгэр жишээнээс бид амьдралдаа 

тусалж <{адах юуг cYPq болох вэ? 

Аврал зевхен Есус Христэд байдаг гэдэг унэнийг гэрqил. 

Иохан Баптист энэхуу унэнийг ойлгож байсныг тайл

барла. Тэрээр Мессиагийн замыг бэлдэх унэлж баршгуй 

уурэгтэй байсан q Их Эзэний емне еерийгее даруусгасан 

юм. Бид q бас ингэх хэрэгтэЙ. 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

уйлчлэлийн 

анхны жил 

Хоёр дахь 

жил 

Гурав дахь 

жил 

Христиilн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гура" дахь СУУЛСJИйн Дээгуур 
терелт енгерех баяр Дээгуур еНГ0р0Х Дээгуур енгерех енгерех баяр ба 

баяр баяр СУУЛ'-fИЙН 
долоо хоног 



Оршил 

8ертее байгаа бухнээ цанга а тайлах, сэнгэнэсэн сайхан 

хуйтэн уснаас егехеес буцахгуй болтлоо цангасан уе 

танд байсан уу? Есусийн амьдарч байсан газарт ус ховор, 

ёстой Л чандмань эрдэнэ бай сан бегеед усны телее дай

тахад хурдэг баЙлаа. Бошиглогчид усыг менх амьдралын 

эх булаг болгон дурслэхэд ашигладаг байлаа (Исаиа 8:6; 

12:3; 44:3; 55:1; Иеремиа2:13; 3ехариа 14:8-ыг уз). Есус усыг 

гайхамшигтайгаар даре болгон хувиргаснаар олон ту

мэнд уйлчлэх уйлчлэлээ эхэлсэн юм (Иохан 2:1-11-ийг 

уз). Тэрээр бид уснаас терех ёстой гэдгийг Никодемд заа

сан (Иохан 3:1-7-г уз). Тэр уурдийн амьдрал еед "хетелж 

болох" "амьд усыг" санал болгосноо самари эмэгтэйд 

заасан билээ (Иохан 4:10,14; шулэг 5-14-ийг уз). Бетса

дын цеермийн дэргэдэх евчтэй хун эдгээлт нь цеер

мийн усанд нь биш харин Аврагчид байсныг мэдсэн юм 

(Иохан 5:1-15-ыг уз). Унэн ба зев шударга байдлын телее 

елееж, цангасан хумуус ямар эх булгаас ундаалж боло

хыг Иохан 4-5 илчилсэн. 

Иохан 4-5-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох Сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Христийг хайрлах болон Тууний зарлигуудыг сахих нь 

амьд усыг уухтай адил бегеед бидэнд шинэ хуч чадал 

сэлбэж, менх амьдрал еед хетелдег (Иохан 4:5-14 мен 

Иохан 7:37-38; 1 Нифай 11:25; С ба Г 63:23-ыг уз). 

• Сайн мэдээг бусадтай хуваалцах нь хэцуу юм шиг са

нагдаж байсан ч, энэ нь баяр баясал авчирч, менх 

амьдралтай болоход бидэнд тусална (И ох ан 4:6-10, 

31-40-ийг уз). 

• Шуулт болон Амилуулалт нь Есус Христийн хучээр 

дамжин хэрэгжинэ (Иохан 5:21-29-ийг уз). 

• Сайн мэдээг сонсолгуйгээр нас барсан хумуус уунийг 

сунсний дэлхийд хулээн авах боломжтой (Иохан 

5:25-28-ыг уз; мен1 Петр 3:18-21; 4:6; С ба Г 

138:25-37-г уз). 

• Христийг хундэлж, гэрчуудийн хуулинд дуулгавартай 

байснаар Тууний бурханлаг чанарыг гэрчилдэг (Иохан 

5:30-47; Дэд Хууль 17:6; 2 Коринт 13:1-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 38, 51-52,109. 

За ах эовломж 

Иохан 4-5-ьПI хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

, , 

Иохан 4-5. Есусийн амьдарч байсан газруудыг мэдэх 

нь Тууний амьдралыг санахад бидэнд тусална. 

(20-25 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: 

• 8ерийн чинь амьдралд онцгой учир холбогдолтой га

зар байдаг уу? 

• 3арим газар яагаад хумууст онцгой дурсамжтай бай

даг вэ? 

Мен ийм онцгой дурсамжтай газ ар Есусийн менх бус 

байдал дахь уйлчлэлд байж болно. Дараах газруудыг 

Библийн газрыli зураг 11, 12 дээрээс суралцагсдаар олуул: 

• Иордан гол 

• Иерусалим 

• Кана 

• Цикар 

• Капернаум 

• Бетсадыli цеерем 

Дээрх газрууд туе бурд ямар чухал уйл явдлууд болсныг 

дараах судрын эшлэлуудийг суралцагсдаар гуйлгэн ха

руулж, олуул: 

• Иохан 1:19, 23-28 

• Иохан 2:1-11 

• Иохан 2:13, 23-3:8 

• Иохан 4:1-21 

• Иохан 4:46-50 

• Иохан 5:1-9 

Газрууд болон уйл явдлуудыг товчхон ярилцсаны дара а 

Есусийн менх бус байдал дахь уйлчлэлийн газруудыг мэ

дэх нь Тууний амьдралыг санахад бидэнд тусална гэд

гийг таЙлбарла. 

Иохан 4:5-30, 39-42. Хэрэв бид Туунийг хайрлаж, зар

лигуудыг нь сахивал Христ биднийг сунслэг байдлын 

хувьд тэжээн тэтгэх болно. (15-20 МИНУТ) 

Нэг шилэн аяга, цэнгэг хуйтэн устай савыг ангид авчир. 

Савтай усыг ергеж харуулаад хэн нэгнийг уунээс уухыг 

хус. Асуулт: Бидний амьдралд ус ямар унэ цэнэтэй вэ? (Ус 

амьдралыг тэтгэхэд тусалдаг бегеед хуч тамирыг сэргээж, 

цангааг гаргадаг.) 

Иохан 4:5-30, 39-42-ыг уншиж, ус болон цангахтай холбоо

той угс болон дурслэлуудийг суралцагсдаар олуулж, ол

сон зуйлээ хуваалцахыг тэднээс хус. (Хариултууд нь 

"зургадугаар цаг" [уд дунд буюу едрийн хамгийн халуун 

цаг; шулэг 6], "уух" [шулэг 7], "амийн ус" [шулэг 10], 

"танд утгах юм [уснаас] юу ч алга" [шулэг 11], "цангах" 

[шулэг 13-14], "оргилох" [шулэг 14], "усны сав" [шулэг 28] 

байж болно.) 
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• Яагаад ТЭР эмэгтэй АвраГ'шйн бэлгэдлийг ТЭР дор нь 

ойлгоогуй вэ? (Христ сунсний зуйлуудийн тухай ярьж 

бай сан бол эмэгтэй дэлхийн зуйлсийн тухай бодож 

баЙлаа.) 

• Есус тууний нуглийг мэдсэн уед эмэгтэйд ямар са

нагдсан гэж та нар бодож байна? (шулэг 17-18-ыг уз). 

• Есусийн санал болгосон амийн ус ТЭР эмэгтэйн амьд

ралд хэрхэн нелеелж болох байсан бэ? 

• Тэр эмэгтэй амийн энэхуу уснаас уухын тулд юу хийх 

хэрэгтэй бай сан бэ? 

• Христ устай адилхан юуг бидэнд санал болгодог вэ? 

(Унэн, амилуулалт, хэрэв бид наман'шах юм бол бид

НИЙ нуглийн ууqлалт, Тууний Сунс.) 

У с нь ялангуяа Палестин шиг хуурай уур амьсгалтай газ

рын хумууст унэхээр амьдрал юм. У сгуй бол ургамал, 

амьтан, хумуус амьдарq qадахгуй гэдгийг суралцагсдад 

таЙлбарла. Нугэлд амьдардаг эсвэл сайн мэдээ байдаггуй 

хумуус усаар дутагдсан газартай адил халж, цангаж 

байдгийг хэл. Сунсний амьдралыг нь сэргээхийн тулд 

сайн мэдээний амийн ус тэдэнд хэрэгтэй баЙдаг. 

Иохан 5:25, 27-30. Сайн мэдээг сонсолгуйгээр нас 6ар

сан хумуус уунийг сунсний дэлхийд хулээн авах 60-

ломжтой 6аЙдаг. (20-25 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: 

• Хайртай хун нь талийгааq болсон хун та нарын дотор 

байна уу? 

• Тэр уед сэтгэл санаа LIИНь ямар байсан тухайгаа ху

ваалцаж болох уу? (Анхааруулга: Хуний сэтгэл эмзэг

луулэхгуй байхад анхаар.) 

• Талийгааq болсон хайртай хун LIИнь Есус Христийг бо

лон Тууний сайн мэдээг огт мэдэхгуй бай сан бол сэт

ГЭЛИЙН эмзэглэл qинь еер байх байсан уу? 

Иохан 5:25-30-ийг суралцагсдаар уншуул. 

• Дээрх шулгууд хайртай хунээ, тэр тусмаа сайн мэдээг 

сонсоогуй хайртай хунээ алдсан хунийг тайтгаруула

хад хэрхэн тусалж болох вэ? 

• Хэрэв нас барсан хумуус сайн мэдээг огт хулээж аваа

гуй буюу сонсоогуй бол тэрээр хэрхэн шударгаар 

шуугдэж болох вэ? 

• Шулэг 25 нь нас барсан хумууст юу амлаж байна вэ? 

(Тэд Бурханы Хуугийн дуу ХООЛОЙГ сон сох болно.) 

• "Бурханы Хуугийн дуу ХООЛОЙГ сон сох" ГЭДЭГ нь юу гэ-

сэн утгатай вэ? 

Энэ нийлэмж угийг Сургаал ба Гэрээ 1:37-38-тай харь

цуулж болно. Бурханы уйлqЛЭГ'lДИЙГ сонсох ГЭДЭГ нь 

Туунийг 8ерийг нь сонсохтой адил юм гэдгийг хэл. 

Сургаал ба Гэрээ 138:1-19, 29-31, 57-г суралцагсдаар LIИМЭЭ

гуй уншуул. Тэднийг дуусахад асуу: Энэ ИЛLIЛЭЛТ хайртай 

хунээ алдсан ХУНД хэрхэн амар амгаланг авчирч qадах вэ? 

Дараах жагсаалтан дахь эхний судрыг хоёр дахьтай нь 

хоёр дахийг гурав дахь судрын эшлэлтэй харьцуулах за

маар суулqийн судрыг ЭХНИЙ судрын эшлэлтэй харь

цуулж хэлхээ судрыг суралцагсдаар бий болгуул. 

• Иохан 5:25-30 

• Исаиа 24:22 

• Исаиа 25:8 

• Исаиа 42:7 

• Исаиа 61:1 

• 1 Петр 3:18-21 

• 1 Петр 4:6 

• Сургаал ба Гэрээ 138:1-19, 29-31, 57 

• Мосе 7:37-39 

Дараах асуултаар тегсге: Бидний Тэнгэрлэг Эцэг сайн 

мэдээг сонсож, ойлгох замаар хун бурийг хангадгийг мэ

дэх нь Тууний тухай юуг бидэнд егуулдэг вэ? 

Иохан 5:31-40. Есус гэрчлэлийн хуулийг хундэтгэн, 

дуулгавартай дагаж 6аЙв. (20-25 МИНУТ) 

Хиqээлийн емне хальслаагуй самрыг цаасан уутанд хийж 

бэлтгэ. 8мне нь хуний нудээр огт хараагуй нэг зуйл уу

тан дотор байгааг суралцагсдад хэл. Ангийнхан нь итгэ

ДЭГ нэг суралцагqийг уутан доторхыг харахыг урьж, таны 

хэлсэн уг унэн ЭСЭХИЙГ туугээр хэлуул. (Хэрэв тэр сурал

цагq итгэхгуй янзтай байвал самрын дотор юу байгааг 

хун нудээрээ хараагуйг ТУУНД шивнэж хэл.) Тууний хэл

СЭНД унэмшиж байга а эсэхийг ангийнхнаас асуу. 8ер нэг 

суралцагqийг урагш rapq ирэн уутан доторхыг харахыг 

хус. Энэ суралцагqаар эхний суралцагqийн гэрqлэлийг 

батлуул. Одоо хэчнээн хун итгэж байгааг ангийнхнаас 

асуу. Самрыг ангийнханд узуулж, ууний доторхыг хун 

нудээрээ хэзээ q харж qадцаггуйг таЙлбарла. Асуулт: 

Гэрqлэлийг батлахын тулд нэгээс илуу гэрq хэрэгтэй 

гэдгийг ойлгоход ЭНЭ нь тусалж байна уу? 

Анхааруулга: Хэрэв та уунтэй тестэй узуулэнт хиqээлийг 

багтаасан Матай 16:1-4 х. 45-ын заах зевлемжийг ашигла

сан бол тууний оронд дараахтай адил тестэй ямар нэг 

зуйлийг ХИЙЖ болно. Нэг суралцагqаар хэвлэлийн ямар 

нэгэн сонирхолтой мэдээг ангийнханд яриулахаар урьд

qилан бэлтгуул. Энэ нь та еерее зурагтын нэвтруулгээс 

сонссон боловq, суралцагсад LIИНь сонсоогуй ямар нэг со

НИН мэдээ эсвэл аль нэг суралцагqид тохиолдсон боловq 

бусдад яриагуй ямар нэг ердийн биш зуйл байж болно. 

Энэ явдлыг нотлох хоёр дахь суралцагLIИЙГ УРЬДLIИлан 

бэлтгуул.) 



Дэд Хууль 19:15-ыг нэг сураJЩагчаар уншуул. Гэрчийн хуу

лийг эртнээс баримталж ирсэн бегеед судрын нэлээд хэ

дэн хэсэгт дурдагдсан байдгийг тайлбарла (Матай 18:16; 2 

Коринт 13:1; Ифер 5:4; С ба Г 6:28-ыг уз). Дараах хуснэгтийг 

самбар дээр зурж, Иохан 5:31-40-д Есусийн эш татсан гэр

чуудийг тогтоохдоо, 'Тэрч" гэсэн баганыг хоосон улдээ. 

Гэрч 
Иохан 4:25-26 Есус еерее 

Иохан 5:33-35 Иохан Баптист 

Иохан 5:36 Есусийн ажил уйлс 

Иохан 5:37 Эцэг 

Иохан 5:39 Судрууд 

"Судрын эшлэл ба гана дахь эхний судрыг чангаар ун

ших суралцагчийг сонгож, тэнд дурдсан гэрчийг нэр

луул. Хариултыг 'Тэрч" гэсэн багананд бичиж, еер нэг 

суралцагчаар дараагийн эшлэлийг уншуулж, хуснэгтийг 

дуусга. Асуулт: 

• Аврагч судруудыг судлах тухай ярихдаа ямар номыг 

хэлсэн бэ? (Хуучин Гэрээ.) 

• Тэр яагаад хумуусийг Хуучин Гэрээг судлахыг хуссэн 

бэ? (Хуучин Гэрээний бошиглогчид Аврагчийн ирэл

тийг бошиглож байлаа, Иаков 4:4-5-ыг уз.) 

• Есусийн бурханлаг чанарын еер ямар гэрчуудийг та 

нар санаж байна вэ? (Эцэг эхчууд, амьд бошиглогчид, 

Ариун Суне, Христийн Гэрэл нь хариултууд байж 

болно.) 

Есус Христийн бурханлаг чанарын тухай гэрчлэлээ ху

ваалцаж, хичээлийг тегеге. 

Иохан 6 

Есус Христийн амьдрал 

Их ЭЗЭНИЙ 
уйлчлэлийн 
анхны ЖИЛ 

Эдгээр бупгууд дэх уйл 
АВДЛУУД дараах 

хугацаанд болсон 
бололтой 

Хоёр дахь 
ЖИЛ 

Гурав дахь 
ЖИЛ 

Христиин Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛLrnйн Дээгуур 
терелт еНГ0р0Х баяр Дээгуур енгерех Дээгуур 0НГ0р0Х еНГ0р0Х баяр ба 

Оршил 

баяр баяр сууЛLrnйн 
долоо ХОНОГ 

Дара ах уйл явдлуудын дэс дарааллыг авч уз: цугласан 

олон бошиглогчийг зэлууд газар руу дагаж явав, Иехова 

тэднийг хооллохын тулд гайхамшигтай ар га зама ар 
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талхаар хангав, бошиглогч уул руу ганцаараа явав, Их 

Эзэн дагалдагчдаа гайхамшигтай арга замаар тэнгисээр 

гаталгаж аврав, хумуус дургуйцэж, хоорондоо марган, 

бошиглогчийг шуумжлэв, харин бошиглогч эдгээр уйл 

явдлуудын утга учрыг тайлбарлаж уг хэлэв. Энэ дэс да

раалал нь Израил Египетээс гарч явсныг дурсэлж байна. 

Энэ нь бас Иохан 6 дахь уйл явдлуудыг хураангуйлан 

дугнэж баЙНа. Иоханы сайн мэдээ нь Египетээс шинээр 

гарсан буюу дагалдагчдаа менх бус байдльПI хунд сорил

тууд дундуур дэлхийн боол'1ЛОЛООС челеелен менх амьд

рал руу удирдах ажЛЬПI тэргуунд Есус байгааг харуулдаг. 

Иохан 6-г залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне да

раах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Их Эзэн бидний бух хэрэгцээг хангаж чадна (Иохан 

6:5-21; мен Филиппой 4:19-ийг уз). 

• Байгалийн узэгдлуудийг захирах хуч Есуст Христэд 

байдаг (Иохан 6:5-21; мен Иаков 4:8-9-г уз). 

• Менх бус байдалд бидэнд хоол хуне, ус хэрэгтэй бай

даг шиг менх амьдралд хэрэгтэй амийн талх, усыг 

Христ бидэнд санал болгодог (И ох ан 6:35-58; мен 

Иохан 4:10-14; 7:37-39-ийг уз). 

• Аврагчийн сургаал болон зарлигуудыг зерчих уруу 

таталтуудыг бид эсэргууцэх ёстой, учир нь Тэр бол 

"Христ, амьд Бурханы Хуу мен" (Иохан 6:60-71-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

The Life and Teachings 01 Jesus and His Apostles, 90-93. 

За ах эовломж 

Иохан 6-гийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 

� Иохан 6. Иохан 6, Египетээс Гарсан нь болон ав
� ралын телевлегеетэй адилхан загварыг барим

талсан баЙдаг. (35-45 МИНУТ) 

Дараах угсийг унших буюу самбар дээр бич. 

Ахлагч Боид к.Пакер хэлсэн нь: 

и Авралын телевлегеег дахин дахин судалвал зо

хино. Тэгвэл амьдралын зорилго, Гэтэлгэгчийн 

унэн бодит байдал, зарлигуудын учир шалтгаан 

хумууст ойлгогдоно" (The Great Plan 01 Happiness 

[Сургаал ба Гэрээ/Сумийн туухээр хийсэн сим

позиум дээр шашны боловсролынхонд хандаж 

хэлсэн уг, Бригам Янгийн Их Сургууль, 1993 оны 

8-р сарьПI 10], 3). 
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ЕренхийлеГ'-I Эзра Тафт Бен сон ийнхуу асуужээ: 

"Менхийн Бурханы энэхуу агуу телевлегеег заах

даа Сэргээлтийн судруудад баЙдаг ... захиасууд 

болон за ах аргыг бид хэрэглэдэг бил уу?" 

(Conference Report, 1987 оны 4-р сар, 106; Ensign, 

1987 оны 5-р сар, 84). 

Асуулт: 

• Авралыli телевлегеег мэдэж, нэгтгэн дугнэх нь яагаад 

чухал юм бэ? 

• Авралыli телевлегеег енгерсен уед судалснаасаа сурч 

мэдсэн, еерт чинь хамгийн чухал ямар зарчмууд бай

даг вэ? 

• Ямар нэг зуйлийг давтан судлах нь уунийг санахад би

дэнд тусалдаг гэдэгтэй санал нэг байна уу? 

• Авралын телевлегеег заах хамгийн шилдэг арга замыг 

та юу гэж боддог вэ? 

• Энэ телевлегеег заахад судрууд ямар аргыг ашигла

даг вэ? 

Судрууд авралын телевлегеег шууд заах нь олонтоо то

хиолддог ч уунийг бэлгэдлууд, эсвэл "дурслэлууд" буюу 

"тэмдгийг" ашиглан шууд бусаар за асан байдаг (Мозая 

3:15; Мосе 6:63-ыг уз). 

Дараах судруудыг суралцагсдаар тургэн уншуул: Исаиа 

11:11,15-16; Иеремиа 16:12-15; Уйлс 3:22-23; Ром 9:17; 1 Ко

ринт 10:1-6; 1 Нифай 4:1-4; 3 Нифай 20:23. Асуулт: Олон 

еер бошиглогчид яагаад эрт дээр уед Египетээс Гарсан 

уйл явдалд ийм их анхаарал тавьдаг гэж та нар боддог вэ? 

Египетээс гарсан дара ах уйл явдлууд туухийн дарааллаа

раа байгаа нь энэ юм. Тэдгээрийг дарааллыг нь харгал

захгуйгээр самбар дээр бичээд зев дэс дараалалд 

оруулахыг суралцагсдаас хус. 

1. израилыli ард тумэн бошиглогчийг дагаж цел руу 

хедлев. 

2. Тэд Улаан Тэнгисийг гайхамшигтай арга замаар гатлав. 

3. Олон тумэн дургуйцэв (олон удаа). 

4. Их Эзэн тэнгэрийн хишиг маннагаар хумуусийг 

хооллов. 

5. Бошиглогч хууль хулээн авахаар уул руу очив. 

6. Израилчуудаас олон нь Бурханы эсрэг углэн 

гомдоллов. 

7. Иошуагаар удирдуулсан Израил эцэстээ амлагдсан 

нутагт оров. 

Иохан 6-д Египетээс Гарсаны олон зуйл давхардан гар

даг. Дараах хуснэгтэд тэдгээрийн тоог жагсаасан болно. 

Хавсралтан дахь хуснэгтийн нэг хувийг гялгар хуудсан 

дээр эсвэл тараах материал болгож егехдее "Египетээс 

шинээр гарах нь" гэсэн баганыг хоосон улдээ (х. 315-ийг 

уз). Уунийг ангиараа бегле. 

Израил Египетээс Египетээс шинээр 

гарсан нь гарах нь (Иохан 6) 

Бурхан Израилын Ард тумэн Галилын 
хуухдуудийг Улаан Тэнгисийг гатлан Есусийг 
Тэнгисээр гаталган цел дагав (Иохан 6:1-2-ыг уз). 
уруу удирдав (Египетээс 
Гарсан нъ 13:18-ыг уз). 

Мосе "Бурханы ууланд хурч Есус уул уруу лвав (Иохан 

I ирэв" (Египетээс Гарсан нь 6:3, 15-ыг уз). 
3:1; мен шулэг. 12; 19:1-3). 

Иехова олон тэмдэг, Олон хун тэмдгийн улмаас 
гайхамшгийг уйлдэв Есусийг дагав (Иохан 6:2, 26, 
(Египетээс Гарсан нь 7:3-ыг 30-ийг уз). 
уз; мен Египетээс Г арсан нь 

I 7-11-ийг уз). 

Их 9зэн Дээгуур енгерех 9нэ бол Дээгуур енгерех 

I балрын найрыг бий болгов баярын уе байлаа (Иохан 
(Египетээс Гарсан нь 12-ыг уз). 6:4-ийг уз). 

Бурхан Израилд манна буюу Есус уй олон хунийг та ван 
"тэнгэрийн талхыг" егев талх, хоёр загасаар хооллов 
(Египетээс Гарсан нь 16:4; (Иохан 6:5-14-ийг уз). Тэрээр, 
шулэг. 3-35-ыг уз; (Дэд "Би бол тэнгэрээс бууж 
Хууль 8:3). ирсэн талх байна"(шулэг 41; 

шулэг 31-58-ыг уз) гэж 
хэлсэн юм. I 

Их 9зэн хумууст, юу ч Есус дагалдагчдадаа юу ч 
дэмий урэгдэхгуйн тулд хаяхгуйн тулд улдэгдлийг 
едер бур маннаг идэх нъ цуглуул гэв (Иохан 
хэмжээгээрээ тууж бай гэв 6:12-ыг уз). 

I (Египетээс Г арсан нь 
16:16-30-ийг уз). 

Их 9зэн Мосе шиг Олон тумэн "тэр I 
бошиглогчийг гаргаж бошиглогч" нъ Есус 
ирэхээр амлав (Дэд Хууль болохыг танив (Иохан 6:14). 
18:15-18-ыг уз) 

Их 9зэн У лаан Тэнгисийг Есус Г алилын тэнгис I хага лрж, израилчуудыг дээгуур алхаж, 
аварсан юм; тэд хуурай газар дагалдагчдаа шуурганаас 
дээр гарч ирэв (Египетээс аврав (Иохан 6:16-21-ийг уз). 
Гарсан нъ 14-ийг уз). Уг 9нэ шастир бас харанхуй 
шастир харанхуй болон болон салхинд онцгой 
салхинд онцгой анхаарал анхаарал хандуулжээ 
хандуулжээ (шулэг (шулэг 17-18-ыг уз). 
2Q-21-ийг уз). 

Израил Их 9зэнд дургуйцэн Хумуус Их 9зэнд дургуйцэн 
гомдоллов (Египетээс Г арсан шивнэлдэв (Иохан 6:43, 61, 
нь 15:24; 16:8; 17:3;Тооллого 66-г уз). 
11:4-6-г уз). 

Бошиглогчид Египетээс Гар Есуст "менх амьдралын угс" 
сан нъ шастир болон ууний байдгийг Петр гэрчилсэн 
ач холбогдлыг гэрчилж байдаг (Иохан 6:68; шулэг 
байлаа (Египетээс Гарсан нъ 66-69-ийг уз). 
14:31-15:21; Тооллого 20:12; Дэд 
Хууль 4:33, 35; 6; 26:5-9; Исаиа 
51:9-16; 52:1-6; 1 Нифай 17; 
2 Нифай 25:20; мен С ба Г 
136:22-ыг уз). 

Асуулт: Иохан 6 яагаад Египетээс Гарсаны уйл явдлуу

дьПI талаар олон учир битуулэг сана аг агуулсан гэж та 

нар бодож байна? (Энэ нь иудейчуудийг Есусийн захиаст 

илуу олон удаа хандуулж, туухийнхээ утга учрыг ойлго

ход нь тэдэнд туслах гэсэн арга байж магадгуй юм.) Су

ралцагсдыг гурван булэгт хувааж, булэг бурд дараах 

судрын хэсгуудээс нэгийг даалгаж, Иохан 6 ба Египетээс 



Гарсан нь номонд давхцаж байгаа уйл явдлуудыг болон 

судрын эдгээр хэсгуудийг бид еерсед дээрээ хэрхэн хэ

рэгжуулж болохыг олуул. 

• Иохан 6:1-14 (УЙ олон хун Есусийг зэлууд газар уруу 

дагаж явахад Тэр тэднийг гайхамшигтайгаар хооллов. 

Бид АвраГ'шйг болон Тууний бошиглоГ'щыг дагаснаар 

сунсний тэжээл хулээн авдаг.) 

• Иохан 6:15-21 (Авраг'! дагалдаГ'щаа аврахын тулд тэн

гис дээгуур алхалжээ. Бидэнд асуудал тулгарсан уед 

амар амгаланг олох цорьПI ганц унэн эх сурвалж нь 

Есус Христ баЙдаг. Тэр бидэнд амлагдсан менхийн ну

таг руу хийх аянд туслах болно.) 

• Иохан 6:22-71 (Амийн талхны талаарх Христийн сур

гаал уг уйл явдлуудыli утга yqpblli тайлал юм. Хрис

тийн угс биднийг удирдаж, менх байдлын утга Y'lPbIr 

ойлгоход бидэнд тусалдаг.) 

Булэг бурээр олж мэдсэн зуйлсийг нь хуваалцуул. 

2 Нифай 11:4, Мосе 6:63-ыг нэг суралцаГ'lаар 'IaHra уншуул. 

Эдгээр шугуудэд егуулснээр ямар зуйлууд Христийн ту

хай ГЭР'IИлдэг вэ? Иохан 6 дахь эдгээр шулгууд Епшетээс 

Гарсан нь дахь загвартай хэрхэн холбогдож байгааг ярилц. 

Судруудыг судлахдаа Есус Христийг ГЭр'IИЛЖ байгаа дурс

лэлуудийг улам сайн ойлгоход нь сурагцагсдыг дэмж. 

Иохан 6:5-14 (мен Матай 14:14-21; Марк 6:34-44; Лук 

9:11-17-г уз). Есус Христ Тэнгэрлэг Эцэг болон бух хун 

терелхтнийг хайрладаг учраас уйлчилж бай сан юм. 

Бурханыг болон херwуудээ хайрлах бидний хайр зар

лигуудыг сахихад нелеелж бай вал бидний хусэл эрмэл
зэл, учир ундэслэл цэвэр ариун баЙдаг. (15-20 МИНУТ) 

Дара ах жишээг ярь: Мэри нэг еглее хожуу сэрж, ХИ'lээл

дээ явахаар яаруу сандруу хувцаслажээ. Ороо хураалгуй 

орхисноос ерее нь хар салхинд дайруулсан юм шиг ха

рагдаж баЙв. Удээс хойш гэртээ ирэхэд, орыг нь хураа

'lИхсан, ерее нь цэмцийж баЙлаа. Орон дээр нь: "Хайрт 

Мэри минь, 'Iи енгерсен удэш болзооноос хэтэрхий 

оройтож ирсэн Y'lpaac их ядарсан байх ёстой гэдгийг би 

мэдэж байна. Би ереегий 'lИнь цэвэрлэж, орыг 'Iинь ху

раалаа. 6дрийг сайхан енгеруулж байгаа гэдэгт итгэл

тэй байна. Хайртай шуу, ээж 'Iинь" гэсэн зурвас баЙлаа. 

Асуулт: 

• Хэрэв 'Iи Мэри байсан бол 'Iамд ямар санагдах 

байсан бэ? 

• Эх хун яагаад иймэрхуу зуйлсийг хийдэг вэ? 

У чuр ундэслэл гэдэг угийг самбар дээр би'IИЖ утгыг нь 

тодорхойлохыг суралцаГ'lдаас хус. Асуулт: 

• Хумуус ажил уургээ биелуулэхийн телее ХИ'lээн 'Iap

майдгийн шалтгаан юу вэ? (Тэдний хариултыг ярилц.) 

• Иохан 6:5-14-ийг унш. Есус яагаад таван мянган хунийг 

гайхамшигтайгаар хооллосон гэж та нар боддог вэ? 

I • 

• Иохан 6:22-26-г унш. Есусийн егуулснээр, уй олон хун 

яагаад Есусийг дагаж байсан бэ? (Есусийн тэднийг 

хооллосон шалтгаан нь цугласан олныхоос ялгаатай 

байсныг ярилц.) 

• Иохан 6:38-ыг унш. Энэ шулэгт егуулснээр юу Есуст 

тулхэц егсен бэ? 

Тэнгэрлэг Эцэгээ болон сунсэн ах ЭГ'l нараа хайрлах хайр 

нь Есусийн хеделгег'l ху'! болж байсан бол цугласан олны 

хувьд илуу их хоолтой болж, тэмдгуудийг харах хусэл нь 

тэднийг хетелж байсныг суралцагсдад хэл. Хумууст янз 

бурийн зуйл хеделгег'l ху'! болдгийг таЙлбарла. Жишээ 

нь, бидний олонх нь сумд явдаг, гэхдээ шалтгаан нь еер 

еер байж болно. Асуулт: Хумуус сумд явдгийн зарим 

У'IИр шалтгааныг та нар юу гэж уздэг вэ? хариултуудыг 

самбар дээр би'IИЖ, илуу цэвэр уqиp ундэслэл гэж уздэг 

дарааллаар нь суралцагсдаар баЙрлуул. 

сайныг уйлдэх У'lир шалтгаан нь Христийн уqиp шалт

гаанаас еер бай сан тохиолдол бий юу гэдгийг суралцагс

даас асуу. Асуулт: 

• 6ерсдийн У'IИР шалтгааныг сайжруулахын тулд бид 

юу хийж болох вэ? 

• Зев зуйтэй уqиp ундэслэлийг баримталсан тохиол-

долд хунд ямар ашиг туе ирдэг вэ? 

Бидний баримталдаг У'lир ундэслэл ХЭ'IНЭЭН цэвэр 

ариун байх тусам бид Христийг дагаж, Туунтэй адилхан 

болно гэдгийг ГЭР'IИл. 

� Иохан 6:32-51. Есус Христ бол амийн талх мен. 

�(15-20 МИНУТ) 

Шинэхэн талхыг ангид авqиp. Талхыг жижиг хэсгууд 

болгон уйруулж, суралцагсдаар унэрлуул. Асуулт: Есу

сийг хэрхэн талхтай зуйрлуулж болох вэ? хариултуудыг 

самб ар дээр жагсаан би'l. (Аль аль нь тэжээл болж, елсе

хийг болиулдаг; хоёул бидэнд амьдралыг егдег; аль аль 

нь Тэнгэрлэг Эцэгийн адислал юм; Христ "талхны ер

гее" гэсэн утга бухий нэртэй Бетлехемд терсен билээ.) 

Иохан 6:32-51-ийг суралцагсдаар уншуулж, Есус 6ерий

гее хэрхэн манна буюу "тэнгэрийн талх-"тай зуйрлуулс

нийг олуул. Асуулт: 

• "Амийн талхны" ашиг туе юу вэ? 

• Энэ талхыг эсэргууцсэний ур дагавар юу байж болох вэ? 

• Сунсний тэжээлийн дутагдлыг хэрхэн хоол тэжээ

лийн дутагдалтай зуйрлуулж болох вэ? 

• Иохан 6:32-35, 44-51-ийг унш. Эдгээр шулгуудэд 

егуулснээр, бид амийн талхыг хэрхэн иддэг вэ? 

• Хэрэв Туунд ирж, итгэх юм бол бид хэзээ '1 дахин ел

сех буюу цангахгуй гэж Есус яагаад амласан юм бол? 

(шулэг 35-ыг уз). 

• Христэд ирэх гэдэг нь еерийн 'Iинь хувьд юу гэсэн 

уг вэ? 



I • •  

Ахлагч Брус Р.МкКОНКИЙН дараах угийг унш: 

"Бид эдугээ Бурханы Хуугийн махан биеийг 

идэж, цусыг нь ууснаар хумуун аврагддаг гэсэн 

утгатай амийн талхны тухай охь манлай сургаа

лыг заах гэж байна .... 

"Амий:н, менх амийн амьд талх, тэнгэрээс бууж 

ирсэн талх гэдэг нь еерийгее дурслэхэд тууний 

хэрэглэсэн уг хэллэг юм; тууний бие мах, цуснаас 

бурдсэн учир хумуун тэнгэрээс илгээгдсэн талхыг 

идэхийн тулд тууний махыг идэх ёстой, дэлхийн 

амийн телее егех мах нь 'тууний хязгааргуй, мен

хийн цагаатгагч золиослолоор эвдэгдэх махан бие 

юм. Есусийн угс ямар утгатайг мэдсэн ч тэдгээр 

угс авралд болон менх амьтай болохын тулд тэд

ний хийх ёстой ажил уйлстэй хэрхэн холбоотойг 

бухэлд нь ойлгох чадваргуй бай сан учраас иудей

чууд 'хоорондоо маргалдсан ' юм.' ... 

"Бурханы Хуугийн махыг идэж, цусыг уух гэдэг 

нь, нэгдугээрт, туунийг шууд болон бурэн ут

гаар нь, ямар ч эргэлзээгуйгээр, Менхийн Эцэ

гийн махан биеэр терсен хуугийн хувьд хулээн 

авна гэсэн уг, хоёрдугаарт, Сумд элсэн, дуулга

вартай байдал ба зев шударга байдалд эцсийг 

хуртэл тэв'1ИН, тууний сайн мэдээг ху лээн авс

наар Хуугийн зарлигуудыг сахина гэсэн уг юм. 

Ийм байдлаар тууний махыг идэж, цусыг уусан 

хумуус менх амьтай болох бегеед энэ нь селе с

тиел дэлхийн хамгийн дээд тэнгэрт ергемжлег

дене гэсэн утгатай юм. Жишээ нь, Паул эртний 

Израилын тухай хэлэхдээ: Тэд 'бугд адилхан сунслэг 

хоол идсэн бегеед бугд адилхан сунслэг ундааг уусан 

байна. Тэднийг дагаж байсан сунслэг хаднаас mэд ундаал

сан ю.м. Тэр хад бол Христ байв' (1 Коринт 10:3-4.)" 

гэжээ. (Mortal Messiah, 2:377-379 ). 

• Бид Христэд ирэх гэрээнуудээ хэрхэн санаж болох вэ? 

• Яагаад бид долоо хоног бур ариун ёслолоос хуртдэг вэ? 

Бид Есус бол Христ гэдгийг хулээн зевшеерснеер, Сумд 

нэгдэж, Тууний зарлигуудыг биелуулэн, зев шударга 

байдалд эцсийг хуртэл тэвчсэнээр амийн талхнаас хурт

дэгийг таЙлбарла. Хэрэв бид ингэх юм бол сунслэг тэжээ

лийн телее хэзээ ч елсеж, цангахгуЙ. Гэвч бид ариун 

ёслолын талх, уснаас хуртсэнээр гэрээнуудээ байнга сана

даг байх хэрэгтэЙ. Сургаал ба Гэрээ 20:77-г уншаад, асуу: 

• Бид ариун ёслолоос хуртэхдээ юу ХИЙХ хусэлтэй бай

гаагаа Эцэгт амладаг вэ? 

• Хариуд нь Бурхан бидэнд ямар амлалт егдег вэ? 

Мелвин ж.Баллардыli дараах угсийг уншиж, ярилц: 

"Бодгалийг толгойноос эхлээд хелд нь хуртэл са

нуулдаг нэгэн сунс ариун ёслолыг гуйцэтгэхэд 

оролцдог гэдгийг би ГЭР'1ИЛж байна; тэр сунс 

шархыг эдгээж, ачааг чинь ергелцехийг та мэ

дэрнэ. Сунсний энэ хоолноос хуртэхээр зохистой 

бегеед унэн сэтгэлээсээ хусэлтэй бодгальд тайт

гарал, аз жаргал ирдэг" (Мелвин Ж.Баллард ... 

Crusader for Righteousness [1966], 133 ). 

"While of These Emblems We Partake" (Hymns, по. 174) 

дууллыг дуул. Ариун ёслолоос долоо хоног бур хуртэхэд 

энэ нь юуг телеелдег тухай санахад суралцагчдыг дэмж. 

Иохан 6:60-71. Аврагчийн сургаалууд болон зарлигуу

дыг зорчих явдлыг бид эсэргууцэх ёстоЙ. (20-25 МИНУТ) 

Хайрга шигших тор юм уу шигшуурийг ангид авqиp. 

Хэсэг жижиг хайрга буюу улаан буудайг гурилтай хо

лиод гурилыг том ширхэгтэй зуйлээс салгахыli тулд гу

рилыli шигшуурийг ашигла. Иохан 6:66-г суралцагсдаар 

уншуулж, асуу: 

• Амийн талхны тухай Аврагчийн номлол шигших энэ 

уйл явцтай хэрхэн адилхан байна вэ? 

• Есусийн дагалдаГ'lдаас яг тэр уед тийм олон хун туу

нийг яагаад орхисон гэж та нар боддог вэ? 

• 6неедер хумууст ойлголт дутсанаас эсвэл сайн мэдээ

гээр амьдрах хусэл дутагдсанаас Сумийг орхидог эсвэл 

идэвх султай болдог гэж та нар боддог уу? 

• 6неедер сайн мэдээгээр амьдрах нь зарим хумууст 

яагаад хэцуу байдаг вэ? 

• Ийм бэрхшээлийг даван туулж, гэрээнууддээ УНЭН'l 

байхын тулд бид юу хийж болох вэ? 

Иохан 6:67-69-ийг суралцагсдаар уншуулж, "Та нар бас 

явахыг хусэж байна уу?"гэсэн Аврагчийн асуултанд Петр 

хэрхэн хариулсныг олуулж. Илчлэлтээр хулээн авсан гэрч

лэл туунд байсан учраас Петр тэгж хариулсныг гэр'1ИЛ. 

Бидэнд зевхен хувийн гэрчлэл байсан цагт л Аврагчийн 

асуултанд Петр шиг итгэлтэй хариулж чадна гэдгийг 

таЙЛбарла. Ийм гэрчлэл гагцхуу илчлэлтээр ирж болно эс

вэл зевхен дуулгавартай байдал ба залбирлаас ирж болно. 

Дараагийн удаа хунд байдалд ОрСОН уед нь их Эзэн тэд

нээс, "Та нар бас явахыг хусэж байна уу?" гэж асуувал хэр

хэн хариулахаа тунгаан бодохыг суралцагсдаас асуу. 

"Lord, 1 Would Follow Thee" (Hymns, по. 220 ) дууллыг ан

гиар нь дуулуул. Менх бус амьдралын гол зорилгуудын 

нэг нь соригдох явдал мен гэдгийг гэрчил. Абрахам 3:25-

ыг уншиж, сорилтуудтай тулгарах нь Их Эзэний зарлиг

ласан бухнийг бид хийх болно гэдгийг харуулах нэг арга 

зам мен гэдгийг таЙлбарла. 



Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
Хоёр дахь 

жил 

Эдгээр 6улгууд дэх уйл 
ЯВДЛУУА дараах 

хугацаанд болсон 
бололтой 

Гурав дахь 
жил 

Хриетийн Лнхны Дээгуур Хоёр дахь Гура" дахь Сууmийн Дээгуур 
терелт 0нгерех баяр Дээгуур енгерех Дээгуур енгерех енгерех баяр ба 

Оршил 

баяр баяр СУУЛ'ШЙН 
долоо хоног 

Иохан 7-8 дахь уйл явдлууд Их Эзэний УЙЛLIЛЭЛИЙН гу

рав дахь жилийн намар болж енгерLIЭЭ. Есус эх орон 

нэгтнуудийнхээ адил Иерусалимын Табернекл дахь Най

ранд оролцохоор телевлеж баЙв. Баярт оролцох нь 8е

рийн бурханлаг уурэг зорилгыг олон тумэнд тунхаглах 

боломжийг Есуст олгоно гэж дуу нар нь бодсон байв 

(Иохан 7:4-ийг уз). Есус тэдний саналыг зевшеерсенгуй 

харин явахаа хэдэн едер хойшлуулж, нууцаар явжээ. 

УLIИр нь иудеЙLIУУДИЙН удирдаГLIИД Туунийг алахыг XYCLI 

байв (шулэг. 8-13-ыг уз). "Тууний дээш авааLIигдах ед

рууд ойртож байсан уед Есус шийдвэртэйгээр Иерусали

мыг зорьлоо" (Лук 9:51-ийг уз). Тэрээр Гетсемани болон 

Голгота дахь оргил уйл явдлуудын емне Иудей болон 

Пере ад дахин заасан LI 8ерийн дуртай Галилд Амилахаа

саа емне эргэн ирж чадаагуй ажээ. 

Иохан 7-8-ыг залБИрLI судлан, ХИLIЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс емне 

дараах зарqмуудыг aBLI уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал зарчмууд 

• Бид Есусийн сургаалуудаар амьдарснаар тэдгээрийн 

унэнийг мэддэг (Иохан 7:14-17-г уз). 

• Есус Христийн ГЭрLIЛЭЛУУД Сунсний ГЭрLIЛЭЛ дээр суу

рилсан байх ёстой (Иохан 7:24-53; мен Иаков 4:8-11, 

14-16-г уз). 

• Бид еерсдийгее зев шударга гэж узэн нугэлтнуудийг 

зэмлэн буруутгах биш харин тэднийг нуглээ орхиход 

нь урамшуулан дэмжих ёстой (Иохан 8:1-11-ийг уз; 

мен Матай 7:1-5; С ба Г 58:43-ыг уз). 

• Бид унэнийг эрэлхийлж, дагаснаар нугэл хилэнц, ал

даа дутагдльПI боолLIЛОЛООС LIелеелегдене (Иохан 

8:21-24, 31-36-г уз). 

• Бид аврагдахьПI тулд Есус Христ болон Тууний амьд 

БОШИГЛОГLIДЫГ хулээн aBLI, дагах ёстой (Иохан 8:33-39 

ийг уз; мен Матай 23:29-31; Иохан 9:28-29-ийг уз). 

, , 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings ofJesus and His Apostles, 107-110. 

Заах зовломж 

Иохан 7-8-ын хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго, эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Иохан 7:1-9. Бид сайн мэдээгээр байнга амьдарсан 
уед бусдын хайр, хундэтгэлийг хулээх нь нэмэгдэнэ. 
(10-15 МИНУТ) 

Хайртай хумуустээ унэнийг ярихдаа эргэлзэж байсан то

хиолдол байсан эсэхийг нь суралцаГLIдаас асуу. Асуулт: 

Чамд ямар санагдсан бэ? 

Хуухдуудийг хоёр булэг болгон хуваа. Нэг булгээр Иохан 

7:1-9-ийг уншуулж, нэгтгэн дугнуул. Негее булгээр 

Иосеф Смит-Туух 1:48-50-ийг уншуулж, нэгтгэн дуг

нуул. ГЭрLIЛэлд нь гэрийнхэн нь хариулсан байдлаас бо

лоод Есус, Иосеф Смит хоёрьПI бодол сана а еер еер 

байсан байж болохыг харьцуулж узэхийг суралцаГLIдаас 

хус. АхлаГLI Брус Р.МкКонкиЙн дараах угийг унш: 

"Христийн бурханлаг LIaHap болон тууний сайн 

мэдээний aBparLI ХУLIНИЙ тухай ГЭрLIЛЭЛ гэр бу

лийн харилцаанаас аяндаа бий болдоггуй. ГЭрLI

ЛЭЛ нь зевхен уун дээр тулгуурласан [нотлогдсон] 

менхийн хуулиудыг хулээн авахад дуулгавартай 

байсан хумууст ирдэг. Бараг бух эрин зуунуудад 

бошиглогLIИД болон эцгуудийнхээ итгэл бишрэ

лийг орхиж, дэлхийн хэв маягаар амьдрахаар сон

го сон хевгууд, охидтой зев шударга хумуус 

байсаар ирсэн билээ. 

"Иосеф, Мариа хоёрьПI хевгуудийг Есусийн 'дуу 

нар' хэмээн олонтоо дурдсан байдаг LI унэндээ бол 

тэд тууний хувьд эх нэгтэй ах дуус юм. (Матай 

12:46; 13:55; Иохан 2:12; Уйлс 1:14; 1 Коринт 9:5.) Тэд 

хэдийгээр нэг гэр оронд, Иосеф, Мариа нарьПI зев 

сайн нелеегеер eCLI хумуужсэн LI, Есусийн сургаал, 

уйлчлэл, гайхамшгуудыг мэддэг бегеед туунтэй 

ах дуугийн цусан терлийн холбоотой байсан LI туу

нийг Мессиа мен хэмээн таньж LIадаагуй байсан 

юм. ГЭВLI, тэд ХОЖИМ нь бугдээрээ хервесен болол

той (Уйлс 1:14); 'Эзэний дуу Иаков' (Галат 1:19) хэ

мээн Паулын нэрлэсэн, тэдний нэг нь ариун 

телеелеГLIеер УЙЛLIИЛЖ байв; мен еерийгее Иуда 

. . .  ИаковьПI дуу Иуда (Иуда 1) Иудагийн захидлыг 

биLIЖЭЭ" (Doctrinal New Testament Commentary, 1:437). 

Асуулт: Есус эх нэгтэй дуу нарЬПIхаа итгэл найдварыг 

хэрхэн бурэн хулээдэг бай сан гэж та нар боддог вэ? 



I • •  

3арим залуу хумуус эцэг ЭХ нь болон насанд хурсэн бусад 

хумуус еерсдед нь итгэхгуй байна гэж гомдоллодгийг 

хэл. Асуулт: Бид хайртай хумуусийнхээ итгэлийг хэрхэн 

олж авч болох вэ? Есус Христ амьдралдаа сайн мэдээнд 

ШИЙДБэр теге, тууштай байсан шиг суралцагчид амьд

ралдаа мен тийм байхад тэднийг урамшуу лан дэмж. 

Иохан 7:17 (Теге эзэмших еудар). Бид Ееуеийн 

еургаалуудаар амьдаренаар тэдгээрийн УНЭНИЙГ 

МЭДЭЖ чадна. (20-25 МИНУТ) 

Нэг найз нь туун дээр хурч ирээд аравны нэгийн хууль 

унэхээр Бурханы зарлиг гэдгийг чи яаж мэдсэн юм бэ? 

гэж асуужээ хэмээн тесеелен бодохыг суралцагсдаас хус. 

Асуулт: Энэ асуултанд чи хэрхэн хариулах вэ? Иохан 

7:17-г суралцагсдаар уншуулж, хариултыг олуул (мен 

Алма 32:26-42, 1 Иохан 2:3-6-г уз). 

далыli гишуун Ахлагч Лорен к.Данны дара ах угсийг 

унш. Иохан 7:17-д хэрэглэсэн евермец арга замуудыг 

суралцагсдаас асуу. 

"Хэдэн сарьПI емне надтай уулзахаар хоёр залуу 

ирлээ гэж надад хэллээ. Тэднийг санваартны 

удирдагчид нь надтай уулзахыг зевлесен ажээ. 

Тэд манай оффист орж ирсэн мечеесее л Сумийн 

зарим сургаал, дурэм журмыli талаар чин унэнээ

сээ санаа тавин асуусан юм .... 

"Тэдний асуулт тулгарсан асуудлыlix нь шинж 

тэмдэг болохоос шалтгаан нь биш юм биш уу? 

гэж би эцэст нь тэднээс асуулаа. Тэдний жинхэнэ 

асуу лт нь энэ сум унэн уу гэсэн асуу лт биш гэж 

уу? Энэ Сум унэхээр Есус Христийн Сум мен уу? 

Энэ Сум унэхээр бурханлаг илчлэлтээр удир

дагдцаг гэж уу? Хэрэв тэр залуу эрчууд дээрх 

асуултуудыli хариултыг баттай олвол амьдралд 

нь тохиолдож болох бусад асуудлуудыг шийдэж 

болно гэдгийг зевшеерсен юм .... 

"Гурван сарын хугацаатай туршилтанд оролцо

хыг сонирхож байна уу? гэж би тэднээс асуув. 

Тэд туршаад узэж болох юм ГЭСНЭЭ МИНИЙ энэ 

санаа чухам юу гэсэн уг болохыг мэдэх хуртлээ 

тедийлен шийдэмгий биш баЙв. 

"'Ирэх гурван сарын турш та хоёр сумийнхээ бух 

цуглаанд оролцож, тэнд хумуусийн хэлж байгаа 

угийг анхааралтай сонсох болно .... 

''' ... Та хоёр хувийн амьдралдаа еглее, оройн 

залбирлыг тогтмол хийж байх болно ... .' 

"Архи, тамхи, мансууруулах бодисоос ... татгал-

заж чадах уу? гэж би тэднээс асуу лаа. 

"8ерсдийгее ёс суртахууны хувьд цэвэр ариун 

байлгаж, Аврагчийн за асан ариун журмыli зарч

муудад нийцэхээр амьдрахьПI ТУЛД ... тууштай 

байж чадах уу? гэж би тэднээс асуув. Тэгнэ ээ 

гэж тэр хоёр хариулав. Тэгээд дараагийн гурван 

сард Мормоны HOМbIr эхнээс нь аваад дуустал 

едер бур хэдэн хуудас унших хуваарь гаргаж, уг 

ном унэн уу, ЭНЭ ном унэхээр туунээс ирсэн уу 

ГЭДГИЙГ мэдэхэд нь Их Эзэн тэднийг адислахын 

тулд унших бурдээ залбирч байхыг би тэдэнд 

зевлев. Тэд зевшеерлее. 

" ... 'Тэгээд туршилт зохих ёсоороо явагдвал та 

нар нехдее улам сайн мэдцэг, бусад хумууст 

илуу их талархдаг, тэдний талаар санаа тавьдаг 

болох зэрэг ур дунг ажиглах болно ' гэж би нэмж 

ХЭЛЛЭЭ. Тэд миний саналыг хулээж аваад гарч яв

лаа" (Conference Report, 1971 оны 4-р сар, 106-107; 

Ensign, 1971 оны 6-р сар, 81-82). 

Иохан 7:17 дахь зарчмууд бидний амьдралд хэрхэн хэрэг

лэгдэж болохыг ярилц. Хувийн гэрчлэл чинь юунд дут

маг байгааг еерее тогтоож, гэрчлэлээ телевшуулэхийн 

тулд гурван сарын энэ туршилтыг ХИЙХЭД тэднийг ДЭМЖ. 

Иохан 8:1-11. Бид еередийгее зев шударга ГЭЖ УЗЭН 

нугэлтнуудийг ЗЭМЛЭН буруутгах биш харин дутагдлаа 

даван туулахад нь тэдэнд улгэр ЖИШЭЭ узуулэх ёетоЙ. 

(20-25 МИНУТ) 

"Эхлээд шидэх чулуу" гэж дээр НЬ бичсэн том чулууг 

хичээл эхлэхийн емне ангид тавьсан бай. Иохан 8:1-11-

ийг суралцагсдаар уншуулж, уунтэй адилхан ямар чу

лууны тухай энд егуулж байгааг олуул. Асуулт: 

• Их Эзэн эхлээд чулуу шидэх тухай юу гэж хэлсэн бэ? 

• Эдгээр шулгуудээр Их Эзэн юу заахыг хичээсэн гэж 

та нар бодож байна? 

• Дутагдлаа хаацайлах нь яагаад аюултай нугэл байдаг вэ? 

• Бид дутагдлаа хаацайлахаас хэрхэн зайлсхийж болох вэ? 

• 8глее бур аяга тавагны шуугээн дээр ийм чулууг ха-

рах нь ямар байх бол? 

Бух суралцагсдад жижиг чулуунууд егч, тэдгээрийг 

ереендее тавихыг нь ДЭМЖ. (Том чулууг ЭНЭ хичээлийн 

сануулагч болгож, ангид ил харагдах газарт долоо хоног 

баЙрлуул.) Бусдыг шуухээс зайлсхийж, ууний оронд нуг

лээ даван туулахыг ургэлж хичээн чармайх зама ар улгэр 

жишээ узуулэхэд суралцагчдыг дэмж. 

Бусдыг шуух болон шуумжлэхээс зайлсхийх нь нуглийг 

зевшеерен дэмжихтэй адилгуй гэдгийг суралцагсдад 

ХЭЛ. Тухайн уедээ АрванхоёрьПI Чуулгын гишуун асан 

Спенсер в.кимбаллыli дараах угсийг унш: 



"[Бурхан] нугэлтнийг хайрладаг '1, 'нуглийг еч:уу

хэн тедий '1, хулцсэн янзаар хулээн зевшеерч: ч:а

дах нь угуй.' (С ба Г 1:31.) Хэрэв наманч:лалаар 

дамжин нуг лийг жигших жигшил амьдралаа 

еерч:лехед биднийг албадах юм бол нугэлтнууд 

бид хайр, нинжин сэтгэлд илуу их талархах 

болно" (The Miracle о/ Forgiveness, 59). 

Арванхоёрын Чуулгын гишуун Ахлагч: Рассел М.Нелсон 

уун дээр нэмж хэлсэн нь: 

"Хулээцтэй хандах буюу ороо бусгаа дэлхийд би

дэнд маш их хэрэгтэй энэ сэдвээр уг хэлэх бол

сондоо миний сэтгэл их хеделж байна. Гэвч: бид 

энэ сэдвээр ярилцахдаа mэвчээр, хулцэн тэвч:их 

гэдэг угс уmгын хувьд ялгааmайг ойлгох ёсmоЙ. Бусдад 

хулээцтэй хандах таны сайхан сэтгэлийн тэвч:ээр 

тэдэнд буруу юм хийх боломж олгож байгаа хэ

рэг биш, бас тэдний гэм бурууг хулцэн тэвч:инэ 

гэсэн хэрэг биш юм. Уг ялгаа нь энэхуу амин 

ч:ухал сэдвийг ойлгоход ундэс суурь болдог" 

(Conference Report, 1994 оны 4-р сар, 90; Ensign, 

1994 оны 5-р сар, 69). 

Шулэг ll-ийг суралцагсдаар дахин уншуулж, эмэгтэй бо

лон тууний нугэлд Есус хэрхэн хандсаныг олуул. Херший

гее хайрлахын хамт нуглийг ул тэвч:их талаар 

суралцагсдыli асууж болох асуултуудыг ярилц. Дээрх хоёр 

зуйлийг хэрхэн хэрэгжуулэх талаарх санал зевлемжийг нь 

тэднээс асуу. Есус Христ бол бидний улгэр жишээ гэдгийг 

гэрч:ил. Тэр нугэлтнуудтэй хамт хооллож, тэдэнтэй ярил

цан, тэднийг хайрладаг байсан '1 нуглийг жигшин узэн 

яддаг байснаа ямагт тодорхой ойлгуулдаг баЙлаа. 

� Иохан 8:31-32. Бид унэнийг эрэлхийлж, да гас

� наар нугэл хилэнц, алдаа дутагдлын боолчло

лоос челеелегдене. (20-25 МИНУТ) 

Иохан 8:31-32, Иохан 8:34-ийг суралцагсдаар уншуулж, 

хооронд нь харьцуул. Дара ах схемийг самбар дээр зур: 

Биеийн 
нугэл 

Сунений нугэл 

Сэтгэл еанааны нугэл 

Нийгмийн 
нугэл 

, , 

Суралцагсдаас асуу: 

• Нугэл нь бидэнд сунслэг байдал, бие махбод, нийг

мийн болон сэтгэл санааны хувьд хэрхэн нелеелж бо

лох вэ? (Хариултуудыг самб ар дээр бич.) 

• Унэн биднийг дээрх дервен терлийн нуглээс хэрхэн 

ангид байлгаж ч:адах вэ? 

Ахлагч: Брус Р.МкКонки "унэн та нарыг ч:елеелне" гэсэн 

егуулбэрийг тайлбарлаж, бич:ихдээ: 

"Хуурамч: сургаалын хараал идсэн хучнээс ч:елее

тэй, хусэл тач:аалын боолч:лолоос ч:елеетэй, нуг

лийн гинжнээс ч:елеетэй ергемжлегдсен хумуус л 

зевхен хязгааргуй эрх ч:елеег бурэн эрх ч:елеетэй

геер эдэлдэг" (Doctrinal New Testament Commentary, 

1:456-457) гэжээ. 

Хегжим сурч: байгаа хун бий юу гэдгийг суралцагсдаас 

асуу. (Анхааруулга: Хэрэв та Лук 17:1-10 [х. 106]-ын заах 

зевлемжийг ашигласан бол энэ узуулэнт хич:ээлд еер 

нэг авьяасыг ашиглаж болох юм.) Хэрэв тэгсэн бол: 

Хегжмеер хич:ээллэх нь еерийн чинь эрх ч:елеег хэрхэн 

хязгаарладаг вэ? (Хегжмеер хич:ээллэх нь маш их цаг 

шаардах бегеед бидний хийхийг хусдэг бусад зуйлд цаг 

хурэлцэхгуй байж болно.) Хегжмийн багахан авьяастай 

нэг суралцагч:ийг еерийнхее сонгож авсан хунд хегж

мийг тоглоно уу гэж урь. Суралцагсдаас асуу: 

• Хегжмийн мэдлэгтэй болж, дадлага хийх нь хувь хунд 

хэрхэн эрх ч:елее олгодог вэ? 

• Мэдлэг, ч:адвар дутах нь эрх ч:елеег хэрхэн хязгаарла

даг вэ? 

Энэ сана аг тодорхой дурслэхийн тулд сонгож авсан 

хегжмийн бичлэг сонсгох буюу хегжмийн авьяастай су

ралцагч:аар уг хегжмийг ангийнханд зориулж тоглуула

ха ар зохион баЙгуул. Суралцагсад уг хегжмийн зохиолын 

яруу сайхныг мэдрэхээр хегжмийг хангалттай удаан тог

лох хэрэгтэЙ. Асуулт: 

• Хун хегжмийг ийм ч:елеетэй тоглож байгааг сонссон 

уед та нарт ямар санагддаг вэ? 

• Энэ нь сайн мэдээний тухай мэдлэгтэй болж, туугээр 

амьдрахтай хэрхэн адилхан бэ? (Тэдний хариултуудыг 

ярилц.) 

Хэрэв бид сайн мэдээний тухай мэдлэгийнхээ дагуу 

амьдрах юм бол уг мэдлэг нь хуч болдгийг таЙлбарла. 

Унэнийг мэдэхгуй байх нь сайн мэдээгээр амьдрах бид

ний эрх ч:елеег хязгаарладаг. Нугэл болон хэнэггуй бай

дал нь биднийг ямар хумуус байвал зохиход саад болдог 

бол унэнд дуулгавартай байх нь бидэнд эрх ч:елеег олго

дог. Асуулт: Унэн бидэнд эрх ч:елеег хэрхэн олгодгийн 

ямар жишээнууд байна вэ? 
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Иохан 8:33-59. Есус ХРИСТ еерийн бурханлаг чанарыг 
ТОАОРХОЙ гэрчилсэн юм. (20-25 МИНУТ) 

Иохан 7-8-д Авраг'1 8ерийн бурханлаг '1анарыг дахин 

давтан ГЭР'1илснийг суралцагсдад хэл. Ангийнхныг дер

вен булэгт хуваа. Булэг бурээр дараах судрын булэг эш

лэлийн нэгийг уншуул: Иохан 7:14-31; Иохан 7:32-53; 

Иохан 8:12-32; Иохан 8:33-59. Авраг'1 8ерийгее хэн бэ 

гэдгийг тунхагласан тохиолдол бурийг суралцагсдаар 

ажиг луу лж, олж мэдсэн зуйлээ ангийнхандаа ярихыг 

хус. Асуулт: Есус уйлчлэлээ дуусгах нь ойртох тусам 8е

рийнхее тухай яагаад улам илуу '1елеетэй ГЭР'1лэх бол

сон гэж та нар боддог вэ? 

Иохан 8:58-ыг суралцагсдаар уншуулж, Египетээс Гарсан 

нь 3:14-тэй эшлэлийг нь харьцуулж уз. Суралцагсдаас асуу: 

• Иохан 8:58 дахь Есусийн мэдэгдлийн а'1 холбогдол 

юу вэ? 

• Иудейчууд юуны У'1ир Туунийг алахаар '1улуу шуурэн 

авсан юм бол? 

• Есус бол Иехова, ХУУ'1ин Гэрээний Бурхан гэдгийг мэ

дэх нь Тууний тухай бидний ойлголтонд хэрхэн не

леелех вэ? 

Есус Христ бол Иехова, Мосе, Абрахам, Исаак, Иаков на

рын Бурхан гэдгийг гэрчил. 

Иохан 9-10 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн Хоёр дахь 

жил 

Эдгээр булгууд ДЭХ уйл 
явдлууд дараах 

хугацаанд болсон 
6олоnтой 

Гурав дахь 
жил 

Христийн Ан хны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛLrnйн Дээгуур 
теР0JП енгерех баяр Дээгуур 0НГ0р0Х Дээгуур еНГ0р0Х еНГ0р0Х баяр ба 

Оршил 

баяр баяр СУУЛLШИН 
ДОЛООХQИQГ 

Есус, "Би энэ ертенцед шуултийн телее ирсэн нь хар

даггуйг хардаг, харагсдыг со хор болгохын тулд юм" 

(Иохан 9:39) хэмээн аЙлджээ. Судрууд дахь логикийн 

нэг зер'1ИЛ нь терелхийн сохор хун, Есус бол Бурханы 

Хуу гэдгийг харж '1аддаг байхад Мосегийн хуулийн бух 

мэдлэгтэй Иудейн багш нар Туунийг харж '1адахгуй со

хор байсан явдал мен (Иохан 9-ийг уз). Сайн хонь'1ин 

хониныхоо "туруунд" явдаг, "хонин сурэг ту уний дууг 

таньдаг тул туунийг дагадаг" (Иохан 10:4) гэж Есус хэл

сэн юм. Бурханы угийг хамгаалаг'1ИД хэмээн еерсдий

гее нэрлэгсэд Жинхэнэ Хоньчны дууг сонсоод '1ихээ 

беглесен нь юутай егееделтэй билээ. Иохан 9-10 нь 

Есус Христийн дуу хоолойг сонсохын тулд бид юу хийх 

ёстойг ойлгоход бидэнд тусалдаг. 

Иохан 9-10-ыг залбир'1 судлан, ХИ'1ээлдээ бэлтгэхээс 

емне дара ах зарчмуудыг ав'1 уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Есус Христ дэлхийн гэрэл мен. Хэрэв бид Туунийг да

гавал, энэ гэрлээр дуургэгдэх болно (Иохан 9:5 мен 

Иохан 12:36,46; Моронай 7:16-19; С ба Г 50:24; 88:6-13, 

67-г уз). 

• 8в'1ИН эмгэг, гай зовлон, эмгэнэлт явдал нь амьдралд 

зайлшгуй тохиолддог зуйл болохоос нуглийн нотол

гоо биш юм. Тэдгээр нь итгэлээ хэрэглэж, еерсдийн 

амьдрал дахь Бурханы ХУ'1ийг хулээн зевшеерех бо

ломжийг бидэнд олгодог (Иохан 9:1-7, 30-38 мен 

Иохан 11:1-4, 17-45-ыг уз). 

• Гэрчлэл эхэндээ багахан байх боловч туунд анхаарал 

тавьж, тэжээн тэтгэвэл ес'1 хегждег (Иохан 9:11,17, 

35-38; мен Алма 3 2:27-28, 41-42-ыг уз). 

• Бид Есус Христийг дагавал Тууний хонин сурэг болно, 

учир нь Тэр бол бидний хайрлаж, анхаар'1 халамжил

даг Сайн ХОНЬ'1ин юм (Иохан 10:1-15, 26-28-ыг уз; мен 

Мозая 26:21-28-ыг уз). 

• Туунтэй Иерусалимд хамт байснаас еер хонин сурэг 

Есус Христэд байсан юм. Тэр тэдэн дээр Амилсныхаа 

дараа о'1сон билээ (И ох ан 10:16; мен 3 Нифай 

15:11-16:3-ыг уз). 

• Есус Христ ухлийг ялах ХУ'1тэй бегеед менх амьдар'1 

'1адахаар бай сан '1 биднийг биеийн болон сунсний ух

лээс '1елеелехийн тулд зовон тар'1ИЛЖ, амиа егехеер 

сонгосон юм (И ох ан 10:17-18 мен Иохан 11:11-15, 23-26, 

39-46; Лук 23:46; 2 Нифай 2:8-9-ийг уз). 

• Менх бус амьдралаасаа емне Иехова байсан Есус махан 

биеэр терсен, Эцэгийн Тершн Ганц Хуу болсон билээ 

(Иохан 10:22-42-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 108-110, 

118-120. 

3аах зовломж 

Иохан 9-10-ьПI ХИ'1ээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 



Иохан 9:1-5. Эвчин эмгэг, гай зовлон, эмгэнэлт Rвдал 

нь амьдралд зайлшгуй тохиолддог зуйл болохоос нуг

лийн нотолгоо биш юм. (15-20 МИНУТ) 

3арим хумуус яагаад хегжлийн бэрXllIЭЭЛТЭЙ тердег гэж 

боддогийг нь суралцагсдаас асуу. (Анхааруулга: Ангийнхаа 

хегжлийн бэрXllIЭЭЛТЭЙ гишуудийг эмзэглуулэхээс бол

гоомжил.) Хариултуудад дараах зуйлс орж болно: 

• Энэ дэлхий уналтыli байдалтай, тегс биш учраас. 

• Хегжлий:н бэрXllIЭЭЛ нь тухайн хуний хувьд сорилт юм. 

• Бусад хумуусийн хувьд сорилт баЙдаг. 

• Бурхан бидний амьдралд ХУ'lээ харуулахын тулд. 

Иохан 9:1-5-ыг уншихыг суралцагсдаас хус. 

• Эдгээр шулгуудэд егуулснээр менх бус байдалд за

рим хумуус яагаад хегжлийн бэрхшээлтэй байдаг вэ? 

• Тэр хун хараагуй терсний шалтгааныг дагалдаг'IИД нь 

юу гэж хэлсэн бэ? 

• Тэр хун хараагуй терсний шалтгааныг Есус юу гэж уз

сэн бэ? (Энэ шалтгаан хегжлийн бэрхшээл бурд тохи

рохгуй байж болохыг суралцагсдад хэл.) 

Дара ах гурван угийг суралцаГ'IИдтай хуваалц. Арванхоё

рын Чуулгын гишуун, Ахлаг'l Нийл А.Максвелл 

"Энэ бол ... менх бус хумуус бидэнд бух зуйл 

егегдеегуйг сануулдаг сургаал юм. Есусийн да

галдаг'lИД терелхийн сохор хуний тухай асуухад 

Есус, "Энэ хун '1, эцэг эх нь '1 нугэл уйлдсэнээс 

болоогуЙ. Харин энэ нь Бурханы ажлуудыг туу

гээр харуулахын тулд юм" уурд менх ееР'lлег

дешгуй хэвээр байх хариултыг Тэр егснийг бид 

буруу уншаагуй Y'lpaac Бурханд итгэж, бодлоо 

ееР'IЛех уе олон тохиолддог билээ (Иохан 

9:1-3-ыг уз )" (But for а Small Moment [1986], 94 ). 

Тухайн уедээ Далын гишуун асан Ахлаг'l Максвелл 

ингэж бичжээ: 

"Амьдралд ямар нэг онцгой согог бухий хувь ху

муус байдаг нь тодорхоЙ. Бид одоо уунийг ойл

гож '1адахгуЙ. 'Терелхийн сохор' хуний нэгэн 

адил зарим хумуус Бурханыг алдаршуулдаг. 

(Иохан 9:1-2.) Ийм хумуусээс бид ямар нэг бу

руу У'lИР шалтгаан эсвэл буруу уйлийн урийг 

эрж хайхаас у лэмж болгоомжлох ёстоЙ. Тэд Их 

Эзэний мутарт байдаг бегеед Тэр тэднийг тегс 

хайрладаг билээ. Бие махбодын болон оюуны 

хегжлийн бэрXllIЭЭЛИЙНХЭЭ улмаас еерсдийгее 

халамжилж '1адахгуй байгаа хумуус энэ амьд

ралд бусдаар УЙЛ'lлуулэх хэрэгтэй баЙдаг. Тэд 

дараагийн амьдралд бас биднээр тэгэхдээ бур 

илуу qyxал шалтгааны улмаас УЙЛ'lлуулж болно" 

(Things As They Really Are [1978], 26 ). 

Ахлаг'l Боид к.Пакер хэлсэн нь: 

"Судруудад ев'IТЭЙ, сохор, доголон, хэлгуй, ха

тангир, сульдсан хэмээн дурсэлсэн цеен тооны 

хумуус хун терелхтний бух туухэнд ургэлж бай

сан билээ. Бид ТЭДНИЙГ суралцах болон харил

цааны хегжлийн бэрхшээлтэй, сонсголыli болон 

харааны, ТУУН'lЛэн хеделгеений согогтой хэмээн 

нэрлэдэг. Бид оюуны болон сэтгэл хедлелийн га

жиг, оюуны хомсдол, сэтгэцийн эмгэгийн тухай 

ярьдаг. 3арим хумууст дээрх согогууд хосолсон 

байдаг бегеед тэд бусдын тусламжгуйгээр биеэ 

ав'! явж '1аддаггуЙ .... 

" ... Хегжлийн бэрхшээлтэй хуухэдтэй эцэг эх

'1ууд 'Бид ямар буруутай юм бол доо' гэж еерее

сее асуудаг нь зуй ёсны юм. Бух гай зовлон ямар 

нэг байдлаар нуглийн шууд ур дагавар мен гэсэн 

сана а эрт уеэс нааш заагдсаар ирсэн юм. Энэ бол 

хуурамч сургаал. Бур анхны дагалдаг'lдыli зарим 

нь Их Эзэн тэднийг залруулах хуртэл энэ сана аг 

хулээн зевшеер'l байлаа [Иохан 9:1-3-ыг уз] .... 

"Хегжлийн бэрхшээлтэй холбоотой гэм буруу

гийн тухай санаа явуургуй юм. Хегжлийн зарим 

бэрхшээл нь хайхрамжгуй байдал буюу ХУ'lир

хийллээс, зарим нь эцэг эхийн донтолтоос 

уудэлтэй баЙдаг. [эхдээ бугд тийм биш л дээ. 

Ямар '1 гэм зэмгуй хумууст '1 гай зовлон то

хиолддог шуу дээ. 

"Дэлхийг бутээж, туун дээр амьдрах хунийг бий 

болгосон зорилгыг биелуулэхэд хумууний сэтгэл 

санаанаас хамааралгуйгээр УЙЛ'lлэх байгалийн 

'1анга хатуу хуультай байх ёстой баЙлаа. Байга

лийн хуулиудыIг бидэнд зохицуулан хасаж зал

руулахыг шаардалгуйгээр еерсдийн авралаа олж 

авах ёстоЙ. Байгалийн хууль ховор тохиолдолд 

гайхамшиг дээр тогтдог. [эв'I хегжлийн бэрх

шээлтэй хумуусийн олонх нь Бетсайдыli цеерем 

дээрх доголон хуний адил ус урсаж эхлэхийг 

эцэс тегсгелгуй хулээж байна .... 

"Хэрэв энэ амьдралд эдгэрэлт ирэхгуй бол дараа

гий:н амьдралд ирнэ. Узэсгэлэнт гоё хаан эрвээхэй

нууд уурнээсээ нисэн гар'! ирдэг шиг сунснууд 

тийн сэргээгдэх болно [С ба [ 138:17; Алма 40:23; 

2 Нифай 9:13; 1 Коринт 15:19-ийг уз] .... 

"Хэрэв таны узэл бодол зевхен менх бус амьдра

лаар хязгаарлагдвал, зарим зуйл хэтэрхий шу

дар га бус бегеед хэзээ '1 ул ееР'lлегдех юм шиг 

санагддагаас ТЭВ'lИШгуй мэт санагддаг. Тайлбар 

нь сэтгэл ханамжийг аВ'Iирдаггуй асуудлуудад, 

хэрэв тэдгээрийг ойлгосон тохиолдолд, хэтийн 

телев болон сэтгэл санааны амар амгаланг ав

'1ирдаг сургаалууд байдаг" (Conference Report, 1991 

оны 4-р сар, 6-8; Ensign, 1991 оны 5-р сар, 7-9 ). 
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1 Самуел 16:7-г суралцагсдаар уншуул. Асуулт: Хегж

лийн бэрхшээлийн талаар зохимжгуйгээр бодохгуй байх 

нь яагаад 'Iухал вэ? Тэнгэрлэг Эцэгийн телевлегее ни

гуулсэнгуй, шударга бегеед бид менх бус амьдралыli 

хязгаарлагдмал байдлаасаа болоод зовлонгийн шалтгаа

нуудыг ургэлж ойлгодоггуйг таЙлбарла. Бусдыli хегж

лийн бэрхшээл, зовлон зудгуурт илуу мэдрэмтгий 

хандахад нь суралцагсдыг дэмж. 

Иохан 9:6-33. Есус бол Бурханы Хуу мен гэдгийг хара

ха ар ирсэн сохор хуний тухай wастир нь, зохих анхаа

рал халамж, тэжээн тэтгэлтээр гэрчлэл есен 

хегждегийг харуулдаг. (30-35 МИНУТ) 

Сумд хервесен хэн нэгнийг таних уу гэдгийг суралцагс

даас асуу. Тэр хунийхээ хервелтийн туухийг ярихыг тэд

НИЙ нэгнээс хус. Асуулт: Хервег'lИД Есус Христийн сайн 

мэдээг ганцхан удаа бугдийг нь яагаад ойлгодоггуй вэ? 

Хавсралтан дахь "Терелхийн сохор хун" нэртэй хуснэг

тийг тараах материал болгон суралцагсдад ег. 3уун бага

нан дахь судрьПI угсийг суралцагсдаар уншуулж, эдгээр 

угсийг ХЭН хэлснийг гурван баганыli нэгэнд ТЭМДЭГЛЭ. 

Ямар хумуус сунслэг байдлын хувьд ес'! хегжиж байсныг, 

мен хэн нь угуй болохыг олуул. 

3арим хумуус сунслэг байдлын хувьд ес'! хегждег байхад 

бусад нь яагаад тэгдэггуй гэж боддогийг нь суралцагс

даас асуу. Дараах судрын эшлэлуудийг суралцагсдаар 

уншуулж, тэмдэглээ хийлгэ: Моронай 7:16-19; Сургаал 

ба Гэрээ 42:61; 50:23-25; 88:6-13, 67; 93:26-27. Дээрх судрын 

хэсгууд дэх сунслэг байдлын еселт хегжилтийн зар'lМУУ

дыг ангитай ярилц. Асуулт: 

• Дээрх судрын хэсгууд дэх зар'lМУУД терелхийн сохор 

хунд хэрхэн холбогдох вэ? 

• Эдгээр заР'lмуудаас аль нэг нь амьдралд 'lИНь хэрэг-

жиж байгаа юу? 

Жишээнуудийг ангийнхантайгаа хуваалцахыг хуссэн су

ралцагсдад ийм боломжийг ОЛГО. Терелхийн сохор хун 

унэнийг хулээн aB'I, туугээр амьдарснаар адислагдан, 

илуу агуу МЭДЛЭГ болон унэн еед ахин дэвшдэг зар'lМУУ

дыг амьдралдаа хэрэгжуу лэхэд суралцагсдыг ДЭМЖ. 

� Иохан 10:1-5. Бид Сайн Хоньчин Есус Христийг 

� дaгaCHaap Тууний хонин сурэг болно. 

(25-30 МИНУТ) 

Адил тестэй нэлээд хэдэн хуний дуу хоолойн би'IЛЭГ 

сонсгож, дуунуудыг таньж ялгахыг суралцагсдаас ХУС. 

(Эсвэл ангийн хэдэн гишууний нудийг боож, ангийн бу

сад гишуудийн дууг танихыг тэднээс хус.). 3арим нь 

таньдаг хумуусийн дууг бусдаасаа илуу хурдан танина. 

Суралцагсдаас асуу: 

• Яагаад зарим суралцаг'lИД хуний дууг бусдаасаа илуу 

хурдан таньж 'Iадав? 

• Тухайн хунийг МЭДДЭГ байх нь тууний дууг амархан 

танихад хэрхэн нелеелдег вэ? 

Энэ нь Их Эзэний дуу хоолойг танихтай маш адилхан 

гэдгийг таЙлбарла. Их Эзэний "дуу хоолой" нь сонсогд

дог дуу хоолой биш, харин "бух зуйлийг нэвт мен цоо 

хатган шивнэдэг намуухан, аниргуй" (С ба Г 85:6 мен 

Хаадын Дээд 19:11-12; 1 Нифай 17:45) дуу хоолой юм гэ

дэгт онцгой анхаарал хандуул. 

Иохан 10:1-5-ыг суралцагсдаар уншуулж, асуу: Бид амьд

ралдаа хэний дуу хоолойтой хамгийн их танил байх хэ

рэгтэй вэ? Бид Туунийг ХЭДИЙ'IИНЭЭ сайн сонсож, 

дагаснаар Их Эзэн ееР'lлелт гаргадгийг тедий'lИНЭЭ сайн 

мэдэх болно гэдгийг таЙлбарла. Иохан 21:15-17-г сурал

цагсдаар уншуулж, асуу: 

• Есус 8ерийгее эзгуйд "ХОНЬ'IИН" байхаар хэнийг то

милсон бэ? 

• Есус ЭНЭ XOHЬtIНOOC юу хийхийг хуссэн бэ? 

Сумийн Еренхийлег'IИЙН дуу хоолойн би'IЛЭГИЙГ тавьж, 

хэний дуу болохыг суралцагсдаар таалга. Сургаал ба Гэ

рээ 1:37-38-ыг уншиж, асуу: 

• Амьд бошиглог'IИЙН дуу хоолойг хэрхэн XOHЬtIНы дуу 

хоолой гэж узэж болох вэ? 

• 8ер хэнийг енеедер Их Эзэний сургийн хонь'lИД гэж 

узэж болох вэ? 

• Сайн хонь'lин байхыli тулд зан телевийн ямар шинж 

'Iанаруудыг шаардцаг вэ? 

Езекиел 34:1-5-ыг суралцагсдаар уншуулж, Их Эзэний 

хонинуудыг анхаар'! халамжлахыli а'! холбогдлыг олуул. 

XOHЬtIНЫ дуу хоолойг таньж, анхааралтай сонсох ТЭР'lлэн 

Туун шиг сайн ХОНЬ'IИН байхыг ХИ'lЭЭХИЙН а'! холбогдлыг 

ГЭр'IИЛ. 

Иохан 10:1-28 (Тегс эзэмwих судар, Иохан 

10:16). Есус Израилын Жинхэнэ Хоньчин. 

(20-25 МИНУТ) 

Есус бол хонь'lИН болох тухай зураг эсвэл хониныхоо ту

руунд яваа XOHЬtIНы зургийг УЗУУЛ. Иохан 10:1-28-ыг 

нэгтгэн дугнэж, ямар байдлаар Есус Христ ХОНЬ'IИН байд

гийг олохыг суралцагсдаас ХУС. (Тэр хонинуудынхаа нэ

рийг МЭДДЭГ, ХОНИН сургийнхээ туруунд явдаг бегеед 

хоньд нь Туунийг дагадаг. Тэр хониныхоо телее амиа 

егехед бэлэн байдаг, хонин сургээ хамгаалж, тэднийг 

бугдийг нь хамт баЙлгадаг.) 



далыli гишуун Ахлагч Жон РЛазатер, Сайн Хоньчин ее

рийн хонинуудыг хэрхэн сайн таньдагийг дурсэлсэн еер

тее тохиолдсон нэг явдлыг ийнхуу ярьжээ: 

"Хэдэн жилийн емне миний бие Нэгдсэн улсыli 

засгийн газрыli томилолтоор Марокко улсад 

айлчлах аз завшаан тохиосон билээ. Айлчлалыli 

уеэр нэлээд зайтай целд орших нэгэн хуучин хо

тьПI балгас узэхээр явна уу гэж биднийг урив. Та

ван том хар лимузин Мароккогийн узэсгэлэнт 

сайхан хедее нутгаар нэлээд их хурдтайгаар дав

хиж явлаа. Би гурав дахь лимузинд явсан бегеед 

бидний машин хоёр дахь лимузингээс нэлээд зай

тай явж баЙлаа. Бид нэг гувээний орой дээр гарч 

иртэл бидний емне явж байсан лимузин замаасаа 

гараад явчихлаа. Биднийг дехеж очтол надад осол 

болсон юм шиг санагдаж, жолоочоо зогсооч гэв. 

Бидний емне нудэнд харагдсан тэр дур зураг ми

ний оюун ухаанд олон жил тодхон улдсэн юм. 

"Аврагчийн уеийнх шиг урт дээлтэй евген хонь

чин жолоочтой ярилцаад лимузингийн дэргэд 

зогсож байх нь тэр. Би ойртож очоод арван тав 

юм уу хориос илуугуй цеехен хонь байхыг хар

лаа. Унэхээр осол болсон баЙлаа. Хааны машин 

евген хоньчны нэг хонийг шургэж гэмтээчихсэн 

ажээ. Жолооч туунд улсынхаа хуулийг тайлбар

лаж баЙв. Хааны машин евген хоньчны нэг хо

нийг гэмтээсэн учир унийг зуу дахин нугалж 

телех ёстой болжээ. Мен уг хуулиар бэртсэн хо

нийг нядалж, махыг нь хувааж авах ёстой баЙлаа. 

Тэвч евген хоньчин менге авахгуЙ. Хоньчид хэ

зээ ч хонио нядлахгуй' гэж миний орчуулагч 

яаран хэллээ. 

Би цочиж, яагаад тэр билээ гэж туунээс асуулаа. 

'Яагаад гэвэл тэр хонь болгондоо хайртай шуу 

дээ' гэж орчуулагч нэмж хэлэв. Тэгтэл евген 

хоньчин доош бехийж, бэртсэн хургыг дээлийн

хээ урт хормойнд хормойлохыг би харлаа. Тэр 

хурганыхаа толгойг илж, нэг угийг дахин дахин 

хэлсээр баЙлаа. Тэр уг юу гэсэн утгатайг би асуу

лаа. 'Аа тэр уу, евген хурганыхаа нэрийг хэлж 

байна. Тууний бух хонь нэртэЙ. У чир нь тэр бол 

сургийнхээ хоньчин нь. Сайн хоньчин хонь бурээ 

нэрээр нь мэддэг шуу дээ' гэж хариулав. 

Энэ явдал манай жолоочийн хэлснээр болов. 

Ввген хоньчин егсен менгийг нь авсангуй, бэрт

сэн хургаа болгоомжтойхон хормойлж, цеехен 

сурэгтэйгээ Мароккогийн узэсгэлэнт целд хараг

дахгуй болов" (Conference Report, 1988 оны 4-р 

сар, 86-87; Ensign, 1988 оны 5-р сар, 74). 

Иохан 10:16-г уншиж, асуу: Иерусалимын бус дэх хумуу

сээс еер ямар хонин сурэг Есуст бай сан бэ? 3 Нифай 

15:21; 16:1-3; 17:4-ийг уншиж, эдгээр шулгуудийг Иохан 

10:16-тай харьцуул. Асуулт: 

• Вер еер газарт байсан едий тедий хонио Хоньчин 

хэрхэн нэг бурчлэн нэрээр нь мэддэг байсан бэ? 

(Иохан 10:14-ийг уз; мен Лук 12:6-7; С ба Г 76:24; Мосе 

1:37-39-ийг уз). 

• Их Эзэн еерийг чинь таньдаг гэсэн ямар нотолгоог чи 

амьдралдаа харсан бэ? 

Бурхан биднийг нэг бурчлэн таньж, хайрладгийг гэрчил. 

� Иохан 10:9, 11, 14, 36. Иоханы Сайн мэдээн дэх 

� "Би байдаг" гэсэн угс нь Есус бол Хуучин Гэрээ

ний Бурхан байсныг гэрчилдэг. (20-25 МИНУТ) 

Асуулт: Хэрэв чи чухал хумуусийн цуглаан дээр уг хэлэх 

боллоо гэвэл еерийгее хэрхэн танилцуулахыг хусэх вэ? 

Яагаад? 

Египетээс Гарсан нь 3:13-14-ийг суралцагсдаар уншуул. 

Асуулт: 

• Их Эзэн Мосед яагаад ингэж хариулсан гэж та нар 

боддог вэ? 

• "Би БОЛ Би БЛЙДЛГ" гэсэн егуулбэр ямар утгатай вэ? 

Энэ асуултанд хариулахад туслахын тулд Ахлагч Брус 

Р.МкКонкиЙн дараах угсийг ашиглаж болно: 

"Христ бол Агуу Би БаЛ Би байдаг бегеед Би БаЛ Би 

байдаг гэдэг нь тэр бол 'бух уурд менхеес бух 

уурд менхед байдаг' (С ба Г. 39:1; Египетээс Гар

сан нь 3:14) Менх Нэгэн, 'уурдээс уурд менхед' 

(Дуулал 90:2) байдаг Бурхан гэсэн утгатай юм. 

(1 Нифай 10:17-20.) 'Уурд менхеес уурд менхед 

тэрээр нэг адил белгее, мен тууний жилууд тег

сех нь хэзээ ч угуй' (С ба Г 76:4), учир нь тэр бол 

БИ БЛЙДЛГ. Жишээ нь тэр иудейчуудэд, 'Абраха

маас емне Би байдаг' гэдэг нь 'Абрахамаас емне 

Уурдийн Бурхан Би байдаг байсан гэсэнтэй адил 

утгатай юм хэмээн хэлжээ. "Тууний гарч ирэх нь 

эртнээс менхийн едруудээс бай сан юм.'" (Мика 

5:2.)" (Мормон Doctrine, 340). 

Ангийг булгуудэд хувааж, дара ах хуснэгтээс булэг бурд 

нэг буюу туунээс дээш "Би байдаг" гэсэн мэдэгдлийг 

олохыг даалгавар болгон ег. Дээрх мэдэгдэл бурийг Есус 

хэрхэн нотолдог байсныг олохыli тулд булэг бурээр да

галдах судруудыг УНШУУЛ. Олж мэдсэн зуйлийг нь тэд

нээр ангийнханд нь яриулж, ЯРИЛц. (Байж болох 

хариултууд хуснэгтэд байгаа.) 



I • •  

"Ьи 6айдаf 
гэсэн мэдэгдэл 

"Би бол амийн талх 
байна" (Иохан 6:35; шулэг 
47-51-ийг уз). 

"Би бол ертенцийн гэрэл 
мен" (Иохан 8:12) 
Есус Христ бол бух 

"Би бол хонины ууд" 
(Иохан 10:7; шулэг 
8-10-ыг уз). 

"Би бол сайн хоньчин ме 
н" (Иохан 10:11; шулэг 
12-15-ыг уз). 

(Иохан 10:36). 

"Би бол амилалт ба амь 
мен" (Иохан 11:25). 

Тэр "Би бол зам, унэн ба 
амь мен" (Иохан 14:6) г"ж 
заасан билээ. 

усан 
жинхэнэ мод" (Иохан 
15:1; шул"г 5-ыг уз). 

Суралцагсдаас асуу: 

Есус Христ бидний телее 8ерийгее 
Цагаатгалд тушаасан бегеед биднийr 
сунсл"г байдлыг хувьд т"ж""д"г 
билээ. Тууний ачаар би амилуулагдах 
болно. Мен х"р"в бид Туунийг 
дуулгавартай дагах юм бол бид менх 
амьдралтай болно. 

унэний эх сурвалж мен. Хэрэв бид 
Тууний уг, улг"р жиш""г дагавал 
дэлхийн харанхуйд бу дрэхгуй байх 
болно. 

Есус Христ биднийг хонины 
хашааны ууд"н д""рх хоньчин лугаа 
адил хамгаалдаг. Туугээр 
дамжихгуй бол х"н ч Тууний хаант 
улсад очиж чадахгуй эсвэл Тууний 
сур"гт багтаж чадахгуЙ. 

Есус Христ биднийг удирддаг. Тэр 
Цагаатгалаар бидний телее амиа ег
сен юм. Тэрбээр биднийг нэг бур 

�ц�,.,.rш сунсэн 
хуухдууд""с Ууган нь (С ба Г 
93:21-ийг уз) бегеед махан бие"р тер
сен Тууний Терсен Ганц Хуу мен 
(Иохан 1:14-ийг уз). Гагцхуу Бурханы 
терсен Хуу, Есус Христ""р дамжин 
хун терелхтен менх амьтай болж 
чадна (Иохан 20:31-ийг уз). 

Бид Есус Христийн Цагаатгалаар 
дамжин сунсний ухлийг ялж чадна. 
Тэр бас бидэнд Амилуулалтын 
б"лгийг егсен юм. 

Есус Христ бол Эцэгт хурэх цорын 
ганц зам бегеед бух ун"ний "х сур
валж мен. Тэр бидэнд 
Амилуулалтыг егч, менх амийг 
санал болгодог. 

амь, амьдралаараа 
хамааралтай юм. Зевхен Тууний сур
гаалуудыг дагаснаар бид ур 
жимстэй байх болно. 

• "Би бол" нь Есусийн сонсогчдын хувьд ямар утгатай 

гэж та нар боддог вэ? 

• Иохан 8:58-ыг унш. Есус 8ерийгее хэн гэж хэлсэн бэ? 

• Иудейqyyд уунд хэрхэн хариулсан бэ? (шулэг 59-ийг уз). 

• Есус бол Иехова, Агуу БИ БЛЙДЛГ, Хууqин Гэрээний Бур-

хан гэдгийг мэдэх нь тус бурдээ юугаараа еер вэ? 

Есус бол зугээр нэг агуу хун биш, харин Хуу Бурхан, тэн

гэрлэг хумуун гэдгийг онцлон хэл. Хууqин Гэрээ, Шинэ 

Гэрээ хоорондоо залгамж холбоотой энэхуу залгамж хол

боо нь Есус Христ болон Тууний сайн мэдээгээр дамжин 

хэрэгждэгийг ойлгоход нь тэдэнд тусал. 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

Христиин Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛ�fИЙН Дээгуур 
терелт еНГ0р0Х баяр Дээгуур еНГ0р0Х Дээгуур 0НГ0р0Х 0НГ0р0Х баяр ба 

Оршил 

баяр баяр СУУЛLШИН 
долоо ХОНОГ 

Есус "энэ номд бичээгуй," "еер олон тэмдгийг" узуулс

нийг, харин "эдгээр нь Есус бол Христ, Бурханы хуу мен 

гэдэгт та нарыг итгуулэхийн тулд биqигдсэнийг Иохан но

толсон юм (Иохан 20:30-31). иоханыI хуурнэлийн ихээхэн 

хэсэг нь Канад усыг дарс болгон хувиргасан (Иохан 2:1-11), 

сурвалжит хуний хууг эдгээсэн (Иохан 4:46-54), Бетсайдад 

доголон хунийг эдгээсэн (Иохан 5:1-9), талх, загасыг олш

руулсан (Иохан 6:1-14), усан дээр явсан (Иохан 6:15-21), те

релхийн сохор хунийг эдгээсэн (Иохан 9:1-7), лазарыг 

амилуулсан (Иохан 11:38-44) долоон гайхамшиг буюу 

"тэмдгийг" тойрон зохион байгуулагдсан. Эдгээр тэмдэг 

бур нь Есус бол хун терелхтний Аврагч гэдгийг бэлгэдлээр 

телеелуулэн егуулсэн юм. Жиurээ нь Тэр ycыг дарс бол

гон хувиргасан нь Цагаатгалаар бидний телее тууний ур

сах цycыг угтан бэлгэдсэн бол, Бетсайдын цеерем дээр 

доголон хунийг эдгээсэн нь Христ бол амийн усны эх бу

лаг мен гэдгийг бидэнд сануулдаг (мен Иохан 4:1G-14-ийг 

уз). лазарыг амилуулсан нь ухлийг ялах Их Эзэний хуqийг 

харуулж, Тууний Амилалтыг угтан бэлгэдсэн юм. Есус энэ 

гайхамшгийг уйлдэхийн емнехен, "Би бол амилалт ба амь 

мен" (Иохан 11:25) гэж заасан билээ. Иохан лазарын шас

тирын дараа Есусийн амьдралын СУУЛqиЙн долоо хоно

гийн тухай егуулжээ. Суулqийн долоо хоног нь Есусийн 

оршуулгын тэмдэг болгон Мариа Тууний хелийг тосолс

ноор эхэлсэн аж (Иохан 12:1-9-ийг уз). 

Иохан 11-12-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дара ах зарчмуудыIг авч уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Есус Христ ухлийг ялах хучтэй (Иохан 11:11-15, 23-26, 

39-46-г уз). 

• Есус бидний тегс бишийг мэддэг бас бидний сэтгэл 

хедлелийг ойлгодог (Иохан 11:33-36-г уз). 



• Оролцогчид нь хусэхгуй байлаа ч гэсэн Бурханы зо

рилгууд биелэгдэх болно (Иохан 11:47-54-ийг уз). 

• Бидний эн тэргуунд анхаарах зуйл бол Бурханыг хайр

лах явдал мен (Иохан 12:1-11-ийг уз). 

• Есус Христ бол бошиглогдсон бегеед удаан хулээсэн 

Хаан байлаа (Иохан 12:12-15 мен Матай 21:4-9; Марк 

11:7-10; Лук 19:35-38-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 125-126, 132, 

141-142. 

• "Аврагчийн амьдралын суулчийн долоо хоног," х. 310. 

За ах З0ВЛОМЖ 

Иохан 11-12-ын хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

Иохан 11:1-17. Есус Христ ухлийг ялах хучтэй. 

(20-25 М и НУТ) 

Суралцагсдаас асуу: 

• Хэрэв чи але холын хотод ухлуут ев'IТЭЙ байга а бол, 

эцэг эх чинь евчтэй байгааг чинь мэдсээр байж хоёр 

хоног хулээн байж ирсэн бол чамд ямар санагдах вэ? 

• Иохан 11:1-6-г унш. Есус Лазар ев'IТЭЙ байна гэдэг мэ

дээ хулээн авсан тэр дороо Бета ни руу яагаад яваагуй 

юм бол? 

• Иохан 11:4, 11, 15-ыг унш. Эдгээр шулгуудэд егуулс

нээр, Есус яагаад Лазарыг ухэхийг зевшеерсен бэ? 

• Иохан 11:39-40-ийг унш. Есус бухнийг хийх болно гэд

гээ мэдэж бай сан атлаа яагаад энэ гайхамшгийг уйл

дэхийн тулд тедий удаан хулээсэн юм бол? 

Энэ асуултын талаарх нэмэлт ойлголтыг The Life and 
Teachings о/ Jesus and His Apostles дахь Иохан 11:1-46-гийн 

тайлбараас уз (х. 125-126). Туунээс гадна Ахлагч Брус 

Р.МкКонки хоёр шалтгааныг заажээ: 

"Яагаад тууний УЙЛ'Iлэлийн хамгийн агуу гай

хамшгуудын нэгэн дээр ийнхуу анхаарал тевле

руулсэн юм бол? Энд хоёр шалтгаан харагдаж 

байна. (1) Бидний Их Эзэн менх бус УЙЛ'1Лэлийнх 

нь тегсгел ойртох тусам Мессиа болон Бурханы 

терсен Хуу мен болох тухайгаа няцаах аргагуй 

байдлаар дахин дахин гэрчилж байлаа; (2) тэр 

бол амилалт ба амь бегеед ухэшгуй байдал бо

лон менх амьдрал туугээр дамжиж ирнэ гэдгийг 

туунд итгэж, тууний угийг дагадаг хумуус сунс

лэг байдлын хувьд хэзээ ч ухэхгуй гэсэн хамгийн 

агуу сургаалуудыliааa нэгийг уе шаттайгаар, тод 

томруунаар дурсэлж байлаа" (Doctrinal New Test
ament Commentary, 1:530-531). 

Асуулт: Энэ гайхамшигт анхаарал хандуулах нь ул ит

ГЭГ'Iдэд ямар нелее узуулж болох байсан бэ? (Энэ нь 

Есусийг Бурханы Хуу болохыг нь эсэргууцэх шалтгийг 

тэдэнд олгохгуй болно.) 

Ахлагч Жеймс Э.ТалмеЙжиЙн дараах утсийг унш: 

"Лаз ар унэхээр ухсэн нь ямар ч эргэлзээгуй бай

лаа, учир нь тууний ухэл тодорхой байв, цогцсыг 

нь оршуулгад бэлтгэж, ердийн байдлаар оршуу

лаад, булшиндаа дерев хоносон баЙжээ. Туунийг 

амилуулахаар дуудахад олон ГЭр'I Булшныl дэргэд 

байснаас зарим нь нэрд гарсан иудейqyyд баЙлаа. 

Тэднээс олон нь Есуст найрсаг бусаар ханддаг бай

сан бегеед нудээр харсан гайхамшгийг утуйсгэ

хээс буцахгуй байсан юм. Бурхан Хуний Хуут 

алдаршуулсан бегеед ууний ур дунд тууний бур

ханлаг чанар батлагдсан юм" (Jesus the Christ, 496). 

Тахианы ендег ергеж харуулаад асуу: 

• Дэгдээхэй, ендег хоёрын аль нь туруулж ирдэг вэ? 

(Энэ асуудлаар урт удаан хугацаанд маргаж байгаа бе

геед яг тодорхой хариулагдаагуЙ.) 

• Сунсний асуудлуудад тэмдэг, итгэл хоёрын аль нь ту

руулж ирдэг вэ? 

• Ул итгэгчид лазарыг амилуулсны дараа яагаад энэ 

тэмдэгт итгэхгуй байсан бэ? 

• 8неедер ямар тэмдгууд Есус Христэд итгэх итгэлийг 

дэмждэг вэ? 

Тэмдгууд итгэлийг бий болгодоггуй харин итгэлийн ур 

дун байдгийг ойлгоход нь суралцагсдад туслахыli тулд 

Сургаал ба Гэрээ 63:9-12-ыг уншиж, ярилц. Асуулт: Ит

гэлтэй болохын тулд хун зан телевийн ямар чанаруудыг 

хегжуулэх хэрэгтэй вэ? 

Хэрэв бид итгэлийн нудээр харах юм бол бидний эргэн 

тойрон дахь тэмдгуудийг ГЭР'Iлэх нь биднийг сунслэг 

байдлын хувьд телевшуулэх болно. 

Иохан 11. Лазарыг амилуулсан нь Есусийн ухэл болон 

Амилалтын ХЭ8 шинж баЙлаа. (30-35 МИНУТ) 

Таван зуун жилийн емнех уед эргэж очлоо гэж сурал

цагсдаар тесеелен бодуул. Асуулт: 



I • •  

• Цахилгаан '!ийдэн хэрхэн асдагийг та нар тэр уеийн 

хунд хэрхэн тайлбарлах вэ? (Нэг юм уу хоёр суралцаг

'!аар энэ асуултад хариулуул.) 

• Хэрэв зайгаар ажилладаг гар '!ийдэн ав'! о'!сон бол 

уунийг тайлбарлах нь илуу амархан байх уу? 

• Хэрэв хумуус Лазар ухлээс босгосныг харсан бол Ами

луулалтыli сургаалыг ойлгох нь тэдэнд илуу хялбар 

байж болох уу? 

Лазар амилуулагдаагуй харин туунийг ухэлт байдалд нь 

эргуулж ав'lИРСНЫГ суралцагсдад хэл. [эв'! энэ гайхам

шиг нь Есус ухлийг ялах ху'!тэйг харуулсан юм. Иохан 

11:21-26-г суралцагсдаар уншуулж, асуу: 

• Есус Мариатай харилцахдаа ямар зар'IМЫГ баримтла

хыг хичээсэн бэ? (шулэг 25-26-г уз). 

• Есус ухлийг ялах хучээ харуулахын тулд юу хийсэн бэ? 

• Лазарыг ухлээс босгосон нь Есус Христийн Амилалт

тай юугаараа адил вэ? 

• Юугаараа ялгаатай вэ? (Лазар дахин ухэх болно. Харин 

амилуулагдсан хун дахин ухэхгуй.) 

Ахлагч Брус Р.мкконкийн дараах угсийг уншиж болно: 

"Нас барсан хумуус зарим уед итгэлээр бос'! ир

дэг нь зуурдыli биенд сунсийг нь эргуулж дууд

сан хэрэг юм. (3 Нифай 7:19; 19:4; 4 Нифай 5; 

Хаадын Дээд17:17-23; Матай 9:18-26; Марк 

5:21-43; Лук 7:11-17, 22; 8:41-56; Иохан 11:1-46; 

Уйлс 9:36-43; 20:9-12.) Ийм хумуус жам ёсны буюу 

зуурдыli ухлийг хоёр удаа уздэг. Эцсийн дундээ 

бух хумуус ухлээс босгогдож, ухэшгуй байдалд 

амьдрах болно. (Алма 11:41; 12:8.)" (Моуmон 

Doctrine, 185-186). 

Лазарыг ухлээс босгосон нь Христийн Амилалтын хэв 

шинж болсныг суралцагсдад таЙлбарла. (Хэрэв та Иохан 

6 [х. 127]-гийн заах зевлемжийг ашиглаагуй бол "хэв 

шинж"гэдэг нь Авраг'!ийн тухай бидэнд заадаг бух суд

руудад байдаг бэлгэдлууд юм гэдгийг суралцагчидтай 

хамт нэгтгэн дугнэхийг хус'! болно. Мозая 3:15, Мосе 6:63-

ыг уншиж, суралцаГ'IИдтай ярилц.) Дараах хуснэгтийг 

тараах материал болгон суралцагсдад егехдее "Адил тес

тэй зуйлс" баганыг хоосон орхи. Бусад багананууд дахь 

судруудыг тэднээр уншуулж, хоосон зайг беглуул. Тэд

нийг дуусахад олж мэдсэн зуйлсийг нь ярилц. 

Адил тестэй зуйлууд 

Иохан 11:2 Иохан 12:3; 13:5 Телеелегчдийн хелийг 
угаасан нъ. 

Иохан 11:4 Иохан 13:31 БурханыI Хууг 
алдаршуулсан нъ 

Иохан 11:16; Иохан 20:24-29 Есусийн ухлийн талаар 
ИСО, Томас санаа зовсон нь. 
Иохан11:16 

Иохан 11:25 Иохан 14:6 , 19 Т9р бол "амилалт ба амь" 
болох тухай Есусийн 

Иохан 11:33 Иохан 12:27-28 

Иохан 11:34 Иохан 20:2 Цогцсыг хаана оршуулах 
талаар асуудал гарсан нь. 

Иохан 11:36 Иохан 14:21-23 

Иохан 11:38-39 Иохан 19:41; 20:1 Булшнаас чулууг 
зайлуу лсан баЙлаа. 

НЪ. 

Иохан 11:44 Иохан 20:5-7 Оршуулгын хувцсыг 
тууний дотор нуур буТ99Х 
"даавууг" тусгайлан 
анхаарЧ99. 

Иохан 11:49-50 Иохан 18:13-14 Христийн Цarаатгалын 
тухай Каиафын 
бошиглолтой холбоотой 
су дрын 9ШЛ9Л. 

"Би [этэлгэг'! амьдыг мэднэ" (Сумийн дуулал болон 

хуухдийн дуу, х. 38) дууллыг дуулж хи'!ээлээ тегсге 

Иохан 12:1-11. Бидний энэ тэргуунд анхаарах зуйл бол 

Бурханыг хайрлах Rвдал мен. (20-25 МИНУТ) 

6ерийнхее хулээн авсан хамгийн дурсгалтай, гоё бэлгуу

дийн нэгийг ангид ав'!ир, Энэ бэлгийн унэ цэнэ, утга уч

рыг таЙлбарла. Суралцагсдаас асуу: 

• Хайртай хэн нэгэндээ егсен хамгийн сайн бэлэг '!инь 

юу байсан бэ? 

• Энэ бэлгийг еерийн '!инь егсен бусад бэлгээс юу илуу 

сайн болгосон бэ? 

Унэ цэнийг нь менгеер хэмжих аргагуй бэлэг байдгийг 

таЙлбарла. Асуулт: Бэлгийг юу бухнээс илуу унэ цэнэтэй 

болгодог вэ? (Уг бэлгэнд шингэсэн сэтгэл, хайр нь бэл

гийг егсен хунд хундэтгэл узуу лж, хэрэгцээг нь хангахад 

тусалсан тэр хэмжээгээр тодорхоЙлогддог.) 

Иохан 12:1-9-ийг суралцагсдаар уншуулж, Мариагийн 

ергелийн унэ цэнийг олуул. Ахлаг'! Жеймс Э.ТалмеЙ

жийн дара ах угсийг унш: 



"30'lНЫ тэргуунийг ердийн тосоор тослох нь 

туунд хундэтгэл узуу лсний илэрхийлэл баЙв. 

Мен тууний хелийг тослох нь ер бусын ямар нэг 

уйл явдлыli дохио болдог баЙв. [эв'I тэргуун бо

лон хелийг цэвэр нардын тосоор ийм их хэмжээ

гээр тослох нь бур хаадад '1 гэсэн ховор узуулдэг 

хундэтгэлийн зан уйл баЙжээ. Мариагийн уйл

дэл бол гун хундэтгэлийн илэрхийлэл, жинхэнэ 

зурх сэтгэлийн шутлэг бишрэл, хайрын илрэл 

байлаа" (Jesus the Christ, 512). 

Мариагийн уйлдлийн унэ цэнийг ярилц. 

• Яагаад искариотыli Иудас Мариагийн ергелийг туун-

тэй адилаар унэлээгуй вэ? 

• Энэ явдлыli талаар бид Мариагаас юу сур'! болох вэ? 

• иудасыli талаар бид ямар сургамж ав'! болох вэ? 

• Есус Мариагийн бэлгэнд хэрхэн хандсан бэ? 

• Таны бодлоор Мариагийн бэлгийн унэ цэнэ юу 

байсан бэ? 

Тэр хоёр хуний бэлгийн тухай дахин эргэцуулэн бодохыг 

суралцагсдаас хус. Асуулт: 

• Ямар бэлэг унэ цэнэтэйг бид хэрхэн тодорхойлдог вэ? 

• Бэлгийг унэлдэг дэлхийн унэ цэнэ, бэлгийг унэлдэг 

Их Эзэний унэ цэнээс ямар ялгаатай вэ? 

• Их Эзэнд егдег бидний бэлгуудийг бусад хумуус хэр

хэн буруу ойлгох буюу дутуу унэлж болох вэ? 

• Бидэнд санал болгодог Их Эзэний бэлгуудийг дэлхий 

дэх олон хун хэрхэн буруу ойлгодог вэ? 

• Сум яагаад маш их цаг хугацаа, херенге менге, бусад 

неецийг ариун сумууд барихад зарцуулдаг вэ? 

• Ариун сумуудэд бидний хийдэг ажлыli унэ цэнийг 

яагаад менгеер илэрхийлж болдоггуй вэ? 

• Ариун сумуудийг барих болон тэндэх шутлэг бишрэ

лийн зан уйлуудэд ямар сэтгэл, золиослол, хайр шин

гэсэн байдаг вэ? 

• Бидэнд санал болгодог Бурханы хамгийн агуу бэлэг 

юу вэ? (С ба [ 14:7-г уз). 

• Бид АвраГ'lдаа хариуд нь барьж болох хамгийн унэтэй 

бэлэг юу вэ? 

Суралцагсдын хулээн авдаг, еерсдее егдег бэлгийн жин

хэнэ унэ цэнийг илуу сайн ойлгоход тэднийг дэмж. 

Ееуе Хриетийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн 

анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Эдгээр булгууд ДЭХ уйл 
явдлууд дараах 

хугацаанд болсон 
6ололтой 

Гурав дахь 
жил 

Христийн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гурав дахь СУУЛLrnйн Дээгуур 
Т0р0 ЛТ 0НГ0р0Х баяр Дээгуур 0НГ0р0Х Дээгуур 0НГ0р0Х 0НГ0р0Х баяр ба 

Оршил 

баяр баяр СУУЛ'П1Й'" 
ДОЛООХQI-!ОГ 

Иохан 13-17 дахь уйл явдлууд СУУЛ'lийн Удшийн 300-

гийн дараа нэг шавийнх нь гэрийн дээд давхрын 

ереенд болжээ. Авраг'! дагалдаГ'lдаа Туунээс урвасан 

урвалт болон Цовдлолтод бэлтгэж бай сан уе дэх Тууний 

угс болон уйлдлуудийг тэд цэдэглэн улдээсэн юм. Тэ

рээр дагалдаГ'lдынхаа хелийг угаах ёслолыг гуЙцэтгэв. 

Иудас Туунээс урвана гэдгийг хэлжээ. Тэрээр дагалдаг'l

дадаа бие биеэ хайрлах тухай, хоёр Тайтгаруулаг'l болон 

усан узмийн жинхэнэ мод ба тууний ме'lРУУДИЙН тухай 

зуйрлэл, ирээдуйд тохиох хаВ'Iлага болон Ариун Сун

сэнд итгэл найдвараа тавих бидний хэрэгцээний тухай 

6ерийн УЙЛ'lлэлийн хамгийн ХУ'IИрхэг зарим сургаалыг 

ер ген утгаар нь заасан юм. Тэгээд Тэр цэдэглэгдсэн хам

гийн агуу залбирлуудынхаа нэгийг Телеелег'IИД, дагал

даГ'lдынхаа телее хэлжээ. Эдгээр булгууд дэх угсийг 

шимтэн судлах нь бидэнд ашиг тусаа егех болно. 

Иохан 13-17-г залбир'l судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарчмуудыг ав'! уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал эарчмууд 

• Есус бидэнд бие биедээ хэрхэн даруухнаар уйлчлэхийг 

харуулсан юм (Иохан 13:3-17 мен Мат8Й 20:26-27-г уз). 

• Тэр биднийг хайрладгийн адилаар бид бусдыг хайр

ласнаар; (Иохан 13:34-35; 15:12-14, 17-г уз), Тууний зар

лигуудыг сахиснаар (Иохан 14:15, 21, 23-24-ийг уз); мен 

Тэрбээр Эцэгтээ эргэж О'lСОНЫ телее баярласнаар 

(И ох ан 14:28-ыг уз) бид Христийг хайрладаг хайраа ха

руулж чадна. 
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• Есус Христ, Тэнгэрлэг Эцэг хоёр еер, тусдаа хун бо

ловч зорилгоороо нэг юм. Бид мен ийм байдлаар Тэ

дэнтэй нэг байж чадна гэдгийг Есус заасан юм (Иохан 

14:5-11; 15:1, 16; 16:15, 27; 17:1-11, 15-26-г уз; мен С ба Г 

130:22-ыг уз). 

• Эхний Тайтгаруулагч нь тайтгарал, амар амгаланг егч, 

Их Эзэний сургаалуудыг зааж, Тууний тухай гэрчлэн, 

Туунийг санахад бидэнд тусалж, нугэлтнуудийг зэм

лэн буруутгадаг Ариун Суне юм (Иохан 14:16-17, 

26-27; 15:26; 16:7-14-ийг уз). 

• Хоёр дахь Тайтгаруулагч нь 8ерийг нь хайрлаж, Туунд 

УЙЛ'1ИЛдэг хумууст нэг едер 8ерийгее илчлэх Есус 

Христ юм (Иохан 14:18-23 мен С ба Г 88:67-68; 93:1; 

130:3-ыг уз). 

• Аврагч бол У сан узмийн жинхэнэ мод, харин бид 

мечрууд нь юм. Бид Туунээс сунсний тэжээл хулээн 

авдаг, Туунээс салангид байвал бид юу ч хийж чадах

гуй (Иохан 15:1-11; 16; мен Филипп ой 4:13; Алма 26:12-

ыг уз). 

• Есус Христ менх бус байдлын емнех амьдралд Тэнгэр

лэг Эцэгтэй хамт байсан юм. Тэрээр Эцэгийн хуслийг 

биелуулэхийн тулд дэлхийд ирсэн бегеед уурэг зо

рилгоо гуйцэлдуулээд бурэн алдар сууг олж, Эцэгтээ 

эргэж очсон билээ (Иохан 16:16, 27-33-ыг уз; 17:1-5 мен 

Иохан 1:1-3; Уйлс 7:55-56-г уз). 

• Есус Христ бол бидний телее залбирагч, Тэнгэрлэг 

Эцэгийн емне биднийг емгеелегч билээ (Иохан 17 

мен 1 Иохан 2:1; 2 Нифай 2:9-10; Мозая 15:7-9; С ба Г 

62:1-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 160-172. 

• "Аврагчийн амьдралын суулчийн долоо хоног," х. 310. 

3аах зовломж 

Иохан 13-17-гийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах сана а

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах санааг ашигла. 

� Иохан 13:1-17. Есус бол �идний �YBbД бие бие

� дзз хзрхзн даруухнаар уилчлзхиин улгзр жи

Ш33 мен. (25-30 МИНУТ) 

Нийгэм болон дэлхийд танигдсан нэрт удирдагчдын 

зургийг узуу л. Суралцагсдаас асуу: 

• Эдгээр хумуус яагаад удирдагчид болсон юм бол? (У лс 

терийн бодлого эсвэл нэр бухий тодорхой уле терчдед 

биш харин удирдлагыli зарчмууд дээр ярилцлагыг 

тевлеруул.) 

• Хэрэв эдгээр хумуус эрх мэдэл бухий албан тушаал 

хашдаггуй бол та нар тэднийг мен л удирдагчид гэж 

узэх уу? Яагаад эсвэл яагаад угуй гэж? 

• У дирдлагын талаарх дэлхийн болон Сумийн узэл бод

лыli хооронд ямар ялгаа байдаг вэ? (Тэдний хариултыг 

ярилц.) 

Аврагчийн зургийг ергеж харуулан, Есусийг тэд юуны 

учир удирдагч гэж уздэгийг нь асуу. Хрuсmuйнх шuг 

удuрдлага гэж самбар дээр дара ах эшлэлуудийн хамт бич: 

Марк 10:42-44; Лук 22:24-30; Иохан 13:1-17. Судрын эдгээр 

хэсгуудийг ангиараа уншаад тэднээс асуу: 

• Христ эдгээр хэсгуудэд удирдлагыli тухай юу заасан бэ? 

• Аврагч яагаад дагалдагчдынхаа хелийг угаасан гэж та 

нар боддог вэ? 

Аврагч Иудас удахгуй 8ереес нь урвана гэдгийг мэдэж 

байсан ч тууний хелийг угаасныг суралцагсдад сануул 

(Матай 26:21-25; Иохан 13:23-30-ийг уз). Асуулт: Энэ нь 

уйлчлэл болон удирдлагын талаарх Аврагчийн узэл бод

лыli талаар юу зааж байна вэ? 

Еренхийлегч Давид О.МкКеЙ Есус дагалдагчдынхаа хе

лийг угаасан тухай тайлбарлаж хэлсэн нь: 

"Христийн агуу уйлчлэгчид, дагалдагчдыli уйлч

лэлийн улгэр жишээ ямар гайхамшигтай билээ! 

Та нарьПI дундах хамгийн агуу нь хамгийн ечуу

хэн нь байг. Иймээс бид Сумийн гишуудэд уйл

'1ИЛж, газар дээрх БурханыI хаант улсыli амжилтыli 

телее амьдралаа зориулах агуу уурэгтэйгээ мэ

дэрдэг билээ" (Conference Report, 1951 оны 4-р 

сар, 159). 

Асуулт: 

• Илуу сайн уйлчлэх талаар Еренхийлегч МкКей би

дэнд юу гэж зевлесен бэ? 

• Бид Аврагчийн улгэр жишээг амьдралдаа хэрэгжуулэ

хийн тулд юу хийж болох вэ? 

• Та нар саяхан хувиараа, гэр булээрээ эсвэл Сумийн ги

шууний хувьд ямар уйлчлэл хийсэн бэ? 

• Бид яагаад еерсдийгее нэг бол удирдагчид эсвэл ирээ-

дуйн удирдагчид гэж узэх ёстой вэ? 

Бусдад илуу сайн уйлчлэхийн тулд юу хийж болохыг 

цаасан дээр бичихийг суралцагсдаас хус. Бусдад улам 

сайн УЙЛ'IЛэх талаар бичсэн зуйлээ хуваалцахыг тэднээс 

хус. Христтэй адилхан удирдаГ-I болох зорилгоо биелуу

лэхэд нь суралцагчдыг дэмж. 



Иохан 13:34-35; 15:8-13. Тэр биднийг хайрладгийн ади

лаар бид буедыг хайрлаенаар Хриетийг хайрлах хай

раа харуулдаг. (30-35 МИНУТ) 

Хичээлийн емне хайрыli илэрхийлэл болсон ЯНЗ бурийн 

бэлгийг дэлгэн тавьсан бай (жишээ нь хуримыli бегж, 

цэцэг, зурхний хэлбэртэй чихрийн цуглуулга гэх мэт). 

Бэлгуудийг суралцагчид ангид орж ирэнгуутээ харахаар 

газарт дэлгэн тавь. Бэлгуудийн дунд Гетсеманид зал

бирч байгаа Есусийн зураг (зуйлийн дуга ар 80612) эсвэл 

уунтэй тестэй нэг зургийг тавь. Дара ах асуултуудыг асуу: 

• Та нар найз нар, гэрийнхэн, хершуудээ хайрлах хай

раа хэрхэн харуулдаг вэ? 

• Хайраа хэрхэн харуулах талаар дэлхий юу заадаг вэ? 

• Аврагч хайрын тухай заасан жишээнууд хаана бай

даг вэ? 

Есус дагалдаГ'1Идтайгаа хамт байсан суулчийн цагуудад 

хайрын тухай их зуйл заасныг таЙлбарла. Библийн Хаан 

Жеймсийн хувилбарын Иохан 13-17-д хайр гэдэг угийн 

хувилбаруудыг гучин дервен удаа давтсан баЙдаг. 

Судруудын Удирдамжаасаа хоёр "агуу" зарлигийн тухай 

егуулсэн судрыг олохыг суралцагсдаас хус. Матай 

22:36-40-ийг нэг суралцагчаар уншуул. Есус менх бус 

амьдралд ТелеелеГ'1Идтэйгее хамт байсан суулчийн ца

гуудад эдгээр зарлигууд чухал болохыг дахин онцлон 

тэмдэглэснийг таЙлбарла. 

• Иохан 13:34-35; 15:12, 17-г унш. Эдгээр шулгуудэд 

егуу лснээр Их Эзэн хайрыг яагаад ийм их онцгойлон 

авч узсэн байна вэ? 

• Иохан 14:15,21, 23-ыг унш. Бид Бурханыг хайрлах хай

раа хэрхэн хамгийн сайнаар харуулж чадах вэ? 

• Иохан 15:9-10-ыг уз. Есус хэрхэн улгэр жишээ узуул-

дэг бай сан бэ? 

Иохан 15:13-ыг суралцагсдаар чимээгуй уншуулж, утгыг 

нь тунгаан бодуул. Асуулт: Аврагч биднээс юу хусэн ху

лээдэг тухай судрууд юу заадаг вэ? Хаан Жеймсийн ху

вилбар дахь "зориулах" гэдэг угээр орчуулагдсан грек уг 

мен "егех" гэсэн утгатайг таЙлбарла. Есус Христ бидний 

менх амьдралыli телее менх бус амиа егсен юм. Тэр хай

рынхаа илэрхийлэл болгож, бидний телее зовж, амиа ег

сен тедийгуй бидний телее бас Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ 

телее амьдарч байсан юм. Тэр 8ерийнхее хуслийг биш 

харин Эцэгийнхээ хуслийг биелуулснийг олонтоо илэр

хийлдэг баЙлаа. Асуулт: Их Эзэн яагаад дагалдагчдаасаа 

хувийн хусэл бодлоо Туунийг дуулгавартай дагаж, бус

дад уйлчлэхэд захируулдаг байхыг хусэн хулээдэг вэ? 

Иохан 15:12-ыг суралцагсдаар дахин уншуул. 

• Бид бусдыг хайрладаг хайраа хэрхэн есген нэмэг

дуулж болох вэ? 

• Бид бусдыг хайрлах хайраа хэрхэн харуулж болох вэ? 

Илуу их хайрыг еерсдедее бий болгож, уунийг уйлчлэл, 

золиослолоор дамжуулж харуулахын телее залбирдаг 

байхад нь сурагцагсдыг дэмж. Хичээлээ "Бие биенээ 

хайрла" дууллаар тегсгеж болно (Сумuйн дуулал болон 

хуухдuйн дуу). 

� Иохан 14:15-27 (Теге эзэмwих судар, Иохан 

� 14:15). Бид тууний зарлигуудыг еахиенаар 

Хриетийг хайрлах хайраа харуулдаг. (15-20 МИНУТ) 

Хэрэв та намайг хайрладаг бол, гэж самб ар дээр 

бич. Хоосон зайг дараах угсээр хэрхэн беглеж болохыг 

суралцагсдаас асуу: ээж, эгч, найз, Есус. Иохан 14:15-ыг 

нэг суралцагчаар уншуулж, асуу: 

• Бид Туунийг хэрхэн хайрладгаа илэрхийлээсэй гэж 

Есус хусдэг уу? 

• Дуулгавартай байдал яагаад хайрын илэрхийлэл 

байдаг вэ? 

• Хуний дуулгаваргуй байдал юунд хургэдэг вэ? 

Бидний ажил уйлс хэрхэн уг хэлнээс илуугээр бидний 

бодол санааг илэрхийлдэг тухай ярилц. 

Иохан 14:16-27-г Суралцагсдад уншуулж, 8ерийг нь 

хайрладаг хумууст Есусийн егсен амлалтуудыг олуулан, 

самбар дээр бич. Асуулт: Биднийг хайрладаг Тууний хай

рын илэрхийлэл болсон еер ямар адислалууд Тэнгэрлэг 

Эцэгээс ирж болох вэ? 

Суралцагчдад цаас егч, Авраг'1ИЙН тухай гэрчлэл буюу 

бодол санаагаа болон Туунийг хайрладаг илуу их хайраа 

харуулахын тулд юу ХИЙХЭЭ би'1ИХИЙГ хус. Бичсэн зуйлээ 

уе уе уншиж байхыг нь дэмж. 

Иохан 14:15-26; 16:7-14. Эхний Тайтгаруулагч нь тайт

гарал, амар амгаланг егч, Их Эзэний еургаалуудыг 

зааж, Тууний тухай гэрчлэн, Туунийг еанахад бидэнд 

туеалж, нугэлтнуудийг зэмлэн буруутгадаг Ариун Суне 

юм. Хоёр дахь Тайтгаруулагч нь еерийг нь хайрлаж, 

Туунд уйлчилдэг хумуует нэг едер еерийгее илчлэх 

Ееуе Христ юм. (25-30 МИНУТ) 

Асуулт: Хуухэд байхдаа '1и юунаас хамгийн их айдаг бай

сан бэ? Хэдэн суралцагчаар энэ туршлагыг нь хуваал

цуулж, асуу: Ингэж айсны чинь дараа еерийг '1ИНЬ 

тайтгаруулсан эсвэл амар амгалан болгосон ямар нэг зуйл 

байсан уу? 

Иохан 14:15-26-г суралцагыар уншуулж Аврагыас да

галдагчдадаа егсен амар амгалангийн амлалтуудыг эрж 

олуул. Асуулт: 

• Дагалдагчдад нь яагаад тайтгарал хэрэгтэй бай сан бэ? 

• Ариун Сунс шиг тийм онцгой тайтгаруулагч бидэнд 

хэзээ хэрэгтэй байдаг вэ? 

• Хэн Ариун Сунсийг хулээн авахад тэнцэхээр байдаг вэ? 
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Ариун Сунсийг зарим уед Эхний Тайтгаруулаг'l гэдгийг 

таЙлбарла. Иохан 14:18-21, 23-ыг суралцагсдаар уншуул. 

• Эдгээр ШУЛГУУДЭД егуулснээр хэн Хоёр дахь Тайтга

руулаг'l вэ? (Христ.) 

• Хоёр дахь Тайтгаруулаг'IИЙН амлалтыг хэн хулээж ав

даг вэ? (Их Эзэний зарлигуудыг сахиж, Туунийг хайр

ладаг хумуус; шулэг 21, 23-ыг уз.) 

Сургаал ба Гэрээ 93:1-ийг уншиж, Хоёр дахь Тайтгаруу

лаг'l бух Гэгээнтнуудэд хуртээмжтэй '1, бид бух болом

жоороо еерсдийгее итгэлтэй болохыг нотолсны дараа 

энэ адислал ирдгийг таЙлбарла. Хоёр Тайтгаруулаг'IИЙН 

тухай заахдаа тусламж авахын тулд дара ах угсийг бут

нээр нь эсвэл заримыг нь ашигла. 

Иохан 14:15-26-гийн талаар Ахлаг'l Брус Р. МкКонки 

би'lСЭН нь: 

"Хоёр Тайтгаруулаг'IИЙН тухай эдгээр угс бол 

Бурханы Хуугийн сургаалуудын охь манлай нь 

юм. Уурд менхийн хешгийг ийнхуу бурэн тата ж, 

Бурханы алдар суугийн тухай узэгдлийг итгэлт

нуудэд ийнхуу НЭЭСЭН, тууний ХЭЛСЭН угийн цэ

ДЭГ бидэнд баЙдаггуЙ. Дуулгавартай байдлаас 

уудэлтэй хайр дээр ундэслэн Есус гэгээнтнуудэд 

эдугээ энэ амьдралд дара ах зуйлс байх болно хэ

мээн амласан юм: 

"(1) Ариун Сунсний бэлэг болон туунтэй байнга 

нехерлех; Ариун Сунс егснеер ирдэг тайтгарал 

ба амар амгалан; ил'lлэлт болон хумуунийг бур

хад ба тэнгэр ЭЛ'lуудтэй нехерлехед бэлтгэдэг 

ариусгаг'l xY'l; 

"(2) Тэнгэр дэх харшуудад Эцэгтэйгээ хамт орш

дог амилж, тегелдержсен хумуун, Хоёр дахь 

Тайтгаруулаг'l Их Эзэн Есус Христ еерее бие'lЛЭН 

айл'IИЛЖ ирэх; 

"(3) Бурхан Эцэг ... еерийн биеэр хумуун дээр 

аЙЛ'IЛан ирж, туунийг еертэйгее хамт байлга-

ха ар дээш нь аваа'lИХ болно, мен хаант улсынхаа 

ИЛ'lЛЭЭГУЙ бух нууцыг туунд ИЛ'lЛЭХ болно" 

(Doctrinal New Testament Commentary, 1:735). 

Бошиглог'l Иосеф Смит хоёр Тайтгаруулаг'IИЙН тухай 

ийн егуулжээ: 

"Хоёр Тайтгаруулаг'lИЙН тухай егуулдэг. Нэг нь 

пентекостыli едер егегдсентэй адил Ариун Сунс 

бегеед бух Гэгээнтнууд итгэл, намаН'lЛал, бап

тисмыli дараа уунийг хулээн авдаг. Эхний энэ 

Тайтгаруулаг'l буюу Ариун Сунсний нелее нь 

цэвэр ариун оюун билиг юм. Энэ нь оюун ухаа

ныг ергежуулж, ойлголтыг гэгээруулэн, оюун 

билгийг олсон мэдлэгтэй хамт неецелдег .... 

"Негее Тайтгаруулаг'l нь нэн их сонирхол татдаг 

бегеед энэ уеийнхнээс цеехен нь л ойлгодог 

байж магадгуЙ. Хун Христэд итгэдэг болж, нуг

лээ намаН'Iлан, нуглийнхээ УУ'lлалын телее бап

тисм хуртэж, эхний Тайтгаруулаг'l болох Ариун 

Сунсийг хулээн авсны дараа (гар тавилтаар) зев 

шударга байдлын телее елсеж, цанган, Бурханы 

емне еерийгее цаашид даруусгаж, Бурханы уг 

бурээр амьдрах юм бол, Их Эзэн удалгуй туунд, 

Хуу минь, '1И ергемжлегдех болно хэмээн хэлнэ. 

Их Эзэн туунийг тал бурээс нь шалган, тэр хун 

бухий л ХИ'lЭЭЛ зутгэлээр Туунд УЙЛ'IЛЭХЭД 

шийдвэр тегс байгааг нь мэдсэн уед туунд дууд

лага ирэх бегеед тэр уед Их Эзэн Гэгээнтнуудэд 

амласан негее Тайтгаруулаг'IИЙГ хулээн авах 

онцгой боломжтой болно. Энэ тухай Гэгээнтэн 

Иоханы ГЭР'IЛЭЛИЙН 14-р булэг, 12-00С 27 дуга ар 

ШУЛГУУДЭД цэдэглэсэн баЙгаа. 

"16, 17, 18, 21, 23 дугаар шулгуудийг уз .... 

"Ингэхлээр негеех Тайтгаруулаг'l нь хэн бэ? Энэ 

бол Их Эзэн Есус Христ еерее шуу дээ. Ямар '1 

хун энэхуу Суулчийн Тайтгаруулаг'IИЙГ олж ав

сан уед Есус Христ еерийн биеэр туун дээр уе уе 

аЙЛ'IЛан ирж, тэр '1 байтугай Тэрбээр Эцэгийг 

туунд узуулж, туунийг еерседтэйгее хамт байлга

хаар дээш нь аваа'lИХ, тэнгэрийн узэгдлуудийг 

туунд нээн, Бурханы хаант улсын нууцуудын ту

хай тегс мэдлэг байхын тулд Их Эзэн туунд бие'l

лэн заах онцгой боломж НЭЭГДДЭГ нь асуудлын 

гол гогцоо юм. Энэ бол эртний Гэгээнтнууд, 

ТУУН'IЛЭН нийт цугларалт болон Ууган Хуугийн 

Сумтэй холбоотой байсан бух Гэгээнтнуудэд бай

сан Исаиа, Езекиелийн болон Патм арал дээр 

Иоханы харсан узэгдлууд, гурван тэнгэрийг хар

сан Гэгээнтэн паулыli алдар суут узэгдлууд юм" 

(Бошuглогч Иосеф С.мumuЙн сургаал, 149-151). 



Бид Хоёр дахь Тайтгаруулаг'lИЙГ хулээн авахад еерсдий

гее бэлдэх ёстоЙ. Ингэсэн тохиолдолд Христ "еерийнхее 

цагт, мен еерийнхее тааллын дагуу" (С ба [ 88:68) 8е

рийгее ИЛ'IЛЭХ болно гэдгийг суралцагсдад сануул. Бид 

Эхний Тайтгаруулаг'lИЙГ хулээн aB'I, туун дээр анхаар

лаа тевлеруулэх ёстоЙ. У'lИр нь ЭНЭ нь бид бугдэд ур

гэлж боломжтой байдаг билээ. 

Иохан 14:26, Иохан 16:7-14-ийг уншиж, Ариун Сунсний 

бэлгээр дамжин боломжтой байдаг тусламжуудыг эрж 

олохыг суралцагсдаас хус. Эдгээрийг самбар дээр жаг

сааж, ярилц. 

Асуулт: Бид аз жаргал, менх амьдралын эрэлдээ еерий

гее ганцаардсан юм уу эсвэл шоовдорлогдсон мэт санах 

хэрэгтэй гэж уу? Ариун Сунснээс ирдэг амар амгалан, 

баяр баясгалан, тайтгарлын тухай ГЭР'lЛЭЛЭЭ хуваалц. 

Иохан 15:1-8. Аврагч бол Усан узмийн жинхзнз мод 

хари н бид мечрууд нь юм. Бид Туунззс сунсний тз

жззл хулззн авдаг бегеед Туунззс сал ан гид байвал юу 

ч хийж чадахгуЙ. (15-20 МИНУТ) 

[эр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, нэг ургамлыг ангид ав'lИр. 

Цахилгаан хэрэгслийг залгуурт залгахгуйгээр асаагуурыг 

эргуул. Асуулт: Цахилгаан хэрэгсэл яагаад ажиллахгуй 

байна вэ? Ургамлын нэг ме'lИР буюу нав'lИЙГ узуул. Да

раах асуултуудаас заримыг нь суралцагсдаас асуу: 

• Ме'lИР болон нав'IИЙГ юу амьдруулдаг вэ? 

• Нав'! болон меqpийг тасалбал юу болох вэ? 

• HaB'I, цахилгаан хэрэгсэл хоёр юугаараа адил вэ? (Нав

'lИЙГ амьдрахад, цахилгаан хэрэгслийг ажиллахад аль 

алинд нь ХУ'IНИЙ эх уусвэр хэрэгтэЙ.) 

• Бид цахилгаан хэрэгсэл болон ургамалтай юугаараа 

адилхан бэ? (8ерсдийнхее 'Iадамжийг танин мэдэхэд 

ху'! болон сунсний тэжээлийн бурханлаг эх сурвалж 

тэдэнд хэрэгтэйг ойлгоход нь суралцагсдад тусал.) 

Иохан 15:1-8-ыг суралцагсдаар уншуул. Энэ сургаалт 

зуйрлэлийн дара ах бэлгэдлуудийн утгыг тайлахыг тэд

нээс хус: 

• усан узмийн мод (ш. 1) 

• тариалаг'l (ш. 1) 

• ме'lИР (ш. 2) 

• жимс (ш. 2) 

• хувхай ме'IИр (ш.6) 

Асуулт: 

• Энэ зуйрлэлээс бид ямар сургамж ав'! болох вэ? 

• Бид ямар байдлаар Бурханаас хамааралтай байдаг вэ? 

Ахлаг'l Жон Тейлорын дара ах угсийг уншиж болно: 

"Та [эгээнтний хувьд 'Би уургээ ойлгодог хун. 

Бас '1 дажгуй байгаа гэж боддог шуу' хэмээн 

хэлж болно. Унэхээр '1 тийм байж болох юм. Туя

хан жижиг ногоон нав'! дэлбээлж, енге зус сай

хантай байна гэж бод. HaB'lНЫ зарим хэсэг модон 

дотор байх бегеед иш, меqиp, ундэстэй холбог

доно. Харин мод нав'lГУЙГЭЭР ургаж 'Iадна гэж 

уу? Тийм ээ, 'Iадна. Мод зевхен ганцаараа дээ

гуур харан, 'Би мен '1 мундаг ногоон байна шуу!' 

дэлбээлж байгааг минь xapaa'l!' бас ХЭ'lНЭЭН 'Iий

рэг байна ГЭЭ'l! Би мундаг байгаа биз, уургээ сайн 

биелуулж байга а шуу' хэмээн сайрхаж ул 'Iадна. 

[эв'I 'IИ ундэсгуйгээр ургаж 'Iадна гэж уу? Угуй: 

Чухал хэсэг 'lИНь модон дотор байга а шуу дээ. 

Хумуус '1 мен л ийм баЙдаг. Хумуус уургээ бие

луулж, дуудлагаа ХИ'lээнгуйлэн биелуулж, шут

лэг бишрэлээрээ амьдар'! Их Эзэний Сунсэнд 

дуулгавартай бай сна ар ашиг тусаа егех Тууний 

Сунсний ХЭСЭГ тэдэнд оршдог. Тэд даруу, итгэл

тэй, ажил'l хичээнгуй бегеед Бурханы хууль, зар

лигуудыг сахьдаг байвал модон доторх зохих 

байр сууриндаа байж 'Iадна. Тэд нахиалан, цэцэг

лэн хегжиж, нав'! нь урган, юм бухэн нь сайн 

сайхан байна. Тэгснээрээ тэд модны салшгуй хэ

сэг болдог" (Journal о/ Discourses, 6:108). 

Мозая 2:19-25 дахь талархлыli талаар Хаан Бенжамины 

хэлсэн угсийг суралцагсдаар уншуулж, тунгаан бодуул. 

Энэ захиасыli талаарх бодол сана ага а хуваалцахад сураг

цагсдыг урь. 

� Иохан 17. Есус Христ бол бидний телее залби

� рагч, Тзнгзрлзг Эцзгийн емне биднийг емгее

легч мен. (45-50 МИНУТ) 

Ангийг шуухийн танхим болгон зас'l, терийн далбаа, 

шууг'lИЙН модон алх, андгай ергех Библи зэрэг юмсыг 

тавь. ШУУГ'l, прокурор, емгеелег'l, шуугдэг'lИЙН дурд 

тоглох дервен суралцаг'lИЙГ сонго. Шуугдэг'lЭЭС аль бо

лох олон гэм бурууг олохыli тулд, ЖИШЭЭ нь, "Та емне 

нь худал хэлж байсан уу?" "Та залилан хийж байсан уу?" 

"Та емне нь хууль зер'lИЖ байсан уу?" ГЭХ'IЛЭН шируу

нээр асуух хэрэгтэйг прокурорт хэл. Хэргийн шуугдэг

'IИЙГ емгеелех ёстойг емгеелег'lИД хэл. Жишээ нь, хэрэв 

шуугдэг'l алдаа гаргасан бол емгеелег'l хэргийг хенге

руулж узэх талаас нь буюу шуугдэг'l наман'lИЛСНЫГ 

тайлбарлах ёстоЙ. Энэ бол ЖУЖИГ'IИЛСЭН тоглолт yqpaac 

хариулт нь заавал зев байх шаардлагагуй (уунийг ан

гийнхан ойлгож байгаа) харин жинхэнэ шуугдэж байгаа 

хун яаж хариу лвал зохихыг тухайн суралцаг'l бодох ёс

тойг ШУУГДЭГ'IИД хэл. Жужиг'lИЛСЭН тоглолтод оролцох 

суралцагсдад ангийн улдсэн хэсгээс еер газарт таван ми

нут сургуулилах боломж олгосны дараа ангид тоглуул. 



I • •  

В.мгеелегч гэдэг угийг самбар дээр би'шж, утгыг нь тодор

хойлохыг суралцагсдаас хус. (ВмгеелеГ'I бол хэргийг хен

гев'Шлж узэхийг хусдэг ХУУЛЬ'I юм.) 1 Иохан 2:1-ийг нэг 

суралцаГ'Iаар, дараа нь Сургаал ба Гэрээ 62:1-ийг хоёр 

дахь суралцаГ'Iаар уншуул. Асуулт: Есус Христ Тэнгэрлэг 

Эцэгийн емне хэрхэн бидний емгеелег'I байдаг вэ? 

Бусдын mелее залбuрах гэдэг угийг самбар дээр би'Шж, 

утгыг нь тодорхойлохыг хус. (Энэ уг да хин эвлэрэх, ЗУУ'I

лах, бусдын телее гуйх гэсэн утгатаЙ.) Вер нэг суралцаг

'Iaap 2 Нифай 2:9-10-ыг дараа нь дерев дэх суралцаГ'Iаар 

Мозая 15:7-9-ийг уншуул. Асуулт: Есус ямар арга зама ар 

бидний телее Эцэгээс гуйдаг вэ? 

Жужиг'Шлсэн тоглолтыг суралцагсдад сануулж: асуу: 

• Вмгеелег'I хэнийг телеелдег гэж та нар бодож байна? 

• Прокурор хэнийг телеелж болох вэ? (ИЛ'IЛэлт 

12:9-10-т Сатаны нэг нэрийг "буруутгаг'I" гэсэн байд

гийг таЙлбарла.) 

• ШУУГДЭГ'I хэнийг телеелж болох вэ? (Бид бухниЙг.) 

Бид энэ зохиомол ШУУГДЭГ'I шиг амьдралдаа нугэл 

уйлдэж, алдаа гаргадгийг хэл. Бид нуглээ наман'IИЛЖ, 

дуулгавартай байх юм бол нугэл хилэнцгуй бегеед 

бидний телее цагаатгал хийсэн Авраг'! Эцэгийн емне 

бидний емгеелег'I байж, бидний емнеес гуйх боломж

той байх болно. 

The Life and Teachings о/ Jesus and His Ароstlеsдахь Иохан 

17:1-ийн (х. 171-172 ) тайлбарыг унш. Иохан 17-г яагаад 

бусдын телеех гуйлтын залбирал гэснийг тайлбарлахыг 

суралцагсдаас хус. 

Иоханы 17-р булгийг уншуулж, Их Эзэн дагалдаг'IДЬШ

хаа телее залбиран гуйсан тохиолдлуудыг олуул. Тэд

ний олсон зуйлсийг ярилц. Есус Христ бол бидний 

емгеелег'I бегеед бидний телее залбираг'I гэдгийг мэ

дэх нь та нарт ямар санагддаг вэ? Тэргуун 3евлелийн 

гишуун асан, Еренхийлег'I Бага Ж.Рюбен Кларкийн да

раах угсээр тегсге: 

"Бидний Тэнгэрлэг Эцэг бух хуухдээ аврахыг хус

дэгт би итгэдэг. Тэр хэн нэгнийг нь орхихыг хус

дэг гэж би бодохгуй байна .... 

" ... Тэр шударга ёс, нигуулслээрээ бидний ажил 

уйлсийн телее хамгийн дээд шагналыг бидэнд ег

сен юм мен ег'! 'Iадна, харин ууний эсрэгээр хэрэв 

бидэнд шийтгэл оногдуулах боллоо гэвэл хам

гийн бага шийтгэл оногдуулах болно гэдэгт би ит

гэдэг" (Conference Report, 1953 оны 10-р сар, 84 ). 

� Иохан 17:3 (Теге эзэмwих еудар). "цорын ганц 

� унэн Бурхан Таныг болон Таны илгээеэн Ееуе 

Хриетийг мэдэх нь менхийн амь мен." 

(10-15 МИНУТ) 

Иохан 17:3-ыг уншиж, асуу: Тэнгэрлэг Эцэг болон Есус 

Христийг мэдэх нь тэдний тухай мэдэхээс ямар ялгаатай 

гэж та нар боддог вэ? 1 Иохан 4:7-8; Мозая 5:13; Сургаал 

ба Гэрээ 132:21-24-ийг уншиж, бид Эцэг, Хуу xoёpыг хэр

хэн илуу сайн мэдэж болохыг ярилц. 

Иохан 17:3-ыг самбар дээр би'IИЖ, суралцагсдаар хэлуулэх 

замаар уг cyдpыг тэднээр цээжлуул. Хэдэн удаа хэлуулс

ний дараа qyxал хоёр угийг нь арилгаад дахин хэлуул. 

Ийм байдлаар самбар дээрх бух угийг арилгахад суралцаг

'ШД уг cyдpыг цээжээр хэлж 'Iадах хуртэл ургэлжлуул. 

Иохан 18-21 

Есус Христийн амьдрал 

Их Эзэний 
уйлчлэлийн 
анхны жил 

Хоёр дахь 
жил 

Гурав дахь 
жил 

<ристийн Анхны Дээгуур Хоёр дахь Гура" дахь Сууmийн Дээгуур 
терелт енгерех баяр Дээгуур енгерех Дээгуур 0нгерех енгерех баяр ба 

Оршил 

баяр баяр СУУЛ'lИйн 
долоо хоног 

Иоханы суул'Шйн булгууд нь Иудас Есусээс хэрхэн урва

сан болон Авраг'Шйг шуусэн гутамшигтай шуух хурлын 

тухай тунгаан бодох боломжийг бидэнд олгодог. Ромын 

ноёрхлын талаар иудей'IУУД санаа сэтгэл ямар байсныг 

харуулах зуйлсийг эрж олон, тэр ямар 'I гэмт хэрэг уйл

дээгуйг Пилат мэдсэн 'I, иудейн удирдаг'IИД Есусийг 

цаазлуулахаар Пилатыг ятгаж 'Iадсаныг анхаар'! узээ

рэЙ. Есусийг шоолж доромжлон, хэргийг хууль бусаар 

сонсож, Херод, Пилат нарын гарт зуй бусаар даатгасны 

дараа Калварт цовдлохоор аваа'Iихад хажуугаар нь ен

гер'! явсан хумуус, "Хэрэв 'IИ Бурханы Хуу юм бол, наад 

загалмайнаасаа буугаа'I" (Марк 15:30-ыг уз ) хэмээн то

хуурхаж баЙлаа. Тууний цогцсыг булшны цэцэрлэгт 

тавьж, лацадсан 'I, цогцос тэнд удаан байгаагуй юм. Их 

Эзэн Есус Христ ухэгсдээс амилж, уурд менх амьд явах 

болсныг Магдалын Мариа болон дагалдаг'IИД нь мэдээд 

хэрхэн сэтгэл нь сэргэж, баяр хеер болсныг унших явц

даа тунгаан бод. 

Иохан 18-21-ийн залбир'I судлан, ХИ'Iээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зар'IМУУДЫГ ав'! уз. 



3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Хун терелхтенд аврагдах боломж егехийн тулд Есус 

Христ еерийг нь барив'-IИЛЖ, ташуурдан, Туунийг цовд

лохыг дайснууддаа зевшеерсен юм (Иохан 18:1-14, 

19-24,36-37; 19:1-7, 17-18,30 мен 2 Нифай 2:6-9-ийг уз). 

• Авраг'! 8ерийн амссан зовлон шаналал, ухлээр Эцэ

гээс туунд егсен уурэг даалгаврыг бурэн биелуу лсэн 

юм (Иохан 18:11-14, 28-40; 19:28-30 мен ИСО, Матай 

27:50; Иохан 4:34; Мозая 15:5-7-г уз). 

• Бид хэн болох хийгээд энэ амьдралын зорилгыг ойл

гох нь бэрхшээл зовлонг эцсээ хуртэл ТЭВ'Iих итгэл, 

зоригийг бидэнд егне (Иохан 18:1-13 мен Алма 

14:9-13-ыг уз). 

• Есус Христ бол Бурханы Хуу гэдэгт бид итгэвэл Ами

луулалт бидэнд боломжтойг бошиглог'IИД ГЭР'IИлдэг 

(Иохан 20; мен Алма 33:12-22-ыг уз). 

• Христ Амилсанд итгэх итгэл нь хоосон булш, амилсан 

Христийг олон хун харсан болон бусдын ГЭР'lлэлийг 

СОНССОН зэрэг нотолгоонуудаас ирж болно. Харсны да

раа итгэхээс харахгуйгээр итгэх нь Их Эзэнийг илуу 

их баярлуулдаг (Иохан 20:8,14-16,18-20,24-29 мен 

Алма 32:16-18-ыг уз). 

• Их Эзэний ажлыг амьдралдаа нэгдугээрт тавьдаг ху

мууст агуу адислалууд ирдэг (Иохан 21:1-6, 15-17-г уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 181-187, 

192-193,200-205. 

• "Авраг'IИЙН амьдралын СУУЛ'lийн долоо хоног," х. 310. 

3аах зовломж 

Иохан 18-21-ийн ХИ'lээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах сана а

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

New Testament Video хи'lээл 10, "Миний хоньдыг 

тэжээ" (11:47)-ыг Иохан 21-ийг заахад ашиглаж 

болно (New Testament Video Guide -ын заах зевлем-

жийг уз). 

� Иохан 18-19. Есус Христ бух хун тврвлхтвн ав

� рагдахын твлвв З0ВОН wаналж, наснаас хальсан 

ЮМ. Бидний твлвв хийсэн Тууний З0ЛИОСЛОЛЫН 

тухай бид ихийг мэдэхийн хэрээр Туунийг хайрлах 

бидний хайр талархал всдвг. (35-40 МИНУТ) 

Тэдэнд ХУ'lтэй мэдрэмж теруулдэг ямар нэг зуйлийн ту

хай бодохыг суралцагсдаас хус (жишээ нь сайн мэдээний 

аль нэг зар'IИМ, еерийн гэр бул, Сум, ажил терел эсвэл 

ГЭР'lлэлийнхээ тухай). Асуулт: 

• Амьдралын 'lИНь ямар нэг онцгой зуйлийг бусад ху

муус шоолон тохуурхахад 'Iамд ямар санагдсан бэ? 

Яагаад? 

• Бидний эрхэмлэн дээдэлдэг зуйлийг зарим хумуус 

яагаад шоолдог гэж та нар боддог вэ? 

• 8ер ямар бэрхшээлуудтэй та нар амьдралдаа тулгар

даг вэ? 

Еврей 2:18-ыг суралцагсдаар уншуулж, хэн амьдралын 

бух зовлон бэрхшээлийг узэж, биднийг тайтгаруулж ча

дахыг олуул. Бид хунд сорилтуудыг хулцэн ТЭВ'Iих та

лаар Авраг'IИЙН амьдралаас их зуйлийг сур'! болно 

гэдгийг таЙлбарла. 

Дараах асуултууд болон судрын эшлэлуудийг самбар 

дээр би'l. Ангийг дервен булэгт хувааж, булэг бурд нэг 

асуултыг даалган ег. Хариултуудыг олохын тулд судрын 

эшлэлуудийг булгууд ашиглана. Шаардлагатай бол 

харьцуулах эшлэлуудийг харахад нь тэднийг дэмж. Дуу

сахад нь булэг бурээс нэг суралцаГ'lаар асуултыг нь ун

шуулж, хариултыг нь хуваалцуул. 

1. Туунийг буруу ташаа ойлгож, буруу танилцуулах 

буюу туунээс урвана гэдгийг Есус яаж мэдсэн бэ? 

(Иохан 18:1-13, 19-24-ийг уз). 

2. Хаягдаж, ганцаардана гэдгээ Есус хэрхэн мэдсэн бэ? 

(Иохан 18:15-18, 25-27; 19:25-30-ийг уз). 

3. Шударга бус явдал, хуулийг мушгин гуйвуулахын 

золиослол болно гэдгээ Есус хэрхэн мэдсэн бэ? 

(Иохан 18:28-40; 19:8-15-ыг уз). 

4. 8вqин болон бие махбодын зовлонгийн тухай Есус 

хэрхэн мэдсэн бэ? (Иохан 19:1-7, 16-24-ийг уз). 

Тэр зовж таР'lилна гэдгээ мэдэж байсан болохоор бид 

Есуст зовлонгийн тухай зааж 'Iадахгуйг суралцагсдад ХЭЛ. 

Ахлаг'l НиЙл.А.Максвеллын дараах угсийг уншихыг нэг 

суралцаГ'lаас хус: 

"Чухамдаа бид Туунд юу '1 зааж 'Iадахгуй! Харин 

бид Туунийг сонсож 'Iадна. Бид Туунийг хайр

лаж, хундэлж, шутэн бишир'l болно! Бид Туу

ний зарлигуудыг сахиж 'Iадна. Мен Тууний 

судруудыг шимтэн судалж 'Iадна! Тийм ээ, бид 

мартамтгай, тэр '1 байтугай эсэргууцэмтгий ху

муус, харин Тэр биднийг хэзээ '1 мартдаггуй! Бид 

бол Тууний 'ажил,' Тууний 'алдар суу ' бегеед Тэр 

хэзээ ч биднээс хендийрехгуй! (Мосе 1:39-ийг 

уз.)" (Conference Report, 1981 оны 10-р сар, 10; 

Ensign, 1981 оны ll-р сар, 9). 
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• Иохан 19:З8-42-ыг уз. Ариматыli Иосеф, Никодем нар 

Их Эзэнийг хундэлдгээ хэрхэн харуулсан бэ? 

• Матай 27:59-60-ыг унш. Ариматыli Иосеф Аврагчид 

чин унэнч байсан тухай эдгээр шулгууд юу егуулж 

байна вэ? 

• Бид Есус Христэд '1ИН унэнчээ хэрхэн харуулж болох вэ? 

"There 1s а Green НШ Far Away" (Hymns, по. 194) дууллыг 

дуулах буюу угийг нь уншиж хичээлээ тегеге). 

Иохан 18:1-13. Бид хэн бэ ГЭДГЭЭ болон амьдралын зо

рИЛГЫГ ойлгох нь бэрхшээл ЗОВЛОНГ хулцэн тэвчиж да

ван туулах ЗОрИГИЙГ бидэнд вгдвг. (30-35 МИНУТ) 

Хичээлээс емне гутлыli хайрцагны ёроолд толь нааж, таг

лааг нь авсан бай. Тэд енеедер нэгэн нууц хуний тухай 

мэдэх болно гэдгийг суралцагсдад хэл. Тэр хунийг таних 

тулхуур хайрцагт байгаа гэдгийг таЙлбарла. Хайрцаг до

торхийг харж, тэр тулхуур юу болохыг мэдэхийг нэг су

ралцагчаас хус. Нууцгай хун нь хэн болохыг ангийнхандаа 

хэлэхийг хайрцаг руу енгийж харсан суралцагчаас хус 

Асуулт: 

• Тэр хун бол чи еерее гэдгийг та нар яаж мэдэв? 

• Чи унэхээр хэн бэ гэдгээ мэдцэг уу? 

Еренхийлегч Томас с.МонсонгиЙн дара ах угсийг самбар 

дээр бич: 

"Бид хэн бэ гэдгээ, Бурхан биднийг ямар хумуус 

болоосой хэмээн хусэн хулээдгийг ямагт сана ж 

явах ёстой" (Conference Report, 1994 оны 4-р сар, 

67; Ensign, 1994 оны 5-р сар, 50). 

Асуулт: 

• Бид унэхээр хэн юм бэ? 

• Бурхан биднээс юу хусэн хулээдэг вэ? 

• Бид бол Бурханы шууд хевгууд, охид мен гэдэгт итгэх 

нь амьдралын хунд сорилтууд тулгарсан уед зоригтой 

байхад бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ? 

Иохан 18:1-9 дэх Есусээс урвасан тухай туухийг нэгтгэн 

дугнэ. Шулэг 10-lЗ-ыг суралцагсдаар уншуулсны дараа 

асуу: 

• Тэр 6ерийгее хэн болохыг мен Тэнгэрлэг Эцэг Туу

гээр юу хийлгэх гэснийг мэдэж байсныг харуулсан 

юуг Есус эдгээр шулгуудэд хэлсэн байна вэ? 

• Энэхуу асар хунд сорилттой тулгарахад Есус зоригтой 

байсны ямар нотолгоо эдгээр шулгуудэд байна вэ? 

Ахлагч Рассел М.НелсонгиЙн дара ах угсийг нэг суралцаг

чаар уншуул: 

"Та нар амьдралдаа олон тевегтэй сонголт хийх 

болно, энэ уедээ еерсдийгее хэн бэ гэдгээ, яагаад 

энд байгаагаа, эндээс хаашаа явахыгаа мэдцэг байх 

нь та нарт их туслах болно" (Conference Report, 

19900НЫ 10-р сар, 97; Ensign, 1990 оны 11-р сар, 75). 

Самбарын зуун талд Есус Христ гэж бич (Иохан 18:19-24, 

28-37). самбарыli баруун талд Петр гэж бич (Иохан 

18:15-18, 25-27). Ангийнхны хагаст Есусийн нэртэй эшлэ

луудийг, негее хагаст Петрийн нэртэй эшлэлуудийг суд

лах даалгавар ег. Эхний булгээс асуу: 

• Есус 6ерийгее хэн бэ гэдгийг мэдэж бай сны ямар но

толгоог та нар эдгээр шулгуудээс олов? 

• Тэр энэ мэдлэгээсээ хэрхэн хуч чадлыг олсон гэж та 

нар бодож байна? 

Негее булгээс Петрийн тухай дээрхтэй адил асуултыг 

асуу. Ангиараа ярилцах ярилцлагыli хэсэг болгон дараах 

асуултуудыг бугдийг нь буюу заримыг нь асуу: 

• ял тулгагчдад егсен Есус Христийн хариулт Тэрээр 

6ерийгее хэн болохыг мэдэж байсныг хэрхэн харуулж 

байна вэ? 

• Яагаад Есус терсен юм бэ? 

• Петр яагаад Аврагчтай холбоотойгоо нууж худал хэл

сэн юм бол? 

• Тэр унэхээр хэн болохыг Петр мэдэхгуй байсан байж 

болохыг тууний туршлага хэрхэн харуулж байна вэ? 

• Петр Аврагчийг гурван удаа угуйсгэсний дара а тууний 

сэтгэл санааны байдал ямар байсан тухай Лук 22:60-62 

бидэнд юу егуудэг вэ? 

• Ямар нэг юманд чадваргуйгээ мэдсэн уед сана а сэтгэл 

чинь ямар байдаг вэ? 

• Бид хэн гэдгээ санаснаар еерсдийгее чадваргуй гэж 

бодохоос хэрхэн зайлсхийж чадах вэ? 

Ахлагч М.Рассел Баллардын дараах угсийг унших буюу 

тараах материал болгож суралцагсдад егснеер хичээлээ 

тегеге: 

"Бидний менхийн аз жаргалын телеех Тэнгэрлэг 

Эцэгийн телевлегеений амьдрах чадвартай зарч

муудад анхаарал тевлеруулснээр бид дэлхийн ёс 

бус байдлаас еерсдийгее тусгаарлаж чадна. Хэ

рэв бид еерсдийгее хэн бэ, яагаад энэ дэлхий 

дээр байгаа, менх бус амьдралын дараа хаашаа 

явах вэ гэдгээ баттай ойлгох юм бол Сатан ямарч 

уруу таталтаар бидний аз жаргалд заналхийлж 



чадахгуЙ. Хэрэв бид Тэнгэрлэг Эцэгийн телевле

геегеер амьдрах шийдвэр тегс байх юм бол, Бур

ханаас бидэнд соёрхсон ёс суртахууны сонгох 

эрхээ ашиглан, бусдын сана а бодол дээр эсвэл 

дэлхийн тухайн уеийн сэтгэлгээн дээр биш, ха

рин илчлэгдсэн унэн дээр тулгуурлан шийдвэр 

гаргах болно" (Conference Report, 1995 оны 4-р 

сар, 30-31; Ensign, 1995 оны 5-рсар, 24). 

Иохан 20:1-23 (мен Матай 28:1-10; Марк 16:2-14; Лук 

24:1-12, 36-49-ийг уз). Есус Христ бол Бурханы Хуу гэ

дэгт бид итгэхийн тулд бошиглогчид дмилалтын тухай 

гэрчилдэг. (20-25 МИНУТ) 

Иов 14:14 гэж самб ар дээр бич. Судраа уншиж, Иовын 

тавьсан асуултанд хариулахыг суралцагсдаас хус. Асуулт: 

• Бид дахин амьдрах болно гэдэгт хэрхэн итгэлтэй байж 

болох вэ? 

• Есус Христ ухлийн ху лээсийг тасчиж, амилсан гэдэг 

ямар нотолгоо бидэнд байдаг вэ? 

Есус Христийн Амилалтын тухай нотолгоог Иохан цэдэг

лэж улдээсэн бегеед бид тууний гэрчлэлийг судалснаар 

энэ тухай мэдэж чадна гэдгийг таЙлбарла. 

Дара ах гарчгийг самбар дээр бич: Есус Христийн А.милал

тын тухай Иоханы гэрчлэл. Иохан 20:1-10 дахь болсон явд

лыг суралцагчидтай хамт нэгтгэн дугнэхдээ Амилалтыli 

нотолгоог эрж ол. Дараах асуултуудтай адил асуултуу

дыг асуу: 

• Есусийг оршуулсан булшин дээр ямар гурван хун 0'1-

СОН бэ? 

• Тэд булшинд юу харсан бэ? 

• Булш хоосон байсны учир юу вэ? 

• Булш хоосон байсан нь Есус Христ амилсны унэмшил-

тэй нотолгоо мен уу? Яагаад эсвэл яагаад угуй гэж? 

Самбар дээрх гарчгийн дор Булш хоосон байв гэж бич. 

Иохан 20:11-18-ыг суралцагчидтай хамт нэгтгэн дугнэх

дээ, Амилалтын тухай еер нотолгоог эрж хай. Дара ах 

асуултуудтай адил асуултуудыг асуу: 

• Есусийн булшны дэргэд хэн байсан бэ? 

• Мариа хэнийг цэцэрлэгч байна гэж бодсон бэ? 

• Шулэг 18-д Мариа юу гэж гэрчилсэн бэ? 

• Энэ нь Амилалтыli тухай хоосон булшин дээр ямар 

нотолгоог нэмсэн бэ? 

Самб ар дээрх жагсаалтан дээр Мариа Их Эзэнийг харснаа 

гэрчлэв гэж бич. Иохан 20:19-23 дахь болсон явдлыг сурал

цагчидтай хамт нэгтгэн дугнэхдээ еер нотолгоог эрж, 

дараах асуултуудыг асуу: 

• Ямар хумуус цуглараад "иудейчуудээс ай сна ас" хаал

гаа тугжсэн бэ? 

• Есус тэдэн дээр хурч ирээд 8ерийгее мен гэдгийг тэ

дэнд яаж нотолсон бэ? (Тэр тэдэнд шархныхаа сор

вийг узуулж, бас уунийг тэднээр тэмтруулж узуулсэн 

ажээ; Иохан 20:25; 3 Нифай 11:14-15-ыг уз.) 

Дагалдагчид нь Есусийн гар, хавирган дахь шархны сорвийг 

харж, гараа хургэж узжээ гэж бич. Асуулт: 

• Эдгээр бух нотолгоо нийлээд Есус Христийн Амилал

тыг хэрхэн гэрчилж байна вэ? 

• Иоханы гэрчлэл бидний гэрчлэлийг бэхжуу лэхэд хэр-

хэн тусалж болох вэ? 

Тэр уед Тэргуун 3евлелийн гишуун байсан, Еренхий

легч Гордон Б.ХинклиЙн дара ах угсийг уншихад нэг су

ралцагчийг урь: 

"Хун терелхтний туухэн дэх бух ялалтаас ийм 

аугаа, ийм ертенц дахины шинжтэй, уурд мен

хийн ур дагавартай агуу ялалт, Амилалтаар 

у лаан ендегний баярын еглее босч ирсэн, цовд

логдсон Их Эзэний тэрхуу ялалтаас еер нэг '1 

байгаагуй юм" ("The Son of God," Ensign, 199 2 оны 

2-12-р сар, 2). 

Иохан 20:24-31. Есус Христийг харалгуйгээр Туунд ит

гэх нь харсны дараа итгэхээс Их Эзэнийг илуугээр 

баярлуулдаг. (15-20 МИНУТ) 

Дэлхийн газрын зургийг ангийнханд узуул. Суралцагс

дьПI очиж узээгуй аль нэг орныг газрыli зураг дээр ха

руул. Ийм орон байдаг тухай ямар нэг юм мэдэх уу? гэж 

тэднээс асуу. Ярилцлагадаа дараах асуултуудыг ашигла: 

• Ийм орон байдгийг та нар яаж мэдэв? 

• Энэ нь "харсны дараа итгэдэг" гэсэн егуулбэртэй хэр

хэн холбогдох вэ? 

• Тухайн юмыг харсан хумуусийн угэнд итгэх нь зарим 

уед яагаад чухал байдаг вэ? 

Иохан 20:24-25-ыг уншиж, Есус Христийн Амилалтын та

лаар Томас ямар бодолтой байсныг ол. Тууний бодлыг 

Иохан 20:8 дахь Иоханы бодолтой харьцуул. Асуулт: То

мас яагаад ах нарЬПIхаа угэнд эргэлзэж байсан гэж та нар 

бодож байна? Эргэлзсэнийх нь телее ToMacыг шоолохоос 

болгоомжил. Дэлхийг бутээснээс хойш ямар '1 амилалт 

байгаагуйг суралцагсдад хэл. Асуулт: Энэ явдал ТомасьПI 

итгэх хусэлд хэрхэн нелеелсен байж болох вэ? 

Иохан 20:25-29-ийг унших ЯБцдаа, дараах асуултуудыг 

асуу: 

• Аврагчийн гар, хажуу талыli шархны сорвийг харж, 

тэмтэрч узсэний дараа Томасын бодол хэрхэн еерч

легдсен бэ? 



I • •  

• Амилсан Их Эзэн ямар чух:ал унэнийг Томаст заасан бэ? 

• Бид харалгуйгээр итгэснээрээ сайн мэдээний ямар 

зарчмыг хегжуулдэг вэ? 

• Иохан 20:3О-31-ийг ymп. Эдгээр шулгуудэд егуулснээр, 

Иохан яагаад эдгээр уйл явдлуудыг цэдэглэсэн бэ? 

"Тэр амилсан" дууллыг дуулах буюу угийг нь унш (Су

мuйн дуулал болон хуухдuйн дуу, х. 55). Суралцагсдаас асуу: 

• Амилалт бидэнд ямар адислалууд егсен бэ? 

• Хэрэв Есус Христ ухлийн ху лээсийг таС'lаагуй бол 

бид ямар байдалтай тулгарах байсан бэ? (2 Нифай 

9:8-9-ийг уз). 

• Амилуулалтын амлалтын талаар та нар ямар бодол

той байдаг вэ? 

Сургаал ба Гэрээ 76:22-24-ийг уншиж, амилсан Христийг 

харсан хумуус енее уед байгаа гэдгийг ГЭР'IИл. Есус 

Христ амилсан бегеед одоо '1 амьд байгааг ГЭР'IИлсэн эд

гээр хумуусийн ГЭР'lлэлд итгэхэд нь сурагцагсдыг дэмж. 

Иохан 21 :1-6,15-17. Их Эзэний ажлыг амьдралдаа эн 

тэргуунд тавьдаг хумууст агуу адислалууд ирдэг. 

(20-25 МИНУТ) 

АрванхоёрьПI Чуулгын гишуун Ахлаг'l Марвин Ж.Аш

тоны дараах угсийг самбар дээр би'lИХДЭЭ Цаг зав: гэдэг 

угийг нехен би'IИX хоосон зайг у лдээ. "Энэ нь сайн мэдээ 

байна уу, Бурхан байна уу эсвэл менге байна уу ялгаагуй 

· . .  зориулдаг юмст бид дуртай байдаг" (Conference 

Report, 1981 оны 4-р сар, 31; Ensign, 1981 оны 5-р сар, 24). 

Дээрх егуулбэрийг хамгийн сайнаар тегсгех нэг утийг 

бодож олоход суралцагсдаас асуу. Тэдний нэг нь Цаг зав 

гэдэг угийг санал болгоход энэ утийг хоосон зайнд нехен 

би'lЭЭД асуу: Энэ уг зев гэж та нар яагаад бодов? 

Иохан 21:2-6-г суралцагсдаар уншуулж, Петр болон туу

ний дагалдаг'lИД цагийг хэрхэн енгереехеер шийдсэ

нийг олуул. Дараахтай адил асуултуудыг асуу: 

• Тэд шенежингее хэр зэрэг амжилттай загаС'IИлсан бэ? 

• Авраг'! тэдэнд завиныхаа негее тал уруу тороо хая гэс

нээр тэдэнд ямар сургамж егехийг бодсон гэж та нар 

бодож байна? 

• Лук 5:4-11-ийг унш. Авраг'! СУУЛ'IИйн удаа их хэмжээ

ний загас барихад тусалсанд Петр, Иакав, Иохан нар 

яасан бэ? (Тэд бух зуйлээ орхиж, Есусийг дагасан.) 

• Бид Есус Христийг болон Тууний сайн мэдээг хайрлах 

хайраа харуулахын тулд юу хийж болох вэ? 

Иохан 21:15-17-г унш. 

• Авраг'! "миний хургануудыг тэжээ," "миний хоньдыг 

хариул" гэсэн нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож 

байна? 

• Хурга буюу хонь нь хэн бэ? 

Ахлаг'l Роберт Д.ХеЙлсиЙн дараах угсийг нэг суралцаг

'Iaap уншуул: 

"Хургануудыг тэжээ гэдэг нь номлог'lООС ши

нээр баптисм хуртсэн гишуудтэй ажиллахыг 

хэлж байга а юм. Тэднийг Гэгээнтнуудийн гэр 

бу лд халуун дотноор ху лээн aB'I, анхаар'! ха

ламжлан, нехерлеж, дэмжин туслах ёстоЙ. Хонь

дыг хариул гэдэг нь итгэл нь телевшсен, зарим 

нь идэвхтэй, зарим нь идэвх султай Сумийн ги

шуудэд хамаатай юм. Тэдэнд анхаарал, халамж 

тавьж, сурэгт нь эргуулж aB'IpaX хэрэгтэй" 

(Conference Report, 1997 оны 4-р сар, 114; Ensign, 

1997 оны 5-р сар, 83). 

Еренхийлегч Гордон Б.Хинкли цааш нь егуулсэн нь: 

"Хервег'lДИЙН тоо ургэлж есен нэмэгдэж байгаа 

Y'lpaac замаа олоход нь тэдэнд туслахын тулд 

бид улэмж ху'! 'Iармайлт гаргах ёстоЙ. Тэдний 

хун нэг бур гурван зуйлтэй: найз нехедтэй, дууд

лагат ажилтай, 'Бурханы сайн угээр тэжээгдэж 

байх' (Моронай 6:4) хэрэгтэЙ. Эдгээр зуйлуудээр 

хангаж егех нь бидний уурэг бегеед энэ нь бо

ломжтой зуйл юм" (Conference Report, 1997 оны 

4-р сар, 66; Ensign, 1997 оны 5-р сар, 47). 

Тууний хоньдыг хариулахад тусалснаар тэд цаг зава а 

илуу ур егеежтэйгеер енгеруулж, Их Эзэнийг хайрлах 

хайраа хэрхэн харуулж болохыг суралцаГ'lидтай ярилц. 

Иохан 21:18-24. Их Эзэн нэг хунээс негеегеес нь оп 

еер золиослол хийхийг шаардаж болно. (15-20 МИНУТ) 

Самб ар дээр загалмай зур. Матай 16:24-ийг уншихад су

рагцагсдыг урь. 

• Энэ шулэгт егуулснээр бид аврагдахьПI тулд юу хийх 

ёстой вэ? 

• 3агалмайгаа уурэх гэж юу гэсэн утгатай уг вэ? 

Хариултуудыг самбар дээрх загалмайн нэг талд жагсаан 

би'l. Матай 16:26-гийн Иосеф Смитийн Ор'lуулгыг ун

шиж, асуу: 

• Бидний хувьд загалмайгаа уурэх гэдэг нь юу гэсэн ут 

болохыг ойлгоход энэ шулэг юу нэмж байна вэ? 

• Иохан 21:18-19-ийг асуу. Петр загалмайгаа хэрхэн уур

сэн бэ? (Тэр Есусийг дагаснаар амиа алдсан юм.) 

Энэ хариултыг самб ар дээрх загалмайн нэг талд бич. "3а

галмайгаа yyp'l, намайг дага" гэсэн хусэлт нь Петрийн 



хувьд бидlПIЙ ихэнхийг бодвол шууд утгаараа биеллээ 

оленыг таЙлбарла. Хумуусийн ярьдагаар бол Петр Ромд 

цовдлуулахдаа еерийн хусэлтээр уруу харж цовдлуулсан 

бегеед учир нь тэрээр еерийгее их Эзэнтэй адилаар 

цовдлуулахаар зохистой биш гэж узсэн гэдэг. 

Иохан 21:20-24 нь Их Эзэнийг дагах нь юу гэсэн утгатайг 

харуулсан еер нэг жишээг агуулдгийг суралцагсдад хэл. 

Бошиглогч Иосеф Смит тэр уйл явдлыli тухай илуу бу

рэн шастирыг илчлэлтээр хулээн aBcHыг таЙлбарла. 

Сургаал ба Гэрээ 7-г суралцагсдаар уншуул. Дараахтай 

адил асуултуудыг асуу: 

• Иоханы хусэлт юу байсан бэ? 

• Уунийг Петрийн хусэлттэй хэрхэн харьцуулсан 

байна вэ? 

• Энэ хоёр хусэлтийн аль алинд нь ямар сайн зуйл 

байсан бэ? 

• Хусэлтийг НЬ хулээн авахьПI тулд Иохан ямар еерч

лелт гаргах хэрэгтэй байсан бэ? (Дэлхий дээр урт 

удаан хугацаагаар улдэх боломжийг олгох бие махбо

ДЬПI еерчлелт туунд хэрэгтэй баЙлаа.) 

• Аврагчийг дагахдаа ялгаатай энэ хоёр жишээнээс бид 

юу сурч болох вэ? 

Их Эзэний телее "амь, амьдралаа зориулах" олон янзыli 

арга зам байдгийг гэрчил. 3арим хумуус сайн мэдээний 

телее амиа егсен юм. Бусад нь сайн мэдээlПIЙ зарчмуу

даар едер бур амьдарснаар бух амьдралаа зориулдаг. 

3агалмайгаа уурч Их Эзэнийг дагахад нь cypaгцaгcдыг 

дэмж. 



Зохиorч: Лук бол Телеелегчдийн Уйлсийн ЗОХИОГLI юм 

(Лукийн номьПf оршлыг уз, х. 79). Тэрээр Уйлсийг еерийн 

Сайн мэдээний ургэлжлэл болгон би'DКЭЭ (Лук 1:1-4; Уйлс 

l:l-ийг уз). Лук еерийн сайн мэдээнд АврагLIИЙН терелт, 

амьдрал, ухэл болон АмилалтьПf тухай ГЭрLIИЛсэн. Уйл

сийн ном нь Их Эзэний ТелеелеГLIдеес сайн мэдээний за

хиасыг дэлхий даяар тунхагласан захиас дээр энэхуу 

шастирыг нэмсэн юм (Уйлс 1:1-8; мен СудруудьПf Удир

дамж, "Телеелегчдийн уйлс," х. 192; "Лук," х. 121-ийг уз). 

Уншигч: Лук, Ромын албан тушаалтан байсан болол

той Теофил Х9М99Х хунд зориулж БИЧЖ99 (The Life and 

Teachings о/ Jesus and His Apostles; дахь Уйлс l:l-ийн тайлба

pыг уз). ГЭВLI Уйлс нь Лукийн номтой адил тодорхой хувь 

хунд зориулан БИLIСЭН юм шиг хэрнээ Лукийн БИLIСЭН 

зуйлсийг анхааралтай уншсан хэн бухэн сайн мэдээний 

тухай ойлголтоо дээшлуулж чадах болно. 

ТУУХ9Н УНД9С: Уйлсэд дурсэлсэн уйл явдлууд нь Сум eCLI 

хегжин Ромын заХИрLI байсан дэлхийн бус нутгуудад ер

гежин тэлсэн ГУLIаад жилд болж енгерсен юм. Уг ном 

ИХЭВLIЛЭН Петр, Паул нарын УЙЛLIЛэл дээр анхаарал тев

леруулдэг. Лук олон жил Паулын xaMTparLIaap УЙЛLIИл

сэн yLIpaac Уйлсийн ихэнх хэсэг нь ПаульПf номлольПf 

тухай егуулдэг. Уйлс нь МЭ 62 оны ОрLIИМд Паул Ромд 

гэрийн хорионд байх уедээ номлосон тухай шастираар 

тегсдег ("Date and Place of Writing" in The Life and Teachings 

о/ Jesus and His Apostles, х. 242-ыг уз). 

евермец онцлor: The Life and Teachings о/ Jesus and His 

Apostles дахь "The Significance of the Acts of the Apostles (Те

леелегчдийн Уйлсийн aLI холбогдол") (х. 242-243-ыг уз). 

С9Д9В: Уйлс 1:8 нь Уйлсийн нийт номын тойм бегеед 

Иерусалим (булэг 1-7), Иудей, Самари (булэг 8-9) болон 

"энэ дэлхийн хязгаар" (булэг 10-28) дахь телеелегLIИЙН 

номлолын ажлын тухай шастирыг егуулдэг. 

ТелеелегLIИД зевхен "дээрээс ирэх ХУLIИЙг емссений" да

раа, еереер хэлбэл Ариун Сунстэй болсны дараа л номлол

доо гардаг баЙжээ. Тухайн уедээ Арванхоёр ТелеелегLIИЙН 

ЧуулгьПf ЕренхийлеГLI асан Эзра Тафт Бенсон егуулсэн нь: 

"Сунс тоолдог юм шуу гэдгийг би АрванхоёрьПf ах нар

таа дахин давтан захьдаг. Чухлаас LIухал зуйл бол Сунс. 

Би уунийг хэLIНЭЭН удаа давтан хэлснийг мэдэхгуЙ. ГЭВLI 

цаашид Сунс хамгаас LIухал шуу гэдгийг ХЭLIНЭЭН LI удаа 

давтан хэлэхээс ядрахгуй" (НомлольПf еренхийлеГLIДИЙН 

семинар дээр хэлсэн уг 1985 оны 4-р сарьПf 3, Missionary 

Guide: Training /or Missionaries [1988], 73). 

Оршил 

Амилсан Христ деLIИН едрийн турш дагалдаГLIидтай 

уулзаж, тэдэнтэй "Бурханы хааНLIлалын талаарх зуйл

сийн" (Уйлс 1:3) тухай ярилцаж баЙв. Уйлсийн эхний 

булгууд нь эртний Сумийн удирдаГLIДЫН амьдралд 

Христийн УЙЛLIЛЭЛИЙН болон Ариун Сунсний ажлын ур 

дун болж ирдэг байсан ХУLIИЙГ ойлгоход бидэнд тусал

даг. ТелеелеГLIИД сайн мэдээг хэрхэн номлож, Иеруса

лимд Сумийг хэрхэн зохион байгуулсан тухай ТЭрLIЛЭН 

Их Эзэн илуу олон СОНСОГLIДОД номлох ЭЛLI нарыг хэрхэн 

бэлтгэсэн тухай туухийг эдгээр булгууд егуулдэг. 

Уйлс 1-2-ыг залБИрLI судлан, ХИLIЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс емне 

дараах зарqмуудыIг aBLI уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Эртний Сумийн олон гишуун амилсан Их Эзэний 

гэрqyуд болсон билээ (Уйлс 1:1-3; мен 1 Коринт 

15:5-8-ыг уз). 

• Ариун Сунсний ХУLIЭЭР дамжуулан сайн мэдээг "энэ 

дэлхийн хязгаар хуртэл" (Уйлс 1:8) (Уйлс 1:4-8; 2:14-47; 

мен Мормон 9:22; С ба Г 1:4-г уз) номлох болно. 

• Есус Хоёр дахь Ирэлтээрээ тэнгэр еед хэрхэн авагдсан 

тэр байдлаараа дэлхийд эргэж ирэх болно (Уйлс 

1:9-11; мен С ба Г 45:44-52-ыг уз). 

• Есус Христийн бурханлаг LIанарьПf ГЭрLIУУД байхаар Те

леелеГLIДИЙГ томилдог. Арванхоёрын Чуулгад сулар

сан орон тоог Их Эзэний удирдамжаар нехдег (Уйлс 

1:15-26-г уз; мен Уйлс 4:33-ыг уз). 

• Хэлний бэлэг бол номлольПf ажилд тусалдаг Сунсний 

бэлэг юм (Уйлс 2:1-12-ыг уз; мен С ба Г 46:24-26-г уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 188-189, 

226-244. 



3аах 30ВЛОМЖ 

Уйлс 1-2-ьПI хичээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах санаануудаас 

сонго эсвэл еерийнхее за ах санааг ашигла. 

Уйле 1-10. Бид Телеелегч Петрийн амьдралыг еудале

наар Их Эзэн туугээр дамжуулан Сумийн ажил хэргийг 

хэрхэн удирдаж байеныг харж чадна. (20-25 минут) 

Петр бол Аврагчийг таньдгаа гурван удаа угуйсгэсэн хун 

гэдгийг зарим суралцагч санадаг 'I, тэр олон агуу зуйлс 

хийснийг мартах нь олонтоо тохиолддог. Энэхуу заах 

зевлемж нь Уйлсийн номонд цэдэглэснээр Петр Их Эзэ

ний телее бие сэтгэл бухнээ зориулсан, эрэлхэг зоригтой 

хун байсныг онцлон тэмдэглэх замаар серег санаа бод

лыг даван туулахад туслах зорилготой юм. 

Суралцагсдаас асуу: 

• Телеелег'I Петрийн тухай бодоход хамгийн туруунд 

ямар уйл явдал та нарьПI санаанд орж ирдэг вэ? (Ха

риултыг самбарт би'I.) 

• Эдгээр уйл явдал Петрийн тухай бодолд чинь хэрхэн 

нелеелдег вэ? 

Петр агуу хун байсныг гэрчилж, хичээлийн уеэр Пет

рийн тухай их зуйл сурч мэдэхэд сурагцагсдыг дэмж. 

Искариотын Иудас ухсэний улмаас Арванхоёрын Чуул

гад гарсан сул орон тоог нехех шаардлагатай болсныг 

суралцагсдад хэл. Уйлс 1:13-1б-г уншиж, шинэ Телеелег

чийг сонгож авах ажлыг хэн чиглуулснийг олуул. Асуулт: 

Бид энэ шастираас Петрийн албан тушаалыli тухай юу 

мэдэж болох вэ? 

Ахлагч Жеймс и.фаустыli дараах эшлэлийг нэг сурал

цаГ'Iаар уншуул: 

"Эрх мэдлийн залгамжилдаг хучирхэг жишиг 

олон зууны тэртээгээс уламжлагдаж ирсэн юм. 

Аврагчийг цовдлогдсоны дараа насаар хамгийн ах

мад телеелегч Петр Сумийн еренхийлегч болсон. 

СанваарьПI тулхуурууд Иосеф Смитэд сэргээгдсэ

нээс хойш тэрхуу албан тушаалыli залгамжлалыг 

баримталж байна" (Reach Ир for the Light [1990], 22). 

Хавсралтан дахь "Петрийн амьдрал дахь уйл явдлууд" 

(х.31б) гэсэн нэртэй хуснэгтийн нэг хувийг суралцагсдад 

тараах материал болгон ег. Тэднээр хуснэгтийг бег

луулж, дараа нь ангиараа шалгаж залруул. (Хариу: 1-Ё, 

2-Г, 3-3, 4-Б, 5-Д, б-И, 7-А, 8-Е, 9-Ж, 10-В.) 

Петрийн телее тэдний талархлыг есген нэмэгдуулсэн 

юуг сурч мэдсэнээ хураангуйлан дугнэхэд суралцагчдыг 

урь. Хожим нь Арванхоёрын чуулгыli гишуун болсон 

Нийл А.Максвеллын дараах угсийг хуваалцсанаар хи'Iээ

лээ тегсге: 

"Петр Христийн сургаалуудыli нелеегеер нэрд 

гараагуй загасчнаас Сумийн еренхийлегч болт

лоо хегжсен юм. Тэрээр нэгэнтээ шийдвэр тегс 

биш, бага зэрэг зурх муутай байснаа аймшиггуй 

зоригтон болсон юм" (А More Excellent Way: Essays 

оп Leadership for Latter-day Saints [1973],38). 

Уйле 1 :1-3. Эртний Сумийн олон хун Их Эзэний ами

лалтын гэрчууд болеон. (20-25 МИНУТ) 

Дараах хуснэгтийг тараах материал болгож суралцагсдад 

егех буюу самбарт бичихдээ 'Тэрчууд" гэсэн баганыг 

хоосон улдээ. 

Судрын 
эwлэлууд 

Марк 16:9-10; Иохан 
20:11-14 

Матай 28:1,9 

Марк 16:12; Лук 24:13-15 

Лук 24:34; 1 Коринт 15:5 

Лук 24:36; Иохан 20:19 

Иохан 21 

1 Коринт 15:6 

Марк 16:19; Лук 24:50-51 

Магдалын Мариа булшны дэргэд 

Магдалын Мариа, Heree Мариа хоёр 
булш, Иерусалим хоёрын хооронд 
хаа нэгтээ 

Хоёр дагалдаг'l нь Еммау орох зам 
дээр 

Петр Иерусалимд буюу Иеру
салимы н ойролцоо 

ТвлввлвГ'lдввс арав нь Иерусалимд 
байв 

Арваннэгэн твлввлвг'l Бетанийн 
ойролцоо 

Есусийн Амилалтанд итгэх нь их хэцуу байгаа нэг найз 

тэдэнд байдаг гэж тесеелен бодохыг суралцагсдаас хус. 

Уйлс 1:1-3-ыг суралцагсдаар уншуулж, Их Эзэн Амилс

ныхаа дараа хэн хэн дээр хурч ирснийг олуул. Асуулт: 

"Маргашгуй олон нотолгоо" гэдэг нь юу байж болох вэ? 

Хуснэгтэн дэх хоосон зайг суралцагсдаар беглуул. Ами

лалтыli энэ нотолгоо гэрчуудийн тоо болон нэр хундийн 

улмаас маргашгуй унэн юм гэдгийг таЙлбарла. Асуулт: 

• Амилалтанд итгэдэг болоход нь найздаа туслахын 

тулд чи эдгээр судруудыг хэрхэн ашиглаж болох вэ? 

• Энэ нь еерийн '1ИНЬ гэрчлэлд хэрхэн нелеелж болох вэ? 

"Христ энэ едер амилсан" дууллыг дуулах буюу угийг нь 

унш (Су.миЙн дуулал болон хуухдийн дуу, х. 54). Есус Хрис

тийн Цагаатгал бид бухэнд амилуулагдах боломж олгос

Hыг суралцагсдад сануул. Асуулт: Амилуулагдах болно 

гэдгийг мэдэх нь едер тутмын амьдралын хэв маягт 

чинь ямар ееР'Iлелт оруулж болох вэ? 



:: 

Уйлс 1 :4-8; 2:1-21. Сайн МЭДЭЭ Ариун Сунсний ХУЧЭЭР 

"ЭНЭ ДЭЛХИЙН хязгааруудад" номлогдох болно. 

(25-30 МИНУТ) 

Нэг чийдэн (эсвэл гэрлийн ямар нэг еер эх уусвэр) ерген 

харуулж, гадаад терхийг нь ажиглахыг суралцагсдаас хус. 

Чийдэнг асаа. Асуулт: 

• Асаагаагуй '1ийдэнг Ариун Сунсгуй хумуустэй хэрхэн 

зуйрлуулж болох вэ? 

• Асаасан чийдэн Ариун Сунсний бэлэгтэй хумуустэй 

хэрхэн адилхан бэ? 

Уйлс 1:4-8-ыг суралцагсадтайгаа уншиж, асуу: 

• Телеелег'lИД сайн мэдээг номлохоосоо емне юуг ху

лээх ёстой байсан бэ? 

• Ариун Сунс хулээн авах хуртлээ хулээх хэрэгтэй гэж 

Их Эзэн яагаад ТелеелеГ'lдед хэлсэн бэ? 

• Сургаал ба Гэрээ 42:14-ийг унш. Бид эхлээд Ариун 

Сунсийг зохих журмын дагуу хулээн авалгуйгээр 

яагаад заах буюу уйлчилж болохгуй вэ? 

2 Нифай 33:1-ийг уншиж, сайн мэдээг зохих хучтэйгээр 

номлох тухай энэ шулэг юу егуулж байгааг нэг суралцаг

'1аар таЙлбарлуул. Уйлсийн оршлын "Сэдэв" хэсэг дэх 

Еренхийлег'l Эзра Тафт Бенсонгийн угсийг хуваалц (х. 150). 

Авраг'! тэдэнд Ариун Сунс хуртээгдэх хуртэл Иеруса

лимд ху лээх хэрэгтэй гэж зааварласныг суралцагсдад са

нуул. Уйлс 2:1-13-ыг уншиж, асуу: 

• Телеелег'lИД Авраг'lИЙН зааврыг дагадаг байсны ямар 

нотолгоог та нар эдгээр шулгуудээс олов? 

• Пентекостын едер Сунс юулэгдсэнийг Ариун Сунсийг 

мэдэхгуй хумууст хэрхэн тайлбарласан байна вэ? 

Уйлс 2:14-36-д Петр анх удаа олон тумэнд НОМЛОЛ хийсэн 

тухай цэдгийг агуулдгийг онцлон тэмдэглэ. Шулэг 

22-24, 32-ыг суралцагсдаар уншуул. Асуулт: 

• Ариун Сунс яагаад энэ захиасыг тунхаглахад Петрт 

сунслэгээр нелеелсен бэ? 

• Яагаад уунээс илуу '1ухал захиас байдаггуй вэ? 

Уйлс 2:37-47-г суралцагсдаар уншуулж, ТелеелеГ'lдед 

Ариун Сунсний хуч тусалсан тухай гол егуулбэр болон 

угсийг олуул. Тэдний олж мэдсэн зуйлуудийг самбарт 

бич. Дараах асуултуудыг асуу: 

• Эртний Сумд болсон энэ '1ухал уйл явдлаас бид юу 

сурч болох вэ? 

• Ариун Сунсний нелеегеер хэний амьдрал адислагд

сан бэ? 

• 8нее уед бид ямар замаар Сунсний ХУ'lЭЭР адислагдаж 

болох вэ? 

• Бид Сумийн тухай бусад хумуустэй ярилцах уедээ 

Ариун Сунстэй байхын тулд юу хийж болох вэ? 

� Уйлс 1:15-26. Твлввлвгчид Есус Христийн бур

� ханлаг чанарыг ГЭРЧЛЭХИЙН тулд томилогдсон 

ЮМ. Арванхоёрын Чуулгад суларсан орон ТООГ 

нвхвхийг Их ЭЗЭН ЧИГЛУУЛДЭГ. (40-45 МИНУТ) 

Еренхий эрх мэдэлтнуудийг дэмжин баталсан саяхны 

еренхий '1уулганы видео би'IЛЭГИЙГ узуул (эсвэл одоогийн 

Еренхий эрх мэдэлтнуудийн зургийг узуул). Телеелегчид 

шинээр хэрхэн сонгогддог тухай ойлголтоо хуваалцахыг 

суралцагсдаас хус. Энэ ажил эрт уед хэрхэн хийгддэг 

байсны жишээ Шинэ Гэрээнд байдгийг таЙлбарла. 

Уйлс 1:15-20-ийг суралцагсдаар уншуулж асуу: 

• Иудасын урвалт болон ухлийн улмаас ямар орон тоо 

гарсан бэ? 

• Шулэг 21-22-ыг унш. Шинэ ТелеелеГ'lеер сонгогдох 

ХУНД Петр ямар шалгууруудыг тавьсан бэ? (Тэр Телее

лег'lДИЙГ "дагалдаж явахьш" хамт амилсан Их Эзэний 

ГЭр'l байх хэрэгтэй баЙлаа). 

• 8нее уед амьдарч байгаа хун энэ хоёр шаардлагыг 

биелуулж '1адах уу? 

8неегийн Телеелег'lИД эртний Телеелег'lДИЙГ дагал

дан явж '1адахгуй '1 тэд бугдээрээ тусгай ГЭР'lлэлтэй 

гэдгийг таЙлбарла. Ахлаг'l Харольд БЛийгийн дара ах 

эшлэлийг унш: 

"Хэдэн жилийн емне ... хоёр номлогч тэдний 

хувьд нэн хунд бай сан бололтой нэг асуулттай 

над дээр ХУр'! ирэв. 8неедер дэлхий дээр унэн 

сум байхьш тулд телеелегч зайлшгуй хэрэгтэй 

гэж тэднийг ХЭЛЭХЭД нэгэн залуу Методист ном

логч тэднийг шоолж инээсэн ажээ. Тэгээд не

геех номлогч: 'Иудасын ухлээр суларсан орон 

тоог беглехийн тулд тэд хуралдаад тэр хун нь 

тэднийг дагалдан явж, номлол болон амилсан Их 

Эзэний талаарх бух зуйлийн ГЭр'l байх болно гэж 

тэд хэлснийг та нар мэдэх уу? Хэрэв дээрх зуй

лийг телеелегчид тавигдах шаардлага гэж узэх 

юм бол та нар, бидэнд телеелегчид байдаг гэж 

яаж хэлж '1аддаг байна аа?' гэсэн гэнэ. 

"Тэгээд негеех хоёр залуу, 'Бид юу гэж хариулах 

вэ?' гэв. 'Буцаж О'lООД тэр найз НОМЛОГ'lООСОО 

хоёр асуулт асуу. Нэгдугээрт, телеелеГ'lеер дуу

дагдахад зайлшгуй шаардлагатай '1анарыг Телее

легч Паул хэрхэн олж авсан бэ? Тэр Их Эзэнийг 

мэддэггуй, таньдаггуй байсан. Тэр телеелег'lДИЙГ 

дагалдаж яваагуЙ. Тэр Их Эзэний УЙЛ'IЛЭЛИЙН '1, 

амилалтын '1 ГЭр'l баЙгаагуЙ. Телеелег'l байхад 

хангалттай ГЭР'IЛЭЛИЙГ тэр хэрхэн олж авсан бэ? 

Та нар туунээс асуух хоёр дахь асуулт бол: 8неед

рийн бух телеелегчид дээр егуулсэн ГЭР'lЛЭЛИЙГ 

хулээж аваагуйг тэр яаж мэдэж байгаа юм бэ? гэ

сэн асуу лт юм. 



"Телеелегчийн дуудлагатай хумуус Их Эзэний 

зорилго унэн бодитойг мэддэг, мен уунийг хэ

рэгжуу лэхийн телее ажилладаг гэдгийг би та бу

хэнд гэрчилж байна" ("Воrn of the Spirit," Бригам 

Янгийн Их Сургуулийн семинар, институтийн 

тэнхим дээр хэлсэн хэвлэгдээгуй уг, 1962 оны 6-р 

сарын 26, 13) 

Уйлс 1:23-26-г УНllПIXад сурагцагсдыг урьж, шинэ Телее

легчеер хэн сонгогдсоныг олуул. Дараах асуултуудыг 

ярилц: 

• Маттиаг хэрхэн сонгосон бэ? 

• Шулэг 24-т уг уйл явцын ямар тулхуур илчлэгдсэн бэ? 

• Энэ нь яагаад чухал вэ? 

Еренхийлегч Гордон Б.ХинклиЙн дара ах угсийг нэг су

ралцагчаар уншуул: 

"Энд Их Эзэн 8ерийн сумийг удирдахын тулд 

ундэслэн байгуу лсан нэн чухал бегеед евермец 

тогтолцоо дахин харагдаж байна. Бусдыг нэр дэв

шуу лэх эрхийг хамгийн ахлах албан тушаалтан 

эсвэл зохих эрх мэдэлтэй албан тушаалтан эдэл

дэг. Гэвч уг нэр дэвшилтийг Сумийн гишуунчлэл 

хулээн зевшеерч батлах буюу дэмжин баталдаг. 

Энэ журмыг их Эзэний сумд чанд баримталдаг. 

Албан тушаалыг хусч авдаггуй, тууний телее ер

селддеггуй, хэн нэгнийг дэмжихийн тулд компа

нит ажил зохион баЙгуулдаггуЙ .... Их Эзэний 

телевлегеений дагуу, албан тушаалтнуудыг сон

гох уурэг хариуцлага хулээдэг хумуус: 'Их Эзэн 

хэнийг сонгох бол?' гэсэн асуултыг удирдлага бол

годог. Сур дуулиангуй, буурь суурьтай тунгаан 

бодолт шаардагддаг. Сонголт зев гэдгийг нотлох 

Ариун Сунсний баталгааг авахьПI тулд маш их 

залбирдаг" (Conference Report, 1994 оны 4-р сар, 73; 

Ensign, 1994 оны 5-р сар, 53). 

Асуулт: Шинэ Телеелегчийг сонгож, томилоход хам

гийн чухал зуйл юу вэ? Сургаал ба Гэрээ 107:23-ыг ун

шиж, эртний болон енеегийн Телеелегчид бол Есус 

Христийн тусгай гэрчууд юм гэдгийг суралцагсдад хэл. 

Ensign сэтгуулийн чуулганы нэлээд хэдэн дyгaapыг ан

гид авчир. Ангийг жижиг булгуудэд хувааж, булэг бурд 

Ensign сэтгуулийн нэг дугаарыг ег. Сэтгуулийг гуйлгэн 

харж, ах нарьПI хэлсэн угнээс Есус Христийн тухай гэрч

лэлуудийг олохыг суралцагсдаас ХУС. Хэдэн минутын да

раа тэдний олж мэдсэн зуйлсийг хуваалцуул. Асуулт: 

Телеелегчдийг дэмжихэд бид ямар уурэгтэй байдаг вэ? 

Уйлс 3-5 

Оршил 

Уйлс 3-5-д Телеелегчид Иерусалимд Ариун Сунсний ху

чээр Сумийн ажил хэргийг удирдаж байсан тухай егуул

ДЭГ. Ахмад Телеелегч Петр Иоханы хамт евчтэй болон 

хазгар доголон хумуусийг эдгээж, сайн мэдээг номлон, 

иудейчуудийн шашны удирдагчидтай зоригтой тэмцэн, 

ард тумний дунд олон тэмдгууд болон гайхамшгуудыг 

уйлдэн Есус Христийн бурханлаг чанарыг гэрчилж яв

лаа. Тэр уед Арванхоёрын Чуулгын гишуун асан Ахлагч 

Спенсер В.Кимбалл, Петрийг "сумийн энэ агуу еренхий

легч," "агуу итгэл бишрэлтэй, гуйвшгуй гэрчлэлтэй, 

зуйрлэшгуй зоригтой, бараг хязгааргуй ойлголт мэдлэг

тэй, зоригт удирдагч" хэмээн дурсэлсэн байдаг (Peter, Му 
Бrоthеr, Brigham Young University Speeches of the Year [1971 

оны 7-р сарын 13], 1; The Life and Teachings о/ Jesus and His 
Apostles, 488). 

Уйлс 3-5-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыIг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Итгэл болон санваарьПI хучээр эдгээлт ирж болно 

(Уйлс 3:1-16; мен Иаков 5:14-15; Алма 15:8-ыг уз) 

• Амжилттай номлогчид эсэргууцэлтэй тулгарсан уедээ 

зоригтой баю ётой (Уйлс 4:13-21, 31; 5:17-33, 4Q-42-ыг уз). 

• Гэгээнтнууд бие биенийхээ сайн сайхны телее хариуц

лага хулээдэг (Уйлс 4:32-37; мен Уйлс 2:44-45; Мозая 

18:8, 21; 4 Нифай 1:2-3; Мосе 7:18-ыг уз). 

• Сумийн удирдагчдад худал хэлэх нь Их Эзэнд худал 

хэлсэнтэй адил юм (Уйлс 5:1-11; мен Иаков 7:9-19-

ийг уз). 

• Унэн эцэстээ алдаа дутагдлыг ялна (Уйлс 5:34-39; мен 

Даниел 2:34-35-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 244-245. 

За ах З8ВЛ8МЖ 

Уйлс 3-5-ын хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануудаас 

сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 



:: 

Уйлс 3:1-16. Итгэл болон санваарын хучээр дамжин 
эдгээлт ирдэг. (25-30 МИНУТ) 

Сая долларын 'Iекийг дуурайлган хий. "Чекийг" ангид 

узуулж, асуу: 

• Сая доллар, еерийнхее нуд хоёрын алинтай нь байхыг 

та хусэх вэ? Яагаад? 

• Сая доллартай байх нь дээр уу эсвэл явж 'Iаддаг байх 

нь дээр уу? Яагаад? 

• Уйлс 3:1-11-ийг унш. Петр хазгар хунд менгенеес илуу 

унэ цэнэтэй юуг санал болгосон бэ? 

• Шулэг 12-16-г унш. Эдгээлтийг юу энэ зуйлтэй адил

хан болгодог вэ? 

Итгэл болон санваарын хучээр ирсэн эдгээлтийн тухай 

шастируудыг хуваалцах буюу ийм нэг туухийг хуваалца

хыг хус'! байгаа эсэхийг суралцагсдаас асуу. 

Ийм эдгээлтууд нь сунсний эдгээлт байдгийг таЙлбарла. 

Их Эзэн бидний биеийн ев'IИН эмгэгийг эдгээх хучтэй 

байдаг шигээ Тэр бидэнд УУ'lлал болон еерсдийн сул до

рой байдал, нийгмийн муу нелеег даван туулах хуч 'Iад

лыг санал болгодог. Уйлс 3:2-8-ыг дахин уншиж, 

дараахтай тестэй асуултуудыг асуу: 

• Петрийн албан тушаалыг енеедер Сумд хэн хашиж 

байгаа вэ? (Бошиглог'l.) 

• Хэрэв бид хазгар хунийг Петр эдгээснийг сунсний эд

гэрэлтэй зуйрлуулвэл, хазгар хун хэнийг телеелех вэ? 

• Шулэг 4 дэх "туун уруу харцаа тогтоон" гэсэн угс юу 

гэсэн утгатай вэ? (Тэр хун Петрт 'Iухал байв.) 

• 8нее уеийн бошиглог'lИД залуучууд дээр хэрхэн "хар

цаа тогтоодог" вэ? (Нэг жишээ нь ЗалуучуудblН баm бех 

байдЛblН mелее товхимол юм.) 

• Шулэг 5 дахь анхаарав гэсэн уг ямар утгатай вэ? (Тэр 

хун Петр, Иохан хоёрын зуг анхаарал тавив.) 

• Энэ нь сунсний эдгээлтэнд хэрхэн холбогдох вэ? (Бид 

одоогийн Бошиглог'l, санваартны бусад удирдаг'lДЫГ 

сонсож, тэднийг дагах ёстоЙ.) 

• Петр тэр хунийг гараас нь барьж ендийлгеснеес бид 

юу сур'! болох вэ? 

Еренхийлег'l Харольд БЛийгийн дарах эшлэлийг нэг су

ралцаГ'lаар уншуул: 

"Тэр (хазгар) хун дотроо юу гэж бодсоныг би эду

гээ оюуны мэлмийдээ зураглан тесеелж байна. 

'Энэ хун намайг огт явж байгаагуйг мэддэг бай

сан гэж уу? Тэр надад алхахыг зарлиг болголоо.' 

Гэв'I Библийн цэдэг уугээр дуусдаггуЙ. Петр тэр 

хунд явдаг болохыг зарлиг болгосноор сэтгэл нь 

ханасангуй, бас 'баруун гараас нь барьж, ендийл

гесен' юм. (Уйлс 3:7.) 

"Ариун шударга, Телеелег'lДИЙН удирдаг'l тэр

бээр негее хуний мерен дээр гараа тавин, 'За, 

сайн нехер минь, зоригтой бай. Би 'Iамтай хэдэн 

алхам хамт явья. Хамт алхья, би таныг явж 'Iадна 

гэдэгт итгэлтэй байна. У'lир нь Бурхан еерийн 

УЙЛ'lлэг'l хумуус бидэнд соёрхсон ху'! болон эрх 

мэдлээр егегддег адислалыг та хулээн авсан шуу 

дээ' гэж хэлсэн дур зураг та нарт харагдах болно. 

Тэгэхэд нь негее хун баярлан бос'l ирсэн. 

Та еер хэн нэгнээс илуу ендер тевшинд байхгуй 

л бол туунийг ерген еед нь татаж 'IадахгуЙ. Хэрэв 

та хунийг аврахыг хусвэл туунийг ямар болгохыг 

хусдэг вэ, тэр байдлаараа еерее у лгэр дуурайл 

узуулэх ёстоЙ. Хэрэв та еерийнхее зурх сэтгэлд 

гэрэл асааж 'Iадахгуй бол ереел бусдын бодгальд 

гал бадрааж 'Iадахгуй" (Conference Report, 1973 

оны 4-р сар, 178; Ensign, 1973 оны 7-р сар, 123). 

� Уйлс 4:32-37. Гэгээнтнууд бие биенийхээ сайн 
� сайхны толоо хариуцлага хулээдэг. (25-30 МИНУТ) 

Уйлс эхний хоёр булгийн тухай асуултуудыг суралцагс

даар асууснаар ХИ'lээлээ эхэл (Арван таваас хорин асуул

тыг УРЬД'lилан бэлтгэх хэрэгтэЙ). Суралцагсдыг зев 

хариулсан уед 'Iихэр гэх мэтийн юмсаар шагна. Зарим 

суралцаг'IИД нэлээд хэдэн шагнал автал нь ургэлж-

луу лж хиЙ. Энэ уед бусад нь ганц нэгхэн шагналтай эс

вэл шагналгуй байж болно. Асуулт: 

• Бид хэдий хэр материаллаг баялагтайгаараа эсвэл еер 

хэн нэгнээс хэр зэрэг илуу херенге менгетэйгеерее 

амжилтаа хэмжих ёстой юу? 

• Ийм зан телевийг нийгэм хэрхэн сайшаан дэмждэг вэ? 

Уйлс 2:44-45; 4:32-37-г суралцагсдаар уншуулж, асуу: Су

мийн гишууд Петрийн уед материаллаг аж байдлыliааa 

талаар юу хийдэг байсан бэ? Сургаал ба Гэрээ 78:5-6-г унш. 

• Хожмын уеийн Гэээнтнууд материаллаг аж байдлын 

хувьд бие биедээ туслах нь яагаад 'Iухал вэ? 

• "Бух зуйлуудэд адил тэгш" байх гэдэг нь юу гэсэн уг вэ? 

• 8неедер бид энэ хуулийг юу гэж нэрлэдэг вэ? 

(8ргелийн хууль.) 

• Материаллаг аж байдалд нь бусдад туслахын тулд бид 

юу хийж болох вэ? (Аравны нэгээ телех, УЙЛ'lлэлийн 

теслуудэд оролцох, ажил олоход нь бусдад туслах, ху

муунлэгийн тусламж, УЙЛ'lлэл узуу лэх зэрэг нь ха

риулт байж болно.) 

ХИ'lээлийн эхэнд егсен шагналуудад суралцагсдын ан

хаарлыг хандуул. Суралцагсдаас асуу: Та нар бух шаг

налаа нэг дор тавиад бусад хумууст тэгшхэн хувааж 

егехийг хусэх уу? Яагаад эсвэл яагаад угуй гэж? Энэ 

дасгалын уед асуусан асуултуудыг ярилц. Еренхийлег'l 

Эзра Тафт Бенсонгийн дараах эшлэлийг нэг суралцаг

'Iaap уншуул: 



" Бидэнд байгаа юм бухэн Их Эзэнийх юм; тий

мээс Их Эзэн биднээс аль нэг eM'Iee эсвэл бух 

ем'! херенгее егехийг уриалж болно, УtIИP нь энэ 

бухэн Туунийх юм . . . .  

" . . .  8ргелийн хууль бол селестиел хаант уле 

дахь ев залгамжлалын хууль мен. Бурхан Мен

хийн Эцэг, Тууний Хуу Есус Христ болон бух 

ариун хумуун биес энэ хуулиар амьдардаг. Энэ 

бол менхийн хууль. Энэ бол Бурханаас энэ эрин 

уед еерийн Сумд егсен ил'lлэлт мен. 8неедер 

энэ хууль бурнээрээ хэрэгжихгуй байгаа '1 нийт 

Гэгээнтнууд селестиел ев залгамжлалыг хулээн 

авахын тулд уг хуулийг заавал даган биелуулэх 

ёстой юм. Залуу хумуус та нар енеедер аравны 

нэг болон егеемер мацгийн ергел телж, менге, 

УЙЛ'lлэл, цаг зава ара а хувь хандив оруулж, ном

лолд явснаар энэхуу хуулийн зарим хэсгээр амь

дардаг" ("А Vision and а Норе for the Youth of Zion," 

1977 Devotional Speeches о/ the Уеау [1978], 74-75). 

• Сумийн енеегийн ямар хетелберууд ергелийн зар'l

муудыг хэрэгжуулдэг вэ? 

• Сумийн хумуунлэгийн хетелбер ергелийн хуулиар 

амьдрах боломжийг бидэнд хэрхэн олгодог вэ? 

Уйлчлэлээрээ дамжуулан амьдралыг нь илуу аз жаргал

тай болгож болох хэн нэгний тухай бодож, туунд туслах 

телевлегее боловсруулахад суралцаг'l бурийг урь. Телев

легеенийх нь талаар эсвэл туслах гэж байгаа хунийх нь 

талаар нарийн ширийн зуйл асуухгуй харин энэ ажлыг 

хэрхэн хийхийг нь еренхий байдлаар нэг юм уу хоёр ед

рийн дараа асууна гэдгээ суралцагсдад хэл. 

Уйлс 5:1-11. Сумийн удирдагчдад худал ХЭЛЭХ нь Их 
Эзэнд худал ХЭЛЖ байгаатай адил юм. (10-15 минут) 

Уйлс 5:1-11-ийг нэг хун нэг шулгийг ээлжлэн унших за

маар суралцагсдаар уншуул. Асуулт: Энэ болсон явдлаас 

бид ямар сургамж ав'! болох вэ? ( Бид Бурханд худал хэлж 

болохгуй; худал хэлсний ур дагавар тийнхуу худал хэл

сэн тэр даруйд гар'! болно; бид худал хэлснээсээ болж, 

ургэлж зовж шаналдаг.) Ахлагч Гордон Б. ХинклиЙн да

раах угийг нэг суралцаГ'lаар уншуул: 

"Шударга бус хумуус енее уед Ананна, Сапфира 

нар шиг ухэхгуй '1 гэсэн тэдний дотоод сэтгэлд 

зарим зуйл ухдэг. Ухамсар нь явцуур'l, зан авир нь 

доройтон, еерийгее хундлэх нь угуй болж, зар

ЧИМ'l байдал нь алга болдог" (Conference Report, 

1976 оны 4-р сар, 91; Ensign, 1976 оны 5-р сар, 61). 

Асуулт: Энэ эшлэлд дурдсанаар, худал хэлэхийн хор ур

шиг юу вэ? Их Эзэн, Сумийн удирдаг'IИД болон бусад 

хумууст туйлын шударга хандахьПI унэ цэнийг ойлгож 

мэдсэн хумуусийн тухай ярихад сурагцагсдыг урь. 

Уйлс 5:34-39. Эцсийн эцэст УНЭН нь алдаа дутагдлыг 
ялах болно. (10-15 МИНУТ) 

Сонины эсвэл аль нэг сэтгуулийн саяхны дутааруудыг 

суралцагсдад тарааж ег. Сонин, сэтгуулийн дугааруудыг 

суралцагсдаар гуйлгэж уншуулаад дэлхийд нугэл хи

лэнц, алдаа дутагдал хэ'Iнээн их газар авсныг эрж олуул. 

Асуулт: Ийм нехцел байдал дэлхийд байнга давамгайлах 

болно гэдэгт хумуус итгэх юм бол тэдний сана а сэтгэ

лийн байдал ямар байна гэж та нар бодцог вэ? 

Уйлс 5:З4-З9-ийг суралцагсдаар уншуулж, асуу: 

• Зев, буруугийн хоорондох тэмцлийн талаар Гамалиел 

юунд итгэдэг бай сан бэ? 

• Нугэл хилэнц, алдаа дутагдлаар дуурэн дэлхийд энэ 

мэдлэг итгэл найдвартай байхад бидэнд хэрхэн ту

салж болох вэ? 

Еренхийлегч Хью Б. Браун заасан нь: 

"Зев шударга байдал зайлшгуй ялна гэдэгт та ит

гэлтэй байж болно. Унэн ялах болно. Сум зохион 

байгуулагдаж, хел дээрээ бослоо. Энэ бол Бурханы 

хаант уле бегеед хэзээ '1 мехехгуй" (Conference 

Report, 1961 оны 10-р сар, 87). 

Оршил 

Сумийн ГИШУУН'Iлэл есен нэмэгдсэн Y'lpaac Телеелег

'Iид долоон хунийг еерсдедее туслуулахаар дуудаж, 

Иерусалим дахь Гэгээнтнуудийн материаллаг хэрэг

цээг хангахаар УЙЛ'lлуулж баЙв. Тэр долоон хуний нэг 

Стефан "нигуулсэл болон ХУ'lээр дуурэн" байсныг мен 

"агуу гайхамшиг болон тэмдгуудийг ард олны дотор 

уйлдсээр байсныг" (Уйлс 6:8) дурсэлжээ. Зарим иудей

'Iууд Христ "Мосегийн бидэнд уламжлуулж егсен ёс 

заншлыг ееР'lилне" (шулэг 14) гэж заалаа хэмээн Сте

фаныг ариун зуйлийг гутаан доромжилсон гэж буруут

гаж баЙв. Стефан зевлелийн емне еерийгее хамгаалан 

Израил ургэлж унэн бошиг ЛОГ'lдыг эсэргууцдэг байс

ныг тэдэнд сануулжээ. Тэрээр "та нар эцэг евгедийн

хее уйлдсэнийг уйлддэг" хэмээн ГЭР'lилж (Уйлс 7:51) 



:: 

тэд Бурханы Хууг эсэргууцсэнийг сануулсан аж. Стефан 

Бурхан Эцэгийг болон Ту уний баруун талд Есусийг 

узэгдлээр харж, ийнхуу харснаа гэрчилсэн ажээ. Энэ нь 

хумуусийг хилэгнуулж, тэд туунийг чулуугаар шидсэ

ний у лмаас Стефан эртний Сумээс анхны амиа алдагс

дын нэг болжээ. 

Уйлс 6-7-г уншихдаа тэднийг уйлчлэлд тоХИрохоор бол

гож байсан эртний Сумийн удирдагчдын зан чанаруу

дыг эрж ол. Стефан Иудейн удирдагчдад Есус Христийн 

тухай заахдаа Израилын туухийг хэрхэн ашигладаг байс

ныг ажигла. 

Уйлс 6-7-г залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Сумийн удирдагчид хумуусийн хэрэгцээг шийдвэрлэх 

болон Их Эзэний ажлыг хийхдээ ажил уургийг бусдад 

даалган хийлгэх зарчмыг ашигладаг байв (Уйлс 6:1-7; 

С ба Г 107:23, 33-35-ыг уз). 

• Сумд уйлчилдэг хумуус шударга, сунслэг, ухаалаг 

байх ёстой (Уйлс 6:3; С ба Г 4:5-6-г уз). 

• Итгэлтнууд энэ амьдралд болон ухлийн дараа Бур

ханы адислалуудыг хуртдэг (Уйлс 6:5-7:60-ыг уз) 

• Туухийн бух уед зев шударга хумуус хавчигдаж байсан 

ч эцсийг хуртэл тэвчсэн хумууст адислалууд ирэх 

болно (Уйлс 6:9-15; 7:22-36, 51-60-ыг уз). 

• Унэнийг хулээн авах нь ёс бус хумууст хэцуу байдаг 

(Уйлс 7:54; мен1 Нифай 16:1-2-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles,245-246. 

Заах зовломж 

Уйлс 6-7-гийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

Уйлс 6-12. Тэнгэрлэг Эцэг еерийн ажлыг бошиглогч

доороо дамжуулан удирддаг. (30-35 МИНУТ) 

Хэн нэгнийг (эцэг эх буюу санваартны удирдагч байж 

болно) хичээлийн эхэнд ирж ойрын уед болох нэг уйл 

явдлын тухай зарлал хиЙлгэ. Уйл явдал болох едер, цаг, 

газар болон бусад мэдээллийг уг хунээр хэлуул. Дара а нь 

хоёр дахь хунийг ангид оруулж, мен негеех мэдээлэл 

дээр еер тодорхой мэдээлэл нэмж зарлуул. Дараа нь 

гурав дахь хунийг ангид оруулж, мен негеех мэдээлэл 

дээр еер тодорхой мэдээллуудийг нэмж зарлуул. 

Асуулт: Аль зарлалд та нар итгэж байна вэ? Яагаад? Эх

ний хун зев мэдээлэл егснийг суралцагсдад хэл. Асуулт: 

• Ийм байдал хэрхэн теерегделд хургэж болох вэ? 

• Сайн мэдээний тухайд хэн бидэнд хамгийн сайн зев

легее егч чадах вэ? 

• 8ер эх сурвалжуудыг сонсох нь бидэнд хэрхэн не

леелж болох вэ? 

Буруу эх сурвалжийн захиасыг сонссоноос уудэлтэй 

хундрэлийн тухай ярилц. 

Уйлс 6-12-т Их Эзэн, Сумийн Еренхийлегч Петрийг сайн 

мэдээг харийнханд хургэхээр чиглуулснийг хардаг. 

Анхны Гэгээнтнуудээс олон нь ийм еерчлелтийг хусэн 

хулээж байгаагуй ажээ. Ийм еерчлелтууд нь амьд бо

шиглогчоор дамжин ирдэг бегеед Сумийн гишууд бо

шиглогчдын угсэд бурэн итгэлтэй байх ёстоЙ. 

Ангийг гурван булэгт хуваа. Нэг булэгт Уйлс 6-г, негее 

булэгт Уйлс 10-ыг, гурав дахь булэгт Уйлс ll-ийг судлах 

даалгавар егч, Их Эзэнээс Телеелегчдеерее дамжуулж 

Гэгээнтнуудэд егсен удирдамжийг олуул. Олж мэдсэн 

зуйлсийг нь хуваалцуул. (Эдгээрт бэлэвсэн эмэгтэйчуу

дийг халамжлахын тулд долоон хунийг томилсон явдал, 

харийнханд сайн мэдээг хургэх тухай Петрийн узэгдэл, 

мен уг узэгдлийг Сумд холбогдуулан авч узсэн тууний 

яриа байж болно.) 

Их Эзэн енеедер ч гэсэн бошиглогчид, телеелегчдеерее 

дамжуулан 8ерийн Сумтэй харилцсаар байдаг бегеед 

бид тэдний угсэд бурэн итгэдгийг суралцагсдад ярь. 

Чуулган дээр хэлсэн угсээс еертее хамгийн таалагдсан 

нэг угийн хэсгээс хуваалцахыг бод. Гэртээ хари ад Лuахона 
сэтгуулээс хамгийн суулчийн еренхий чуулган дээр бо

шиглогчид, телеелегчид тэдэнд хандан юу гэж хэлснийг 

олж уншихад сурагцагсдыг дэмж. 

Дараах эшлэлуудийг тараах материал болгож суралцагс

дад егеед хамт унш. 

Еренхийлегч Харольд БЛий хэлсэн нь: 

"Хэрэв та Их Эзэн Гэгээнтнуудийг юуг мэдээсэй 

гэж хусдэгийг мэдэж, дараагийн зургаан сард 

тууний удирдамжаар амьдрахыг хусвэл, еренхий 

чуулган дээр хэлсэн угсийн нэг хувийг олж ав, 

тэгвэл Гэгээнтнууд юуг анхаарах ёстой талаарх 

Их Эзэний хамгийн суулчийн угс танд байх 

болно" (Conference Report, 1973 оны 10-р сар, 168; 

Ensign, 1974 оны 1-р сар, 128). 



Еренхийлег'l Эзра Тафт Бен сон хэлсэн нь: 

"Дараагийн зургаан сард Лuахона сэтгуулийн 

еренхий '1уулганы дутаар ЖIШIиг бутээлуудтэй 

тань адил хэмжээнд байх У'lир туунийг байнга 

узэж байх хэрэгтэй. Миний дотны найз, Харольд 

БЛий ахын ХЭЛСЭН'lЛЭН, '1уулган дээр ХЭЛСЭН эд

ГЭЭР угсийг бид 'дараагийн зургаан сард [бид

ний] амьдралын удирдамж, ярианы сэдэв болгох 

ёстоЙ. Эдгээр хэлсэн угс бол енее уед энэ ху

мууст ИЛ'lЛЭХ нь зуйтэй гэж Их Эзэний узсэн '1у

хал асуудлууд юм'" (Conference Report, 1973 оны 

10-р сар, 168; Ensign, 1974 оны 1-р сар, 128). 

Уйлс 6:1-6. Бусдын хэрэгцээг хангаж уйлчлэхэд нь тус

лах З0ХИСТОЙ гиwууд Сумийн удирдагчдад хэрэгтэй. 

(15-20 МИНУТ) 

Доор дурдсан ЭД юмсыг барьж ангийнханд ергеж харуу

лах нэг суралцаг'lИЙГ урь. Харандаа, ном, наадаг тууз, 

удээсний машин зэрэг юмсыг уг суралцаг'lИД егехед ТЭР 

нэг юмыIг доош нь унагах буюу тавина. 

Одоогийн Бошиглог'l эсвэл Телеелег'lДИЙН НЭГНИЙХ нь 

зургийг суралцагсдад узуул. Сумийн эдгээр удирдаг'l

дын биелуулэхээр дуудагдсан агуу уурэг хариуцлагын 

тухай ярилц. Асуулт: 

• Еренхий эрх мэдэлтнууд хэний емне хариуцлага ху

лээдэг вэ? 

• Хэрэв дуудлагадаа хайхрамжгуй хандвал тэдэнд юу 

тохиолдож болох вэ? 

• Уунийг дээрх узуулэнгийн жишээтэй хэрхэн зуйр-

луулж болох вэ? 

Уйлс 6:1-6-г уншихдаа эртний Сумийн удирдаГ'lдад тул

гар'! байсан онцгой асуудлыг эрж ол. 

• Энэ асуудлыг Сумийн удирдаг'IИД хэрхэн шийдвэр

лэж байсан бэ? 

• Бэлэвсэн ЭМЭГТЭЙ'lуудийг халамжлахад ТелеелеГ'lдед 

туслахаар хэн хэн дуудагдсан бэ? (Суралцагсад ДОЛ оон 

хуний нэрийг олсны дараа ТЭДНИЙ нэрсийг самбар 

дээр би'l.) 

Ахлаг'l Брус Р.МкКонкиЙн дараах угсийг нэг суралцаг

'1аар уншуул: 

"Тэдэнд даалгасан ажил нь ИХЭВ'IЛЭН Аароны 

санваартнуудын эрхэлдэг материаллаг асуудлуу

дын хурээнд багтдаг бегеед ийнхуу телеелег'l

дед Мелкизедек санваартны УЙЛ'lЛЭЛИЙН илуу 

хунд асуудлуудыг шийдэх боломжийг олгодог" 

(Doctrinal New Testament Commentary, 2:65). 

Асуулт: 

• Уунтэй тестэй ямар сорилт бэрхшээлууд енеедер би

дэнд тулгардаг вэ? 

• Бэлэвсэн ЭМЭГТЭЙ'lуудэд анхаарал халамж тавихад 

Аароны санваартнууд хэрхэн тусалдаг вэ? 

• Хэрэв Аароны санваартнууд уургээ итгэлтэйгээр гуй

цэтгэвэл Сумийн удирдаг'lДЫН ачааллыг хэрхэн хен

геВ'lЛех вэ? 

Уйлс 6:3-ыг нэг суралцаГ'lаар дахин уншуулж, асуу: 

• Тэр долоон хунийг сонгоход Телеелег'IИД тэдэнд ямар 

зан '1анар байх ёстой гэж узсэн бэ? 

• Ийм зан '1анар енее уед Сумд УЙЛ'lЛЭХЭД биднийг хэр-

хэн тэнцэхээр болгодог вэ? 

Уйлс 6:7-8-ыг уншиж, эдгээр дуудлагууд сунслэгээр не

леелсен нотолгоог эрж ол. Асуулт: Санваартнууд бэлэв

сэн эмэгтэйчуудийг болон Сумийг бухэлд нь ямар 

замуудаар адисалж '1адах вэ? 

Уйлс 6:5-7:60. Итгэлтэй хумуус Бурханы адислалуудыг 

амьддаа ч, нас барсан хойноо ч эдэлдэг. (20-25 МИНУТ) 

Суралцагсдад ухэх цагийг нь УРЬД'lилан хэлжээ гэж тэд

нээр тесеелуул. Асуулт: Хэрэв '1И еерийнхее оршуулгын 

гашуудлыli угийг бичих боллоо гэвэл юу гэж би'IИX вэ? 

Энэ тухай ярилцахын ТУЛД дараахтай адил асуултуудыг 

асуу: 

• Хумуус еерийг '1ИНЬ ямраар дурсан санадаг байхыг ху

сэх вэ? 

• Сайн мэдээгээр итгэлтэй амьдарсан байдал тань бусад 

хумуус еерийг чинь дурсан санахад хэрхэн нелеелех вэ? 

Уйлс 6:5-8-ыг уншихад суралцаг'lДЫГ урьж, Стефан ямар 

хун байсныг олуул. Асуулт: Хэрэв 'IИ Стефаны уйлдсэн 

гайхамшгууд болон тэмдгуудийг харсан бол тууний ту

хай юу гэж бодох вэ? 

Уйлс 6:9-15-ыг суралцагсдаар уншуул. Асуулт: 

• 3арим хумуус яагаад Стефаны ажилд дургуй байсан бэ? 

• Хунд хэцуу номлолыlix нь уед Бурхан Стефаныг ади

салж байсны ямар нотолгоог та нар хэлж '1адах вэ? 

• Стефаныг зевлелийн емне ав'IИР'l шийтгэхийн ТУЛД 

хумуус юу хийсэн бэ? 

Уйлс 7 нь Стефан Иудейн удирдагчдын емне еерийгее 

хамгаалсан цэдэг юм. Израил Мосег болон бошиглог'l

дыг хэрхэн эсэргууцэж байсныг Стефан ИЛ'lЛЭН, Израи

лыli туухээс зарим зуйлийг ярьсныг суралцагсдад хэл. 

Уйлс 7:51-53-ыг суралцагсдаар уншуулж, асуу: Стефан 

Иудейн удирдаг'lдыli эсрэг ямар гурван ял тулгасан бэ? 

(Тэд зерууд, Ариун Сунсний нелеег эсэргууцдэг байв; 



:: 

тэд 3евт Нэгэн, Есус Христийг эсэргууцэж, егуутгэсэн; 

тэд Мосегийн хуулийг хулээн авсан '1 туугээр амьдардаг

гуй байв) 

Уйлс 7:54-60-ыг уншихад сурагцагсдыг урьж, асуу: 

• Дээрх гурван ялд Иудейн удирдаг'1ИД хэрхэн хариул

сан бэ? 

• стефаныг ГЭР'1ЛЭЛЭЭ хэлэх уед Бурхан туунийг хэрхэн 

дэмжсэн бэ? 

• Энэ узэгдэл Стефаны зохистой байдлын тухай юу 

егуу лж байна вэ? 

• Стефан эцсээ хуртэл итгэлтэй бай сны ямар нотолгоог 

та нар ег'1 '1адах вэ? 

• Хэрэв '1и Стефаны оршуулгын гашуудлын уг би'1ИХ 

боллоо гэвэл юу гэж би'1ИХ вэ? 

Уйле 7:55-56 (Теге эзэмwих еудар). Бурхан тэр

гуутэн гурван еер, туе туедаа ялгаатай хумуун 

биееээе бурддэг. (10-15 МИНУТ) 

Асуулт: Дэлхийн хумуус Бурхан тэргуутнийг хэрхэн дур

сэлж болох вэ? Ахлаг'1 Даллин Х.GуксиЙн дара ах эшлэ

лийг нэг суралцаГ'1аар уншуул: 

"Христэд итгэг'1 олон хун Бурхан хумуусийн емне 

харагдаж, тэдэнтэй харьцдаг гэсэн санааг угуйс

гэдэг бегеед гурван еер хумуун биеэс бурддэг 

Бурхан тэргуутэн байдаг гэсэн санааг эсэргууц

дэг. Бурхан бол сунс бегеед Бурхан тэргуутэн нь 

цорьПI ганц Бурхан гэдэгт тэд итгэдэг. Ийм узэл 

баримтлал бол их Урвалт хэмээн бидний нэрлэ

дэг урвалтын нотолгоо мен. 

"'Бурханы ойлгох аргагуй нууц' 'Гурван Ариун 

Хуний нууц нь ' зэрэг судрьПI биш нэр томьёо

нууд нь Грекийн философид хэрэглэгддэг узэл 

баримтлал бегеед бид энэ узэл санааг дэмждэг 

билээ. Философийн энэ узэл баримтлал Тешю

лег'1ДИЙН ухлийн дараа эхний хэдэн зуун жилийн 

дотор Христийн шашныг ееР'1ИЛсен юм .... 

"Ууний ур дагавар Христийн шашны янз бурийн 

суурь итгэл бишрэлд бат бех шингэснээр Бурхан 

тэргуутэн бол ганцхан хумуун бие бегеед Бурха

Hыг 'ойлгох аргагуй,' бие болон биеийн эрхтэн

гуй эсвээс дур хусэлгуй ганц хумуун хэмээн 

дурсэлж, тунхагладаг.'" (Conference Report, 1995 

оны 4-р сар, 112-13; Ensign, 1995 оны 5-р сар, 84-85). 

Уйлс 7:55-56-г унш. Дараах схемийг самб ар дээр зур: 
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Ариун Суне 

Сургаал ба Гэрээ 130:22-ыг ангийнхантай хамт уншиж, 

Бурхан тэргуутний гишуун бур тус тусдаа биетэй гэдэгт 

итгэдгийг таЙлбарла. Эцэг, Хуу, Ариун Сунс гурав бол 

тус тусдаа хумуус болохыг харуулсан еер cyдpyyдыг олж, 

хуваалцахад зориулан суралцагсдад хэдэн минут гаргаж 

ег (Матай 3:16-17, х. 25-ын заах зевлемжийг уз). Асуулт: 

• Бид Бурханы хуухдууд бегеед Туунд хандан залбира

хад Тэр бидний залбирлыг сонсож, хариулдгийг мэдэх 

нь та нарт ямар санагддаг вэ? 

• Есус бол тусдаа хун гэдгийг мэдэх нь Тууний улгэр 

жишээг дагахад бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ? 

• Олон эцэг эх яагаад тэмдэглэл хетелж, хуухдууддээ 

захидал би'1ДЭГ вэ? (Тэд хуухдуудээ хайрлаж, тэднийг 

мэдэхийг хусдэг нь нэг хариу юм.) 

• Тэнгэрлэг Эцэг яагаад хуухдууддээ Gерийн мен '1ана

рыг ИЛ'1Илсэн гэж боддог вэ? (Иохан 17:3-ыг уз). 

Ахлаг'1 Даллин Х.GуксиЙн дараах угсийг нэг суралцаг

'1аар уншуул: 

Христийн шашны улдсэн хэсэг бидэнтэй адил 

Бурхан тэргуутэн бол Эцэг, Хуу, Ариун Сунс гурав 

юм гэдэгт итгэдэг. Гэв'1 бид Бурхан тэргуутний 

энэ гурван гишуун тус бурдээ ялгаатай хумуун 

биес гэдгийг ГЭР'1Илдэг. Бурхан Эцэг бол зевхен 

сунс тедийгуй, амилсан Хуу Есус Христийнхээ 

адил мэдэгдэхуйц биетэй, алдар суут хун юм гэд

гийг бид бас ГЭР'1ИЛдэг" (Conference Report, 1995 

OHbI4-р сар, 112; Ensign, 1995 OНbI 5-р сар, 84). 



Оршил 

Уйлс 8-9-д бид эртний Христийн Сумийн номлол дэлхий 

даяар хэрхэн эхэлснийг хардаг. Энэ уеэс емне номлог

чид сайн мэдээг ихэву:лэн Иерусалим болон Иудей дэх 

иудейчуудэд номлож баЙв. Телеелегчдед туслахаар сон

гогдсон долоон хуний нэг Филип Самари болон Газад 

Израил биш ундэстнуудэд номлож байв (Библийн газ

рын зураг ll-ийг уз). Булэг 8-ыг судлахдаа энд заагдаж, 

амьдралд хэрэгжиж байсан сайн мэдээний анхдагч зарч

мууд болон ёслолуудыг эрж ол. 

Эдгээр булгуудэд бас енее уеэс емне амьдарч бай сан 

хамгийн агуу номлогчдын нэг Саулын хервелтийн туу

хийг егуулдэг. "Харь ундэстнууд, ха ад болон Израилын 

хевгуудийн емне [Тууний} нэрийг уурэхийн тулд" (Уйлс 

9:15) Их Эзэний бэлтгэн гаргаж ирсэн Саулын нэр Паул 

гэж еерчлегдсен бегеед Шинэ Гэрээн дэх 3ахидлуудын 

ихэнхийг бичсэн юм. Гэгээнтнуудийг мерден хавчих ху

сэл нь тууний баптисмын дараа хэрхэн Есус Христийн 

сайн мэдээг дэлгэруулэх хусэл болсныг ажигла. 

Уйлс 8-9-ийг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Их Эзэн зорилгоо хэрэгжуулэхийн тулд 8ерийн ху

мууст соригдох боломжийг олгодог (Уйлс 8:1-4-ийг уз). 

• Их Эзэн Сумийн ажлыг удирдаж байв (Уйлс 8:5-40-

ийг уз). 

• Хаант улсдаа бид бугдээр хийлгэх ажил Бурханд бай

даг (Уйлс 9:1-22-ыг уз). 

• Христийг дагах нь золиослол хийхийг шаардцаг (Уйлс 

9:16; мен 2 Коринт 11:23-33-ыг уз) 

• Бурханы санваарын хучийг зохистойгоор эзэмшдэг 

эрчууд Есус Христийн хучийг хуваалцдаг (Уйлс 

9:32-43-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 246-249, 

256-261. 

3аах эовломж 

Уйлс 8-9-ийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Уйлс 8:1-4. Их Эзэн зорилгоо хэрэгжуулэхийн тулд ху

мууст соригдох боломж олгодог. (30-35 МИНУТ) 

8реесен гараа боож ангид ир. Та хунд бэртэлтийн ул

маас хэдэн долоо хоног гараараа ажил хийж чадахгуй 

боллоо гэж тесеелен бодохыг суралцагсдаас хус. Асуу лт: 

• Гар бэртсэнээс уудэлтэй муу ур дагавар юу байж 

болох вэ? 

• Сайн ур нелее юу байж болох вэ? (Негее гараараа би

чиж сурах, бие Бялдрыli хегжлийн бэрхшээлтэй ху

мууст еревч сэтгэлээр ханддаг болох, сайн мэдээг 

сонирхдог эмч, сувилагчидтай танилцах зэрэг нь ха

риултууд байж болно.) 

Уйлс 8:1-4-ийг нэг суралцагчаар уншуулж, Сумийн ги

шуудэд ямар хунд сорилтууд тулгарч байсныг олуул. 

Асуулт: Энэхуу хунд нехцел байдлаас ямар сайн ур дун 

гарсан бэ? (Олон еер газарт томилогдсон хумуус очсон 

газартаа сайн мэдээг номлож байв.) 

Филип бол Иерусалима ас еер газарт очсоны ур дунд сайн 

мэдээг номлосон хумуусийн нэг байсныг таЙлбарла. Уйлс 

8:5-13, 26-40-ийг суралцагсдаар гуйлгэн уншуулж, Филип 

Иерусалима ас еер газарт амжилт олсон тухай нотолгоог 

олуул. Уйлс 1:8-ыг уншиж, асуу: Ийнхуу телеелегчдийг 

олон газ ар уруу явуулсан нь амилсан Их Эзэнээс Сумд ег

сен зарлигийг биелуулэхэд хэрхэн тусалсан бэ? 

Х уний амьдралд тохиолдсон хунд сорилт бэрхшээл зарим 

талаар адислал болж хувирдгийг ярь. (Эсвэл 1 Нифай 

16:18-32 дахь Нифайн хугарсан нумны тухай гэхчлэн суд

рьПI жишээг ашигла.) Саар зуйл тохиолдсон уед санаа

гаар унах биш харин энэ явдлаас сайн ур дун гарахыг 

хулээдэг байхад сурагцагсдыг урамшуулан дэмж. Уунтэй 

адилхан ямар нэг тохиолдсон явдлаа ангийнхантайгаа ху

ваалцахыг хусч байгаа хун байна уу гэдгийг асуу. 

Уйлс 9:1-22. Хаант улсдаа бид бугдээр хийлгэх аж ил 

Их Эзэнд биЙ. (20-25 МИНУТ) 

Хэдэн минутыli дараа нэг хун ангид орж ирнэ. Тэр хун 

Сумийн тухай ямар ч асуултанд хариулж чадна, гэхдээ 

суралцагчид зевхен хоёр асуулт асууж болно гэдгийг хэл. 

Тэдний асуусан асуултуудыг ярилц. 

Уйлс 9:1-6-г суралцагсдаар уншуулж, Их Эзэнийг туун 

дээр хурч ирэхэд саулыli асуусан асуултуудыг олуул. 

• паулыli ямар асуулт туунд хамгийн чухал байсан бэ? 

• Мэн эдгээр асуултууд бидэнд яагаад чухал вэ? 

Бид Есус Христийн тухай гэрчлэлтэй байх ёстой гэдгийг 

онцлон тэмдэглэж хэл. паулыli хоёр дахь асуултыli талаар 

тухайн уедээ Арванхоёр Телеелегчийн чуулгыli Еренхий

легч асан, Эзра Тафт Бенсонгийн дараах угсийг унш: 



'Эзэн, Та надаар юу хийлгэхийг хуеч байна?' гэ

еэн Паулын аеуултаае илуу чухал аеуулт баЙхгуЙ. 

Хун энэ аеуултыг еереееее байнга аеууж байх ёе

той. [Уйлс 9:6] У дирдамж егехеер Их Эзэнээе эрх 

мэдэл олгоеон хумууе руу 0'1 хэмээн тууний ху

лээж авеан хариултаае илуу чухал хариулт гэж 

угуй" (God, Family, Country: Our Three Great Loyalties 

[1974], 162). 

Аеуулт: Та Их Эзэнээе хариу авеан бол юу хийх ёетой вэ? 

Уйле 9:7-22-ыг уншиж, дараах аеуултуудад хариул: 

• Энэ узэгдлийн ур дун болж, Саулд юу тохиолдеон бэ? 

• Саул хулээн авеан хариундаа дуулгавартай байеныг 

юу нотолж байна вэ? 

• Сумийг мешген хавчигчтай уулзахад туунийг бэлтгэ

хийн тулд Их Эзэн Ананиад юу гэж хэлеэн бэ? 

• Их Эзэний аеуултын хариултанд анхаарал тавьены те

лее Саул хэрхэн адиелагдеан бэ? 

• Бид Саулын хийенийг хийх юм бол ямар адиелалууд 

хулээж авах вэ? 

Аеуулт: 

• 8неедер Их Эзэн Бидний аеуултуудад хэрхэн хариул

даг вэ? (Хариултууд нь еудрууд, Ариун Суне, залби

рал,ЭЦЭГЭХЧУУД, еанваартны удирдагчид, патриархын 

адиелалууд байж болно.) 

• Хэрэв бид Их Эзэний хариултуудыг ул тоомеорловол 

юу тохиолдож болох вэ? 

• Их Эзэн биднээр юу хийлгэхийг хуеч байгааг мэдэхэд 

зарлигуудыг еахих нь яагаад маш чухал вэ? 

Уйлс 9:16 Христийн дагалдагчид золиослол хийх хусэл

тэй байх ёстоЙ. (15-20 МИНУТ) 

Уле орныхоо хегжилд чухал хувь нэмэр оруулж байгаа 

хумууеийн хоёр гурван зургийг узуул (жишээ нь, эмч, 

багш, эх хун гэхчлэн) 3ураг бурийг узуулж: Энэ хун ам

жилт олохыli тулд ямар золиоелолууд хийеэн байж бо

лох вэ? гэж аеуу. Аеуулт: Тэдний золиоелол буедыг 

хэрхэн адиеалеан бэ? 

Уйлс 9:1-16, 2 Коринт 11:23-28-ыг еуралцагедаар ун

шуулж, Саул (Паул) Хриетийн улмаае хэрхэн зовеныг 

олуул. Хриетийг дагах нь биднээе байгаа бухнээ золиое

лохыг, тэрчлэн дагалдагчид олон зуйлийг хулцэн тэвчи

ХЭД бэлэн байхыг шаарддагийг еуралцагедад хэл. Аеуулт: 

Паул яагаад ийм золиоелолууд хийеэн бэ? 

Бошиглогч Иоееф Смитийн тухай Бригам Янг ингэж 

хэлжээ: 

"Иоееф теге тегелдер болж чадаагуй, гэвч тэр 

мешген хавчилтыг узээгуй бол, мянган жил 

амьд явах байеан юм. Хэрэв тэр мянган жил амьд 

явж, энэ хумууеийг удирдаж, Сайн мэдээг хавч

лагагуйгээр зааеан бол, гучин еетэй байеан ши

гээ тийм хэмжээнд теге тегелдер болохгуй 

байеан юм" (Discourses 01 Brigham Young, 351). 

Аеуулт: 

• Хавчлага, зовлон зудгуур, золиоелол Бошиглогч 

Иоееф Смитэд хэрхэн нелеелеен бэ? 

• 30ВЛОН зудгуур, золиоелол тохиолдоход бид хэрхэн 

амжилттай даван туулж чадах вэ? 

• Бидний золиоелол буедад хэрхэн ашиг туеаа егч 

болох вэ? 

Ром 8:35-39-ийг еуралцагедаар уншуулж, Паулыг юу агуу 

золиоелолууд хийхэд хургэенийг олуул. Аеуулт: 

• "Хриетийн хайр"-ыг харуулах ямар арга замууд 

байдаг вэ? 

• Энэ нь Паулд хэрхэн туеалеан бэ? 

• Энэ нь бидэнд хэрхэн туеалж болох вэ? 

Уйлс 9:32-43. Петр Христийн хучтэй баЙлаа. Сумд 

внввдвр бидэнд энэ хуч бас биЙ. (15-20 МИНУТ) 

Суралцагедаар Библийг нь хаалга. 8ерийн чинь дохио

гоор еуралцагедаар Библийг нь нээлгуулж, хэн нэгний 

амьдралыг адиелахыli тулд еанваарыг ашиглаеан тухай 

шаетирыг олуул. Суралцагеад шаетирыг олеон уед олж 

амжаагуй еуралцагеадтай эшлэлуудийг хуваалцуул. Ан

гийн бух еуралцагчид эшлэлийг олеон уед олж мэдеэн 

зуйлээ буеадтайгаа хуваалцах хэдэн еуралцагчийг еонго. 

Ангийг хоёр булэгт хуваа. Нэг булгээр Уйле 9:32-35-ыг 

уншуулж, Марк 2:1-12-той харьцуулалт хиЙлгэ. Негее 

булгээр Уйлс 9:36-43-ыг Лук 7:11-17-той харьцуулалт 

хиЙлгэ. Ярилцлагадаа тулхэц узуулэхийн тулд дараах 

аеуултуудыг бугдийг нь эевэл заримыг нь аеуу: 

• Марк, Лукийн шаетирууд дахь гайхамшгуудыг хэн 

уйлдеэн бэ? 

• Уйлс дэх гайхамшгуудыг хэн уйлдсэн бэ? 

• Петр еанваарын хучээ хэнээс хулээн авеан бэ? 

• Энэ хучийг дэлхий дээр енее уед хэн еэргээеэн бэ? 

(Петр, Иаков, Иохан; С ба Г 128:20-ийг уз). 



Санваарын хучээр адислагдсан ямар нэг туршлагаа ху

ваалцахыг хус'! байга а хун байна уу? гэдгийг асуу. Энэ 

туршлагаа сайн дураараа хуваалцах хун байхгуй бол та 

еерийн туршлагаас хуваалцаж болно. Христийн санваа

рын эрх мэдэл буюу ху'! енеедер Сумд бидний дунд бай

гааг ГЭр'IИЛ. 

Уйлс 10-12 

Оршил 

Тэр ТелеелеГ'IДедее "Бух дэлхийгээр ЯБж, сайн мэдээг бух 

бутээлд тунхаглагтун" (Марк 16:15) хэмээн зарлигласан 

билээ. Телеелег'IИД энэхуу бурханлаг даалгавраа амжилт

тай биелуулснийг Уйлсийн ном харуулдаг. Гадаад дахь 

иудейqyyд болон харийн сусэгтнууд (Иудейн шашинд 

хервесен харийнхан) Пентекостын едер сайн мэдээг те

релх хэлээр нь номлохыг сонссон юм (Уйлс 2:1-12-ыг уз). 

Бэлэвсэн эмэгтэйчуудийг халамжлахаар дуудагдсан до

лоон хуний нэг Никол Антиохын сусэгтэн байв (Уйлс 6:5-

ыг уз). ФИЛIШ Самарид олон ХУНД мен ЭтиоШIЙН нэг ХУНД 

баптисм хуртээжээ (Уйлс 8:6-7,12, 26-40-ийг уз). Саул 

"харь ундэстнуудийн емне" Христийг номлох болно ХЭ

мээн Ананиа бошиглож байв (Уйлс 9:15). "Бурхан бол 

нуур тал хардаггуй бегеед "Туунээс эмээг'l, зевийг уйл

ДЭГ'l алив ундэстний хун Туунд таалагддаг" (Уйлс 

10:34-35) гэдгийг харуулсан узэгдлийг Их Эзэн Петрт ег

сен юм. Сум ЭНЭ ил'IЛЭЛТЭД баярлан, "Амь егех гэмшлийг 

Бурхан бас харь ундэстнуудэд соёрхжээ" (Уйлс 11:18) гэ

жээ. Эдгээр ХУ'IИН зуйлс харь ундэстнуудийн дундах Пау

лыli номлолыli агуу ажилд их тулхэц узуулсэн юм. 

Уйлс 10-12-ыг судлахдаа, Корнелийн хервуулгийн а'! хол

богдлыг ажиглаж, ямар утгаар Бурхан хумуусийг нуур 

тал хардаггуйг тунгаан бод. 

Уйлс 10-12-ыг залбир'l судлан, ХИ'lЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс 

емне дараах зар'IМУУДЫГ ав'! уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал зарчмууд 

• Бурхан бошиглог'lдООРОО дамжуулан 6ерийн угийг 

ИЛ'lИЛДЭГ (Уйлс 10:9-16; 11:1-9; мен Албан Тунхаг 1, Ал

бан Тунхаг 2-ыг уз). 

• Тэнгэрлэг Эцэг бол шударга Бурхан; Тэрээр авралыг 

хун болгонд санал болгодог (Уйлс 10:34; мен 2 Нифай 

26:33; С ба Г 1:35-ыг уз). 

• Телеелег'IИД бол Есус Христийн тусгай ГЭр'lууд юм 

(Уйлс 10:36-43 мен Уйлс 4:33; С ба Г 107:23-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 250-255. 

Заах зовломж 

Уйлс 1Q-12-bIН хичээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Уйлс 10-ыг заахад New Testament Video presentation 

11, "Long-Promised Day" (8:35)-ыг ашиглаж болно 

(3аах зевлемж болгож New Testament Video Guide -ыг уз). 

� Уйлс 10. Бурхан еврийн угийг боwиглогчдоороо 
� дамжуулан илчилдэг. (25-30 МИНУТ) 

Аврагчийн нэг зургийг одоогийн бошиглог'IИЙН зургийн 

хамт суралцагсдад узуул. Есус енеедер ИЛ'lлэлтээр дам

жуулан 6ерийн Сумийг эртний Телеелегчдийн уеийнх 

шиг удирддагийг таЙлбарла. 

Их Эзэн 6ерийн ажлыг бошиглог'lдОд егдег ИЛ'lлэлтээр 

дамжуулан хэрхэн удирддагийн жишээ болгон Матай 

10:5-6-г суралцагсдаар уншуулж, асуу: 

• Энэ судар номлолыli ажлын тухай юу егуулж байна вэ? 

• Их Эзэн еер еер цаг уе дэх номлолын ажилд зориулан 

ялгаатай заавар ег'! болох уу? Яагаад? 

• Уйлс 10:44-48-ыг унш. Энэ уед номлолын ажил хэрхэн 

ееР'lлегдсен бэ? (Харь ундэстнууд баптисм хуртэв.) 

• Энэ ееР'lлелт Сумийн уурэг зорилгод хэрхэн нелеел

сен бэ? 

Уйлс 10:1-35-ыг суралцагсадтай хамт уншиж, энэ eep'l

лелт хэрхэн нелеелснийг олуул. Асуулт: 

• Их Эзэн, харийн хун Корнелийг сайн мэдээг хулээн 

авахад хэрхэн бэлтгэсэн бэ? 

• Их Эзэн Петрийг хэрхэн бэлтгэсэн бэ? 

• Петрт егсен ИЛ'lЛЭЛТ Сумд ямар нелее узуулсэн бэ? 

Энэ ил'IЛЭЛТИЙГ Сургаал ба Гэрээн дэх Албан Тунхаг 

2-той харьцуулж болно гэдгийг онцлон тэмдэглэ. Сайн 

мэдээг харь ундэстнуудэд хургэх талаар эртний Сумд 

Петрт егсен ИЛ'lЛЭЛТ зааварлаж байсан шиг Еренхийлег'l 

Спенсер В.Кимбаллаар дамжуулж егсен энэ ИЛ'lЛЭЛТ 

номлолыli ажлыг болон ариун сумийн адислалуудыг 

дэлхий даяар ергежуулэх боломжийг енеегийн Сумд ол

госон билээ. 

Ахлаг'l Харольд БЛийгийн дараах угсийг хуваалц: 



:: 

"Их Эзэн бидэнд хандан емне нь хэлсэн зуйлээс 

ялгаатай ямар нэг юм байгаа бол энэ нь бошиг

логчдоо егсен тууний уг юм .... 'Их Эзэн дэлхий 

дээр еерийн бошиглогчтой юм '1ИНЬ хуухдууд

дээ юмсыг шууд бус замаар илчилдэг гэж та нар 

боддог уу? хэмээн би асууя. Энэ бол бошиглог

чид зориулж тууний хэлсэн уг, энэ Сумд егех 

ямар нэг юм туунд байгаа уед тэрээр уунийг 

Еренхийлегчид егех болно'" ("The Place of the 
Living Prophet, Seer, and Revelator," шашны бо

ловсролыliондд хандаж хэлсэн уг, 1964 оны 7-р 

сарын 8, in Charge to Religious Educators, 2 дахь хэв

лэл, [1982], 109). 

� Уйлс 10. Тзнгзрлзг Эцзг бол wударга Бурхан; 

� Тзрззр авралыг хун болгонд санал болгодог. 

(10-15 МИНУТ) 

Хичээлийн жилийн тегсгел болж байгаа бегеед та сурал

цагсдад дун тавих гэж байна гэж тэднээр тесеелен бо

дуул. Ангийнхаа хамгийн ендер хоёр суралцагчийг босно 

уу гэж уриад тэр хоёрт хамгийн ендер дун тавина гэж 

хэл. 8ндреерее дараагийн гурван суралцагчийг босохыг 

урьж, тэр гуравт дараагийн (сайн) дун тавина гэж хэл. 

Ангийн улдсэнд нь дунд дун тавина гэж хэл. 

Асуулт: Дун тавих энэ систем шударга байна уу, шударга 

биш байна уу? Яагаад? Шударга байхыli тулд дун нь су

ралцагсдыli мэдлэгт тохирсон байх ёстой, мен бух сурал

цагч ендер дун авах боломжтой байх ёстой гэдгийг хэл. 

Хэрэв зевхен ендер суралцагчид хамгийн ендер дун авах 

юм бол багш шударга биш байна гэж бид ХЭЛЭХ болно. 

Уйлс 10 дахь Корнелийн туухийг суралцагсадтай хамт 

нэгтгэн дугнэ. Уйлс 10:34-35-ыг чанга уншихыг нэг су

ралцагчаас хус. Асуулт: Бурхан хумуусийн нуур тал хар

даггуй гэсэн нь юу гэсэн утгатай вэ? Тэнгэрлэг Эцэгээс 

адислалууд хулээн авах нь бидний арьсны енге, ундэс уг

саа, соёл заншил буюу эдийн засгийн байдлаас хама ар

даггуйг таЙлбарла. Тууний зарлигуудыIг дуулгавартай 

сахьдаг хун бур Тэнгэрлэг Эцэгээс адислалууд хулээн авч 

чадна. 

2 Нифай 26:33, Сургаал ба Гэрээ 130:20-21-ийг суралцагс

даар уншуулж, Тэнгэрлэг Эцэг бол шударга Бурхан гэ

сэн санаанд эдгээр шулгууд хэрхэн хамаатай байна вэ? 

Иохан 3:16-17-г уншиж, Есус Христ бухний телее зовсныг 

мен дуулгавартай байдалд Туунд ирсэн бух хумуус Бур

ханы хаант улсад аврагдана гэдгийг гэрчил. 

Уйлс 13-14 

Оршил 

Уйлс 13-14 нь Харь ундэстнуудэд хийсэн паулыli номло

лыli анхны аяллын тухай шастирыг агуулдаг. Иохан 

Марк хэдийгээр номлолын эхэн уед тэднийг дагалдан 

явсан ч Паулын хамтрагч нь Барнаб баЙлаа. Энэ аяллаар 

Иерусалима ас алс хол орших бусуудэд Сумийн салбаруу

дыг байгуулсан билээ. Сумийн гишууд байхгуй болон 

Есус Христийн тухай ихэнх хумуус НЬ сонсоогуй олон хо

тод Паул очсон юм. Туунийг тэндээс явахад цэцэглэн 

хегжсен Сумийн сал бар олон байлаа (Судруудын Удир

дамж дахь СудруудьПI Удирдамж, газрын зураг 6-г уз). 

Эдгээр булгуудэд сайн мэдээг тэдний оршин суугаа га

зар, яс ундэс, соёл заншлыг ул харгалзан бух хумууст 

номлох гэсэн паулыli энгуй их хуслийг бид хардаг. Тэр 

ихэвчлэн иудейчуудэд эхлээд номлосонд тэднээс ОЛОН 

НЬ тууний захиасыг эсэргууцсэн юм. Дараа нь тэр харь 

ундэстнуудэд заажээ. Уншихдаа паулыг тийнхуу агуу 

номлогч болгосон зан чанаруудыг ажигла. 

Уйлс 13-14-ийг залбирч судлан хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарчмуудыIг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Эсэргууцлийн дараа Сум ургэлж есч хегждег (Уйлс 

13:6-12,50; 14:1-7. 19-20-ийг уз). 

• Зарим хумуус Бурханы угийг сонсоод баяртай хулээн 

авдаг бол зар им хумуус уунийг эсэргууцдэг (Уйлс 

13:43-52-ыг уз). 

• Бид Бурханы хаант улсад очихыli тулд гай зовлонг 

хулцэн тэвчих хэрэгтэй (Уйлс 14:22; мен Матай 10:22; 

С ба Г 121:7-8-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 262-264. 

• "Телеелегч Паулын номлол," х. 318. 

Заах З8ВЛ8МЖ 

Уйлс 13-14-ийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 

Уйлс 13-14. Паул бол номлолын ажил хийхзд бидний 

дагах ёстой улгзр жиwзз мен. (20-25 МИНУТ) 

Ах, эгч эсвэл еер аль нэг терел садан нь номлолд уйл

чилж байга а сурагцагсдыIг гараа ергехийг хус. Номлогч 



нарт зарим уед тохиолддог сорилт бэрхшээлийн жи

шээг ярихыг тэднээс хус. Асуулт: Эдгээр сорилт бэрх

шээлууд сайн мэдээг бусадтай хуваалцах номлогчийн 

чадварт хэрхэн нелеелдег вэ? 

Библийн 13-р зургийг гаргахыг суралцагсдаас хусээд, 

Паулын номлолын анхны аяллын замыг олуул. Дара ах 

асуултуудыг бугдийг нь буюу заримыг нь ярилцаж, Пау

лыli анхны номлолын аяллыli уеэр туунд тохиолдсон со

рилт бэрхшээлийг ойлгоход нь суралцагсдад тусал: 

• Газрын зурагт харуулснаар Паул хэдий хэр хол газар 

аялсан байна вэ? 

• Газрын зураг дээрх цаг хугацаа болон замыг харахад 

аяллын ямар арга хэлбэрийг ашигласан байна вэ? 

• Эдгээр нехцел байдал тэр уед амьдарч байсан номлог

чид ямар бэрхшээл учруулдаг байсан бэ? 

• 8неедер номлогчид аяллыli ямар арга хэлбэрийг 

ашигладаг вэ? 

• Эдгээр нь енее уеийн номлогчдод ямар бэрхшээл уч-

руулдаг вэ? 

Бид паулыli улгэр жишээнээс суралцсанаар хэрхэн сайн 

номлогчид болоход суралцаж болно гэдгийг суралцагс

дад хэл. Ангийг хоёр булэгт хуваа. Уйлс 13-ыг судлахыг 

нэг булэгт, Уйлс 14-ийг судлахыг негее булэгт даалгаж, 

дараах асуултуудын хариуг олуул: 

• Паулын уеийн номлолын ажил енее уеийн номлолын 

ажилтай хэрхэн тестэй байсан бэ? 

• Бид улам сайн номлогч болоход еертее туслахыli тулд 

Паулын улгэр жишээнээс юу сурч болох вэ? 

Бу лэг бурийн олж мэдсэн зуйлсийг ярилцаж, гол санаа

нуудыг самбар дээр бич. Паулын улгэр жишээг дагас

наар Их Эзэнд уйлчлэхээр бэлтгэхэд нь сурагцагсдыг 

урамшуулан дэмж. 

Уйлс 13:6-12, 49-14:7,19-27. Эсэргууцлийн дараа Сум 

ургэлж есч хегждег. (20-25 МИНУТ) 

Дара ах угсийг самбар дээр бич: 

"Та нар Мормоны шашныг мешген хавчих бурд 

энэ нь есч бэхэждэг; та нар туунийг хэзээ ч 

улам дордуулж баЙгаагуЙ. Бухнийг Чадагч Их 

Эзэн уунийг захиалдаг" (Бригам Янг, Discourses 

of Brigham Young, 351). 

Асуулт: 

• Эдгээр угс юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна? 

• Яагаад эсэргууцэл бурийн дараа Сум есч хегждег гэж 

та нар бодож байна? 

Ангийг гурван булэгт хуваа. Булэг бурд дараах судрын бу

лэг эшлэлуудээс нэгийг нь даалга: УйлсIЗ:6-12; 13:49-14:7; 

14:19-27. Эдгээр асуултуудыli хариуг тэднээр олуул: 

• Дээрх шулгуудэд дурдсан эсэргууцлийн эх сурвалж 

юу вэ? 

• Их Эзэн 8ерийнх нь сайн мэдээг номлодог хумуусийг 

хэрхэн дэмждэг вэ? 

• Их Эзэн яагаад тэднийг дэмждэг бэ? 

Сургаал ба Гэрээ 35:13-14-ийг ангитай хамт уншиж,Туу

ний сайн мэдээг итгэлтэйгээр тунхагладаг хумууст Их 

Эзэн ямар амлалт егснийг эрж ол. Асуулт: Эдгээр амлал

тууд номлогчдод хэрхэн холбогдох вэ? Номлогчид эсэр

гууцлийг ургэлж даван туулж чаддаггуй зарим уед 

уунээс зайлсхийж, холуур явдгийг хэл (Уйлс 13:49-52-ыг 

уз). Тэдний таньдаг номлогчид Их Эзэний туслалцаатай

га ар эсэргууцлийг хэрхэн даван туулсан тухай жишээг 

хуваалцахад сурагцагсдыг урь. 

Уйлс 13:6-8, 43-50; 14:4, 19-20. Зарим хумуус Бурханы 

угийг сонсоод баяртай хулээн авдаг бол зарим нь 

уунийг эсэргууцэн тэмцдэг. (15-20 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: Хумууст сайн мэдээг заахад захиасыг 

зарим хумуус хулээж авдаг байхад яагаад зарим нь ху

лээж авдаггуй гэж та нар боддог вэ? 

Паул болон тууний хамтрагчид сайн мэдээг олон хумууст 

заасныг суралцагсдад хэл. 3арим хумуус уунийг унэн хэ

мээн хулээн авдаг бол зарим нь эсэргууцдэг. Уйлс 13:6-8, 

43,45,48,50; 14:4, 19-20-ийг суралцагсдаар уншуулахдаа, 

сайн мэдээг хумуус хулээж авсан буюу эсэргууцсэнийг 

харуулсан тулхуур угс, егуулбэруудийг олуул. Олж мэд

сэн зуйлийг нь суралцагсдаар хуваалцуул. 

Ангийг хоёр булэгт хуваа. Нэг булгээр Иохан 7:17; 14:15; 

Еврей 11:24-26; Сургаал ба Гэрээ 93:36-39-ийг уншуулах

даа зарим хумуус яагаад сайн мэдээг хулээн авдгийг 

олуул. Негее булгээр Марк 7:9; 1 Нифай 2:11-12; 16:2-31-

ийг уншуулахдаа зарим хумуус яагаад сайн мэдээг эсэр

гууцдэгийг олуул. Тэдний олж мэдсэн зуйлсийг ярилц. 

Мозая 3:19-ийг уншиж, асуу: Энэ шулэгт егуулснээр, 

унэнийг ойлгож, дуулгавартай да гада г хумуус ямар зан 

чанартай байдаг вэ? Ийм зан чанартай болоход нь сураг

цагсдыг дэмж. 



:: 

Уйлс 15 

Оршил 

Уйлс 15 нь МЭ 50 оны Ор'lим паулыli номлолыli хоёр 

дахь аяллыli емнехен Иерусалимд болсон Сумийн 'Iухал 

зевлегеений тухай шастирыг агуулдаг. Уг зевлегеенд 

оролцсон Сумийн удирдаг'lдыli дотор Петр, Иаков, 

Паул, Барнаб, Тит нар баЙв. Паул, Барнаб нарын номло

хыг сонссоны дара а олон харь ундэстэн баптисм хурт

жээ. Иерусалим дахь Сумийн зарим иудей гишууд 

XeB'Iee хендуулээгуй эрэгтэй шинэ гишуудийн талаар 

сана а зовж баЙжээ. Иерусалимд уг зевлегеенийг хурал

дуулсан Сумийн удирдаг'IИД Сум дэх харь ундэстний 

хервег'IИД Мосегийн хуулийг дагах шаардлагатай юу, 

угуй юу гэдгийг ав'! хэлэлцжээ. Уйлсийг судлахдаа соёл, 

сэтгэл хедлелийн ХУ'lин зуйлс хумуусийн зан авирт 

олонтоо нелеелж, зарим уед бур Сумийн удирдаг'lдыli 

сургаалыг эсэргууцдэг байсныг ажигла. 

Уйлс 15-ыг залбир'l судлан, ХИ'lээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зар'IМУУДЫГ ав'! уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 
• Их Эзэн еерийн хуслийг бошиглог'lдОдОО ИЛ'IЛЭХ за

маар 8ерийн Сумийг удирддаг (Уйлс 15:6-29; мен 

Амос 3:7; С ба Г 21:4-5-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 
• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 264-265. 

Заах зовломж 

Уйлс 15-ын ХИ'lээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах санаануудаас 

сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

� Уйлс 15. Их Эзэн еерийн хуслийг бошиглогчдо

� дoo илчлэх замаар еерийн Сумийг удирддаг. 

(20-25 МИНУТ) 

Итгэлийн ес дэх тунхагийг нэг суралцаГ'lаар уншуулах 

буюу эш татуул. Тэнгэрлэг Эцэг Сум нийтэд зориулсан 

ямар нэг зуйлийг бошиглог'lООР дамжуулан ИЛ'IИлдгийг 

таЙлбарла. Асуулт: Их Эзэн бошиглог'lООР дамжуулан 

Сумд егсен саяхны ИЛ'IЛэлтуудээс аль нэгийг санаж 'Ia

дах уу? (Хариултууд нь, Албан Тунхаг 2 [1978], 'Тэр бул: 

Дэлхий дахинаа ергех Тунхаг" [1995], ТУУН'lЛэн жижиг 

ариун сумууд барих тухай шийдвэр байж болно [1997].) 

Уйлс 15-ыг суралцагсдаар гаргуул. Энэ булэг Их Эзэн 

эртний Сумд егдег байсныхаа адил енеегийн Сумд 8е

рийн хуслийг хэрхэн ИЛ'IИЛдгийг дурсэлснийг тайл

барла. Эдгээр удирдаг'IИД хумууст зааж, сайн мэдээг 

ойлгож, дуулгавартай дагахад нь тусалдаг баЙв. 

Уйлс 15:1-6-г ангийнхантай уншиж, асуу: 

• Сумийн энэ зевлегеенеер ямар асуудал хэлэлцсэн бэ? 

(Хев'! хендуу лэх нь авралд хэрэгтэй юу? Хэрэв хусвэл 

The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles х. 264 дэх 

Уйлс 15:1-ийн тайлбарыг ашигла.) 

• Иудейн Христэд ИТГЭГ'lид Мосегийн хуулийн тодор

хой шаардлагуудыг яагаад хаяж 'Iадахгуй байсан бэ? 

• 8нее уеийн Сумийн гишуудэд ямар зан заншил буюу 

уламжлал хундрэл У'lруулж болох вэ? 

Уйлс 15:7-21-ийг суралцагсдаар уншуулж, Петр, Барнаб, 

Паул, Иаков нар дээрх зевлелд ямар уурэг гуйцэтгэс

нийг эрж ол. Асуулт: 

• 3евлегеен дээр Петрийн ГЭР'lлэл ямар уурэг гуйцэт

гэсэн бэ? 

• Хэн харь ундэстнуудэд сайн мэдээг заахаар болсон бэ? 

• Харь ундэстнуудийг хев'! хендуулэлгуйгээр итгэлээр 

дамжуулан Бурхан хулээн авах болно гэдгийг Петр 

ямар нотолгоогоор харуулсан бэ? 

Уйлс 15:22-35-ыг ангитай хамт уншиж, дараах асуултууд

тай адил асуултуудыг асуу: 

• Хев'! хендуулэх нь тэр уеийн Сумд яагаад шийдвэр

лэг'l 'Iухал асуудал байсан бэ? 

• Хев'! хендех ёслол цаашид шаардлагагуй гэдгийг 

удирдаг'lИД гишуудэд хэрхэн хэлсэн бэ? 

• 8нее уеийн Сумийн удирдаг'IИД шийдвэр болон зев

легеег Сумийн гишуудэд хэрхэн хургэдэг вэ? 

• Бид Сумийн удирдаг'lДЫН егсен зевлегее болон удир

дамжийн талаар ямар уурэг хулээдэг вэ? 

• Хэрэв бид удирдаГ'lдынхаа биднээр хийлгэх гэсэн зуй

лийг ойлгохгуй бол яах хэрэгтэй вэ? 

• Хэрэв бид Сумийн удирдаг'IИД биднээс хийхийг хус

сэн зуйлтэй санал нийлэхгуй бол яах ёстой вэ? (Энэ 

асуултанд хариулах нэмэлт тусламжийг, The Teachings 
о/ the Living Prophe ts [Religion 333 student manual, 1982], 

булэг 8-11; Даллин Х.8укс, "Criticism," Ensign , 1987 оны 

2-р сар, х. 68-73-ыг уз.) 

Их Эзэний бошиглог'IИД биднийг хэзээ '1 буруу удирд

даггуй гэдгийг суралцагсдад хэлж, ХИ'lээлээ тегсге (Сур

гаал ба Гэрээн дэх Албан Тунхаг 1-ийг мердех талаар 

Еренхийлег'l Билфорд Будраффын хэлсэн гурван угийг 

уз). Бид амьд бошиглог'IИЙН зевлегеег залбиран дагаж, 

туунийг бух талаар дэмжих ёстойг суралцагсдад хэл. 



Оршил 

Харь ундэстний хервегшд Мосегийн хуулийг сахих 

шаардлагагуй гэсэн ШИЙДБэр гаргасны дараа Паул харь 

ундэстнуудэд хийх номлолын хоёр дахь аялалдаа гарсан 

ажээ (Судруудын Удирдамж дахь СудруудьПI Удирдамж, 

газрын зураг 6-г уз). Энэ удаад Сила с тууний хамтраг'1 бо

ЛОВ. Уйлс 16-18 нь Паулын о'1сон газрууд, уулзсан хумуус 

дээр ихэв'1ЛЭН анхаарал тевлеруулсэн баЙдаг. Энэ ном

ЛОЛ Уйлс 18:22-00р тегсдег бегеед шулэг 23-аас паулыli 

номлолын гурав дахь аялал эхэлдэг. Паулын номлолыli 

аяллыг амжилттай болгосон заах аргыг анхаар. 

Уйлс 16-18-ыг залбир'1 судлан, ХИ'1ЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс 

емне дараах зар'1муудыIг ав'1 уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Номлог'1ИД за аж байгаа хумуусийнхээ соёл, ёс зан

шилд хундэтгэлтэй ханддаг байх ёстой (Уйлс 16:1-3 

мен Уйлс 21:16-26; Итгэлийн Тунхаг l:11-ийг уз). 

• Сайн мэдээг заах боломж санаандгуй гар'1 ирэх нь 

олонтоо тохиолддог (Уйлс 16:9-33). 

• Бид сайн мэдээг судруудаас Сунсний ХУ'1ээр заах 

ёстой (Уйлс 17:2, 22-31; 18:4, 19 мен Уйлс 19:8; С ба Г 

42:12-14-ийг уз). 

• Бид бугд Тэнгэрлэг Эцэгийн хуухдууд бегеед бид дэл

хий дээр хэзээ, хаана терехийг Тэрээр шийддэг (Уйлс 

17:24-28-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 229, 265-271, 

280-281. 

• "Телеелег'1 паулыli номлол," х. 318. 

За ах эовломж 

Уйлс 16-18-ын хи'1ЭЭЛУУДЭД бэлтгэхдээ дара ах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

Уйлс 16:1-18:22. Паул номлолынхоо хоёр дахь аRЛЛЫН 

уеэр Сумийн хуучин салбаруудаар эргэн зочилж, шинэ 

салбаруудыг баЙгуулжээ. (5 МИНУТ) 

СудруудьПI Удирдамж, газрын зураг 6-г суралцагсдаар 

гаргуулж, Телеелег'1 Паулын номлолын хоёр дахь аял

лыli замыг мердуул. Асуулт: 

• 3урагт тэмдэглэснээр Паул хэр зэрэг хол аялсан бэ? 

• Аяллыli энэ удаагийн замыг тууний анхны аялалтай 

харьцуулахад ямар байна вэ? (Гурав дахь аяллыli зам 

бараг хоёр дахин их байгаа.) 

Энэ удаагийн аялал нь номлолын анхны аяллыli уед 

байгуулсан Сумийн салбаруудыг эргэж, сайн мэдээний 

захиас хурээгуй газруудад хэд хэдэн шинэ салбар бай

гуулсныг суралцагсдад хэл. 

Уйлс 16:1-3. Номлогчид зааж байгаа хумуусийнхээ 

соёл заншилд хундэтгэлтэй хандах ёстоЙ. (10-15 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: Манай ёс заншлаас ялгаатай бусад 

орны ёс заншлын ямар жишээ байдаг вэ? (Хоол иддэг, 

болздог ёс заншил болон хуулиуд гэх зэрэг хариулт 

байж болно.) Номлог'1ИД хумуусийг гомдоохоос бол

гоомжлохын тулд еерсдийнхее ёс заншлаас ялгаатай ёс 

заншил, уламжлалд мэдрэмтгий хандах ёстойг тайл

барла. Уйлс 16:1-3-ыг суралцагсдаар уншуулж, асуу: 

• Шулэг 1-д "тэр" хэмээн дурсэлсэн номлог'1 хэн бэ? 

(Паул; Уйлс 15:40-ийг уз.) 

• Паул хамтраГ'1аараа хэнийг сонгосон бэ? (Тимотыг.) 

• Иудейн ямар ёслолыг Тимотод гуйцэтгээгуй вэ? (Эцэг 

нь грек хун байсан У'1раас тэр хев'1 хендуулээгуЙ.) 

• Паул энэ тохиолдолд юу хийсэн бэ? Яагаад? (Тэрээр 

Тимотын заах иудейqyуд туунийг илуу найрсгаар ху

лээн авахын тулд Тимотын хев'1ИЙГ хенджээ.) 

• Паул уунийг шашны зан уйлээр биш, ёс заншлын 

шалтгаанаар хийснийг бид хэрхэн мэддэг вэ? (Уйлс 

15:1-11-ийг уз). 

6реен дундуур алхах хоорондоо ах, эг'1 буюу найз нь 

одоо НОМЛОГ'100Р УЙЛ'1Илж байгаа газруудыг нь сурал

цагсдаар нэрлуул. Энэ газрын ёс заншлыг судлахад тэд

нийг урь. Хэд хоногийн дараа номлог'1 ойлгох нь qyxал 

гэж бодсон газрын ёс заншлыli талаар тэднээр ангийн

ханд яриулах болно гэдгийг суралцагсдад хэл. 

Уйлс 16:9-33. Сайн мэдээг заах боломж санаандгуй гарч 

ирэх нь олонтоо тохиолддог. Бид Амар ч уед сайн мэдээг 

хуваалцахад бэлтгэгдсэн байх ёстоЙ. (15-20 МИНУТ) 

Сайн мэдээг хуваалцах боломж санаандгуй байтал олд

сон туршлагыliааa тухай ярь (эсвэл нэг суралцаГ'1аар 

яриул). Хэрэв та бэлтгэгдээгуй бол юу болж мэдэх тухай 

ярилц. Есус Христийн сайн мэдээний ГЭр'1ууд хэн байж 

болох вэ? Бид "ямар '1 цагт мен бух зуйлд Бурханы гэр'1-

лэг'1ИД" (Мозая 18:9) байх ёстойг суралцагсдад таЙлбарла. 

Уйлс 16:9-15-ыг суралцагсдаар уншуулж, сайн мэдээг 

номлож, баптисм хуртээх боломжийг Паулд олгосон 

нехцел байдлуудыIг олуулаад асуу: 

• Юу эдгээр нехцел байдлыг сана анд оромгуй болгосон 

байна вэ? 



• Паул бэлтгэгдсэн байсны ямар нотолгоог та нар гар

гаж 'Iадах вэ? 

Шулэг 16-33-ыг суралцагсдаар 'Iимээгуй уншуулж, 

асуултуудад хариуг нь олуул. Тэгээд асуу: 

• Паулын туршлагаас бид юу сур'! болох вэ? 

• Та одоо бурэн цагийн номлог'l байна уу эсвэл гишуун 

байна уу ялгаагуй сайн мэдээг хуваалцахад еерийгее 

бэлтгэхийн ту лд юу хийж болох вэ? 

АрванхоёрьПI Чуулгын гишуун, Ахлаг'l Л.Том Перрийн 

дараах эшлэлийг нэг суралцаГ'lаар уншуул: 

"Би дэлхий даяарх Сумийн залуу санваартнууд

тай уулзахдаа 'Ирээдуйн номлог'l уу?' ГЭЖ олон

тоо асуудаг. Тэд тийм ээ гэж хариулахдаа царай 

нь гэрэлтэн туяардаг. Тэгэхэд нь тэрхуу агуу уйл 

хэрэгт ОДООНООС ЭХЛЭН бэлтгэхэд нь тэднийг 

урамшуулан дэмждэг. 

"Энэхуу СЭТГЭЛ догдлом УЙЛ'lЛЭЛД ямар бэлтгэл 

шаардлагатай вэ? Эхний бегеед хамгийн 'Iухал 

зуйл бол Их Эзэн Тууний хаант улсыг байгуула

хад оролцохыг биднээс хусэн хулээдэг юм. Чад

вартай, зохистой залуу эрэгтэй хун бур бурэн 

цагийн номлолд УЙЛ'IЛЭХ хэрэгтэйг манай бо

ШИГЛОГ'IИД бидэнд байнга сануулдаг билээ. 

"Таны бэлтгэл Бишопыliооo емне сууж, бурэн 

цагийн НОМЛОГ'lООР УЙЛ'IЛЭХ зохистой байдлаа 

ТУУНД нотлоход бэлэн байна уу гэдгээс эхлэх ёс

ТОЙ. Хэрэв бишоп тань таны найз бол туунтэй 

хийх ярилцлага илуу тайван байх болно" 

(Conference Report, 1991 оны 4-р сар, 52; Ensign, 

1991 оны 5-р сар, 39). 

Уйлс 17:1-18:8. Бид сайн мэдээний зарчмуудыг судруу

даас Сунсний хучээр заах ёстоЙ. (20-25 МИНУТ) 

"Хун ______ гуйгээр Сайн мэдээг номлож чадахгуй" 

гэж Бошuглогч Иосеф Смит хэлжээ гэж самб ар дээр би'l. 

Орхисон угийг беглехед сурагцагсдыг урь. Хэд хэдэн ха

риулт дээрх егуулбэрийг зев болгож болно гэхдээ илуу 

сайн тохирох нэг л угийг олж тавь гэдгийг таЙлбарла. 

Суралцагсдын хариултуудыг дээрх егуулбэрийн дор сам

бар дээр би'lИЖ, яагаад хариулт бур нь егуулбэрийг зев 

болгож байгааг асуу. Тэднийг зев уг хэлэхэд угсийг хоо

сон зайд би'IИЖ, дараах эшлэлийг бухэлд нь нэг сурал

цаГ'lаар уншуул: 

"Бух хумуус Ариун Сунсний ху'! болон нелее

геер Сайн мэдээг номлох ёстой; хун Ариун Сунс

гуйгээр Сайн мэдээг номлож 'Iадахгуй" (Teachings 

о/ the Prophet Joseph Smith, 112). 

Сургаал ба Гэрээ 42:6-7, 12-13-ыг уншиж, асуу: 

• Эдгээр ШУЛГУУДЭД егуулснээр, НОМЛОГ'lИД юу заах ёс

той вэ? 

• Шулэг 13-14-т егуулснээр сайн мэдээний зар'lМУУДЫГ 

судруудаас хэрхэн заах ёстой вэ? 

Паул бол сайн мэдээг заахад энэхуу бурханлаг загварыг 

баримтлахыli сайн улгэр ЖИll.lЭЭ мен гэдгийг таЙлбарла. 

Тесалоник (Уйлс 17:1-4), Береа (Уйлс 17:10-12), Афин 

(Уйлс 17:16-18, 32-34), Коринтод (Уйлс 18:1-8) болсон уйл 

явдлуудыг суралцагсдаар уншуул. (Дээрх хотуудыг Суд

РУУДЬПI Удирдамж дахь газрыli зураг 6 дээр тургэн заах 

нь ашигтай байж болно.) Унших явцад нь доорх асуул

туудын хариут суралцагсдаар олуул: 

• Паул ямар нехцелд сайн мэдээг заадаг байсан бэ? 

• Паул хэрхэн заадаг байсан бэ? (Тэр судруудаас заадаг 

байв.) 

• Тэрбээр Ариун Сунсний ХУ'lээр заадаг бай сны ямар 

нотолгоо байдаг вэ? 

• Сайн мэдээг Сунсний ХУ'lээр заахын ур дун юу вэ? 

• Бид Паулын улгэр жишээнээс юу сур'! болох вэ? 

Энэ зар'lМЫГ хэрэглэх нь хервег'lДИЙГ Сумд авqpахад 

хэрхэн тусалдаг тухай хуваалцуулахын ТУЛД буцаж ирсэн 

нэг НОМЛОГ'lИЙГ урихыг бод. 

Уйлс 17:22-28. Бид бугдээрээ Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ 

хуухдууд бвгввд бид энэ дэлхий дээр хэзээ, хаана тв

рвхийг Тэрээр шиЙддэг. (15-20 МИНУТ) 

Паул номлолыli хоёр дахь аяллынхаа уеэр Афинд сэхээт

нуудэд хамгийн qyxал нэг сургаалыг заажээ. "Ул мэдэг

дэх бурханд" гэсэн угстэй тахилын ширээг самбар дээр 

зур. Асуулт: 

• Хэрэв бид ул мэдэгдэх бурхныг шутэх ГЭЖ оролдвол 

ямар бэрхшээл тулгар'l болох вэ? 

• Ул мэдэгдэх бурхныг шутэх нь сайн мэдээний тухай 

бидний ойлголтонд хэрхэн нелеелех вэ? 

• Ул МЭДЭГДЭХ бурхныг шутвэл бидний итгэлд хэрхэн 

нелеелех вэ? 

Уйлс 17:22-23-ыг уншихад сурагцагсдыг урьж, асуу: 

• Паул яагаад тэд "мэдэхгуй" атлаа энэхуу ул МЭДЭГДЭХ 

бурхныг шутэн биширдгийг нь асуусан бэ? 



• Хэрэв бид Бурханыг мэддэггуй бай сан бол Туунийг 

хэрхэн шутэхээ яаж мэдэх юм бэ? 

• Паул тэдний телее юу хийх болно гэж хэлсэн бэ? 

Дара ах асуултуудыг суралцагсдад тараах материал бол

гож егех буюу самбар дээр бич. Уйлс 17:24-29-ийг тэд

нээр судлуулж, асуултуудад нь хариул. 

1. Ертенц болон "туунд орших бухнийг" хэн бу

тээсэн бэ? (шулэг 24-ийг уз). 

2. Бурханыг шутэн бишрэх талаар Паул юу гэж 

хэлсэн бэ? (шулэг 24-25-ыг уз). 

3. Унэн Бурхан бидэнд юу егсен бэ? (шулэг 

25-ыг уз). 

4. Дэлхийн бух ундэстнууд хэрхэн "нэг 

цустай" байдаг вэ? (шулэг 26; мен 2 Нифай 

2:19-20-ийг уз). 

5. Бурхан биднийг терехеес емне ямар хоёр 

зуйлийг шийдсэн бэ? (шулэг 26-г уз). 

6. Бид Бурханыг хайвал яагаад туунийг олох 

боломжтой байдаг вэ? (шулэг 27-г уз). 

7. Бид Бурхантай ямар холбоотой вэ? (шулэг 

28-29-ийг уз). 

8. Эдгээр зарqмуудыг мэдэх нь Бурханыг зохих 

ёсоор шутэн бишрэхэд бидэнд хэрхэн тус

лах вэ? 

The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles (х. 266), Уйлс 

17:26-гийн тайлбарыг нэг суралцагqаар уншуул. Тэнгэр 

дэх Эцэгийнхээ хуухдууд байдгийн aqaap бидний амьд

ралд ирдэг адислалуудын тухай ярилц. Асуулт: Бид еерс

дийгее хэн бэ гэдгийг мэдсэнээр ямар уурэг хариуцлага 

хулээдэг вэ? 

Уйлс 18:23-28. Паул номлолын гурав дахь аялалдаа эх

ний хоёр аяллынхаас илуу цаг хугацаа зориулж, илуу 

олон бээр газар аялжээ. (5 МИНУТ) 

Судруудын Удирдамж дахь газрын зураг 6-г суралцагq

даар гаргуулж, Телеелегq Паулын номлолын гурав дахь 

аяллыli замыг хар. Асуулт: 

• Газрын зурагт харагдаж байгаагаар Паул хэр зэрэг хол 

газар аялсан бэ? 

• Уунийг тууний номлолын бусад аялалтай харьцуула-

хад ямар байна вэ? 

Тэр гурав дахь аяллаараа номлолыli емнех аяллуудаасаа 

илуу хол газар явсан тедийгуй бас илуу урт хугацаа зо

риулсныг (4 жил орLIИМ) онцлон тэмдэглэ. 

Оршил 

Паулын номлолын гурав дахь аялал бол тууний зан телев 

хийгээд Христийн телее бухнээ зориулдаг бай сан тухай 

гэрqлэл юм. Уйлс 19 нь Ефес дэх паулыli уйл ажилла

гааны нэлээд хэдэн шастирыг агуулдаг. Тэр номлолын 

гурав дахь аяллаараа хумууст зааж, баптисм хуртээн, eBq

тенуудийг эдгээн, илбэqин тарниq иудейqyyдтэй тулгарq 

мен Дианаг шутэн бишрэгq танхай хумуусийн гараас 

арайхийн мултран зугтаж баЙжээ. Эдгээр бух туршлага 

Ариун Сунсний xyq Паулаар дамжин УЙЛLIИлж байсныг 

ГЭРLIИлдэг. Булэг 20 нь Тройд залуу эрийг ухлээс босгосон 

болон Милетэд Сумийн ахлагq нарт зевлегее егсен тухай 

егуулдэг. Тэрээр Ефес дэх салбарын эдгээр удирдагqдад 

еер ямар q сударт байдаггуй, "Авахаасаа егех нь илуу 

ереелтэй" (Уйлс 20:35) гэсэн сургаалыг эш татсан баЙдаг. 

Уйлс 19-20-ийг залбирq судлан, хиqээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарqмуудыг aBq уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Санваарын эрх мэдэл болон итгэлийн хучээр эдгээлт 

ирдэг (Уйлс19:11-20; 20:7-12-ыг уз). 

• Есусийн ундэслэн байгуулсан Сумд урвалт гарахыг 

Паул угтан харсан юм (Уйлс 20:28-32-ыг уз). 

• Авахаасаа егех нь илуу ереелтэй хэмээн Есус сургасан 

юм (Уйлс 20:33-35-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 280-281. 

• "Телеелегq Паулын номлол," х. 318. 

3аах зовломж 

Уйлс 19-20-ийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее за ах санааг ашигла. 

Уйлс 19:11-16; 20:7-12. Санваарын эрх мэдэл болон 

итгэлийн хучээр эдгээлт ирдэг. (20-25 МИНУТ) 

Суралцагсдаас асуу: 

• Гайхамшгууд унэхээр тохиосны ямар нотолгоог та 

нар erq qадах вэ? 

• Гайхамшгууд юу тохиолгон авqирдаг гэж та нар 

боддог вэ? 



:: 

8нее уеийн Сумийн туухэнд болсон дараах явдлыг эргэн 

ярилц. [эгээнтнууд Миссуригээс хеегдсений дараа Мис

сури мерний эрэг дээр тур буудалласан уед хунд евчин 

тэднийг нэрвэсэн юм. Нэг едер Бошиглогч Иосеф Смит 

евчлен хэвтэж бай сан орноосоо босч, еер хэдэн ах нарыг 

цуглуулж, боломжтой бух хумуусийг эдгээхээр гарчээ. 

Еренхийлегч Жозеф Фиелдинг Смитийн бичсэн дара ах 

угсийг нэг суралцагчаар уншуул: 

"Ингээд Бошиглогч болон ах нар айлаас айл дам

жми евчтэй хумуусийг эдгээж, тэднийг ухлийн 

ирмэг дээрээс татан гаргасан юм. Энэ уед уйл

дэгдсэн ер Бусыli гайхамшгуудыг харсан Сумийн 

гишуун биш нэг хун Бошиглогчийг гэртээ очиж, 

хунд евчтэй хоёр хуухдээ эдгээж егехийг гуйв. 

Бошиглогч еерее явж чадаагуй ч хуухдуудийг нь 

эдгээх хун явуулна гэжээ. Бошиглогч халааснаа

саа торгон алчуур гаргаж ирэн Ахлагч Билфорд 

Будраффт егеед явж, хуухдуудийг эдгээхийг 

туунээс хусэв. 8вчтэй хуухдуудийн нуурийг не

геех алчуураар арч, тэгвэл тэд эдгэрэх болно хэ

мээн тэрээр Ахлагч Будраффт хэлжээ. Ингээд 

тэр хуухдууд эдгэрсэн юм" (Essentials in Church 

History, 27 дахь хэвлэл, [1974], 224). 

Дара ах асуултуудыг ярилц: 

• Иосеф Смит ямар хучээр эдгээдэг бай сан бэ? 

• Хэрэв Билфорд Будраффаас хуссэн зуйлийг та нараас 

хуссэн бол та нар яах байсан бэ? 

• Эд юмс буюу хувцсанд гайхамшгийг уйлдэх хуч 

байдаг уу? 

• Энэ гайхамшгийг уйлдэхэд алчуур ямар уурэг гуйцэт

гэсэн бэ? 

Уйлс 19:11-12-ыг уншиж, Бошиглогч Иосеф Смитийн уед 

тохиолдсон зуйлтэй адил тестэй зуйлсийг эрж олохыг су

ралцагсдаас хус. Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн дараах тайл

барыг унш: 

"Эдгээлт итгэлийн хучээр ирдэг. Аль нэг хувцас 

юм уу эд юмсыг Паул, Есус эсвэл еер хэн ч эзэм

шиж байлаа гэсэн эдгээр юмст эдгээх хуч бай

даггуЙ. [эвч зан уйл болон эд юмсыг итгэлийг 

нэмэгдуулэхэд ашиглаж болно" (Doctrinal New 

Testament Commentary, 2:169). 

Хэрэв хусвэл судруудад ийм байдлаар ашигласан бусад 

юмсыг, тухайлбал шулс, шавар (Уйлс 5:15-16-г уз), (Ма

тай 9:20-22-ыг уз), Петрийн суудрийг (Уйлс 5:15-16-г уз) 

онцлон тэмдэглэж болно. 

Их Эзэнд итгэх итгэл эдгэрэлтэд чухал уурэгтэйг тайл

барла. Уйлс 19:13-16-г суралцагсдаар уншуулж, еер нэг 

чухал элементийг олуул. Асуулт: 

• Муу сунснуудийг зайлуулахыli тулд хунд юу байх ёс

той гэж Скюгийн хевгууд боддог байсан бэ? 

• Зевхен Есусийн нэрийг ашиглахаар завдсан нь яагаад 

бутэлгуйтсэн бэ? 

• Муу сунс Есус, Паул хоёрыг таньсан атлаа яагаад эд

гээр хумуусийг таниагуй вэ? 

• Есусийн нэрээр эдгээхийн тулд яагаад санваарын эрх 

мэдэл зайлшгуй чухал вэ? (С ба [ 63:60-62-ыг уз). 

Уйлс 20:7-11-ийг суралцагсадтай унш. Эдгээлт санваарьПI 

эрх мэдэл, итгэлийн хучээр дамжин ирдгийг таЙлбарла. 

� Уйлс 20:29-30. Есус Христийн ундэслэн байгуул
� caH СУМД урвалт гарна гэдгийг Паул угтан хар

сан ЮМ. (30-35 МИНУТ) 

Ангийн гэрлийг унтраа. Бараан хех, хар енгийн хоёр зуй

лийг ергеж харуул. 8ргеж харуулсан юмс ямар енгетэйг 

хэлж чадах уу гэж суралцагсдаас асуу. Харанхуйд енгуу

дийг ялган таних нь хэцуу шиг илчлэлтийн гэрэл байх

гуй бол сунсний унэнуудийг ялган таних нь хэцуу юм 

гэдгийг таЙлбарла. Паул болон эртний бусад Телеелегч

дед сунсний харанхуй тохионо гэдгийг урьдчилан са

нуулсан юм. 

Уйлс 20:28-30-ийг нэг суралцагчаар уншуулж, асуу: 

• Туунийг нас барсны дараа Сумд юу тохиолдоно гэж 

Паул хэлсэн бэ? 

• "Догшин чононууд," "гажууд зуйлс заадаг" хумуус 

гэж хэн бэ? 

• Хуурамч сургаал заадаг хумуус хэрхэн чонотой адил вэ? 

• Хуурамч сургаал хэрхэн Аврагчийн сургийг (Сумийг) 

устгаж болох вэ? 

Урвал т гэдэг угийг самбар дээр бич. "Урвалт" гэдэг нь 

хун сусэг бишрэлээ орхих буюу унэнээс нуур буруулан 

холдох гэсэн утгатайг суралцагсдад хэл. Бид энэ угийг 

эхэн уеийн Сумд тохиолдсон явдлыг дурслэхийн тулд 

ашигладаг. Паул Урвалтын тухай еерийн бичсэн зуйлуу

дэд олон удаа дурджээ. 

Уйлс 20:28-30-ийг суралцагсдаар тэмдэглуулж, эдгээр 

шулгуудийн дэргэд дараах харьцуулах эшлэлуудийг би

чуул: 1 Коринт 11:18; [алат 1:6-8; 2 Тесалоник 2:1-3; lТи

мот1:5-7; 4:1-3; 2 Тимот 3:1-7; Тит 1:10-16. Дээрх эшлэл 

бурийг суралцагсадтайгаа хамт уншиж, Урвалт буюу 

"сусэг бишрэлээ орхисны" шалтгаан, нехцел байдлыг 

тэднээр олуул. 

Телеелегчид ухэж, буруу сургаалууд хулээн авснаар эрт

ний Сум унэнээс холдсоныг таЙлбарла. Энэ бол гишууд 

нь Сумээс урвасан хэрэг биш харин Сум нь урвасан хэрэг 

баЙлаа. Энэхуу урвалтыli улмаас харьцангуй богино 



хугацаанд Христийн ундэслэн байгуулсан Сум татан 

авагдаж, дэлхий дээр цаашид оршихоо больсон билээ. 

Арванзургаадугаар зууны уед Европт шинэчлэгчид Ур

валтыli улмаас бий болсон хохирлыг залруулахыг хичээж 

баЙв. Энэ хеделгеенийг Дахин Сэргэлт гэж нэрлэдэг. 

Гэвч зевхен Сэргээлт л алдагдсан унэнууд болон эрх 

мэдлийг сэргээж чадсан юм. Иосеф Смит бол Тэнгэрлэг 

Эцэг туугээр дамжуулан энэхуу Сэргээлтийг эхлуулсэн 

бошиглогч баЙлаа. 

Эртний Су.миЙг урвалт уруу хетелсен тэрхуу нелеенуу

дээс зарим нь енеедер хумуусийг Су.мээс урвахад хургэж 

байгааг таЙлбарла. Еренхийлегч Гордон Б.ХинклиЙн да

раах угсийг суралцагсдаар уншуул: 

"Энэ ажил Их Эзэнийх учраас эсэргууцэл байх 

болно. Хуурамч гоё угс, зальжин телевлегеегеер 

эргэлзээ теруулж, энэ ажлыli ундэс суурийг сул

руулахыг хичээх хумуус цеенгуй гарч ирнэ. Тэд 

хэсэг хугацаанд нэрд гарах болно. Тэд эргэлзэг

чид, ул итгэгчид, шуумжлэгчдийн сайшаал та

лархлыг тур хугацаагаар хулээж болно. Гэвч тэд 

удалгуй енгерсен уеийнх шигээ замхран, мартаг

дах болно" (Conference Report, 1994 оны 4-р сар, 

76; or Ensign, 1994 оны 5-р сар, 60). 

"Зарим хумуус юуг '1 ул тоомсорлох хандлагатай 

болно. Дэлхийн уруу таталтуудыг шохоорхон, Их 

Эзэний зорилгыг умартан, замаасаа гаждаг хумуус 

баЙдаг. Магадгуй еерсдийн жишгийг жижиг са

жиг зуйлуудэд дагахгуй байх нь тийм '1 муу зуйл 

биш гэж боддог хумуустэй би тааралддаг. Ингэс

нээрээ тэд энэ ажилд тэнцэхгуй болдог. Жишээ 

НЬ, тэд Хундэтгэлийн едрийг зерчих нь яльгуй 

зуйл гэж боддог. Тэд цуглаануудыг ул тоомсорло

дог, шуумжлэгчид болдог, хов жив хеецелддег. 

Тэгээд удалгуй Сумээс холдон хендиЙрдег. 

"'Эргэлзээ байга а газарт, итгэл хучгуй байдаг' 

гэж Бошиглогч Иосеф нэгэнтээ мэдэгджээ 

(Lесtиrеs оп Faith [Salt Lake City: Deseret Book Со., 

1985], х. 46). 

"Ийм байдлаар сумээс холдон хендийрсен хун 

бухнийг би бат бех, хучирхэг суурьтай Сумд эр

гэн ирэхийг урьж байна. Энэ бол Бухнийг Чадаг

чийн ажил. Бид хувь хумуусийн хувьд урагш 

ахин хегжих эсэх нь биднээс еерсдеес маань ха

маарах болно. Харин Сум урагш ахин хегжих нь 

хэзээ '1 зогсохгуй" (Conference Report, 1995 оны 

ес-аравдугаар сар, 95; Ensign, 1995 оны арваннэг

дугээр сар, 72). 

Хувь хумуус урвадаг зарим шалтгааны тухай суралцаг

садтайгаа ярилц. Асуу: Бид урвалтаас зайлсхийж, уунээс 

сэрэмжлэхийн тулд юу хийж болох вэ? 

Оршил 

Харь ундэснуудэд хийсэн паулыli номлолыli гурав дахь 

аяллын тухай шастир Уйлс 21:16-д тегсдег. Паул номло

лыli гурав дахь аяныхаа хунд хэцуу арван жилийн турш 

олон мянган километр замыг туулж, Есусийн тухай 

"Харь ундэстнуудийн ... болон израилыli хуухдуудийн 

емне" (Уйлс 9:15) зоригтойгоор гэрчилж баЙлаа. Уйлс 

21:17-23:35-д номлолын дээрх аяллууд болон Кайсари 

дахь Ромын захирагч Феликийн емне дуудагдаж очихыli 

хооронд болсон уйл явдлуудыг цэдэглэжээ. Эдгээр цэ

дэгт Их Эзэн туунтэй ярилцсан уед еерийнхее хервелт 

болон бусад уйл явдлуудыli тухай Паулын хуурнэл яриа 

багтдаг. Эдгээр нь Паул Феликийн емне шуугдэхээр ху

лээх хооронд Херодын шуух хурлаар орохоор баривч

лагдсан уед тегсдег. Паул зоригтой номлогч бай сан 

бегеед нехцел байдал хэчнээн хунд байсан '1, сайн мэ

дээг заах боломж бурийг овсгоотойгоор ашиглаж чаддаг 

байсныг ажигла. 

Уйлс 21-23-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дара ах зарчмуудыIг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Номлогчид сайн бэлтгэгдсэн уед сайн мэдээг илуу ур 

ашигтайгаар тунхаглаж чадна (Уйлс 21-28-ыг уз; мен 

С ба Г 4; 11:21-22-ыг уз). 

• Бур дэлхийн эсэргууцэлтэй тулгарсан '1, Ариун Сунс

ний едеелтийг дагавал энэ нь удирдамж, хамгаалалт, 

тайтгарлыг авчирна (Уйлс 21:4-15; 31-40; 22:1-23; 23:11, 

16-22-ыг уз). 

• Христэд ирэх нь Туунд болон Тууний сайн мэдээнд 

гуйвшгуй, тууштай байхыг шаарддаг (Уйлс 21:10-14; 

мен Омнаи 1:26-г уз). 

• Шинэ хервегчид сайн мэдээнд суралцаж байгаа уед 

бид тэдэнд тэвчээртэй, хулээцтэй хандах хэрэгтэй 

(Уйлс 21:20-25-ыг уз; мен Уйлс 15:6-35-ыг уз). 

• Зарим уед Их Эзэн бусад хумуусээр дамжуулан би

дэнд тусалдаг (Уйлс 23:11-31-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings 01 Jеsиs and His Apostles, 280-282, 

339-341. 



:: 

Заах З0ВЛОМЖ 

Уйлс 21-23-ын хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Уйлс 21-28-ыг заахад New Testament Video хичээл 12, 

"Paul-A Chosen Vessel" (11:20)-ийг ашиглаж болно 

(3аах сана аг болгож New Testament Video Guide -ыг уз). 

� Уйлс 21-28 Их Эзэн дэлхий даяар Gерийгее 

� гэрчлэхэд Паулыг 6элтгэсэн юм. (20-30 МИНУТ) 

Тамирчдыг ДЭЛХИЙН хэмжээний спортын тэмцээнд ер

селдех чадвартай болгохоор бэлтгэл сургуулилт хийх гэж 

байна гэж тесеелен бодохыг суралцагсдаас хус. Спортын 

терлийнхее ундсэн дасгалуудаар дасгал, сургуулилтыг 

олон жил дахин давтан, алхам алхмаар хийж, уралдаан 

тэмцээнд оролцсоор дээд амжилт гаргадаг тухай ярилц. 

• Номлогч, бие бялдар нь тэгширсэн тамирчинтай хэр

хэн адилхан байдаг вэ? 

• Номлогчийг сурган бэлтгэхэд алхам алхмаар хийх 

ямар бэлтгэл чухал вэ? 

Паул ганцхан удаагийн дайралтаар харь ундэстнуудэд 

Их Эзэний Телеелегч, номлогч болоогуйг таЙлбарла. Их 

Эзэн туунийг хуухэд байх уеэс нь бэлтгэсэн юм. 

• Уйлс 9:6-г унш. Их Эзэн Саулд юу гэж хэлсэн бэ? 

• Уйлс 9:15-16-г унш. Саулыг уйлчлэлд дуудсан зорил-

гынхоо тухай Их Эзэн Ананиад юу гэж хэлсэн бэ? 

Дара ах асуултуудыг самбар дээр бич: 

1. Паул ямар ажилтай байсан бэ? (Уйлс 18:3-ыг уз). 

2. Паул ямар хэлуудээр ярьдаг байсан бэ? (Уйлс 

21:37-40-ийг уз). 

3. Тэр хаана терсен бэ? (Уйлс 21:39-ийг уз). 

4. Паулын багш хэн байсан бэ? (Уйлс 22:3-ыг уз). 

5. Паул ямар улсын иргэний харьяалалтай байсан бэ? 

(Уйлс 22:25-29-ийг уз). 

6. Тэр шашны ямар боловсролтой байсан бэ? (Уйлс 

26:4-5-ыг уз). 

Хариултуудыг суралцагсдаар олуулж, самбар дээр бич. 

Тэгээд эдгээр зуйлс паулыг Телеелегч, номлогч болоход 

хэрхэн бэлтгэснийг ярилц. Бид '1 бас Сумийн дуудла

гууддаа бэлтгэгдэх ёстойг таЙлбарла. Дара ах асуултуу

дыг ярилц: 

• Их Эзэн биднээр юу хийлгэхийг хусч байгааг бид хэр

ХЭН мэдэж болох вэ? 

• Уургээ биелуулэхэд хэн бидэнд тусалж чадах вэ? 

• Биднээс олных нь хувьд ямар бэлтгэл адилхан бай

даг вэ? 

• Бидний хун нэг бурийн хувьд ямар бэлтгэл ялгаатай 

байж болох вэ? 

• Бидний бэлтгэлд албан боловсрол хэрхэн тусалж 

болох вэ? 

• Бид Сумийн дуудлагад бурэн бэлтгэгдсэн уу? Яагаад 

эсвэл яагаад угуй гэж? 

• Бид бусад хумуусийг хэрхэн олж, ирээдуйгээ Сумтэй 

холбоход нь тусалж болох вэ? 

Ахлагч Нийл А.Максвеллын дара ах угсийг уншиж, 

ярилц: 

"Бурхан бидний чадварыг биш харин бидний бо

ломжийг асууж, хэрэв биднийг найдвартай гэж уз

вэл чадварыг маань дээшлуулдэг!" ("It's Service, 

Not Status, Тhat Counts," Ensign, 1975 OНbI 7-р сар, 7). 

Уйлс 21:1-17. Хэрэв Ариун Сунсний едеелтуудийг да

гавал, тэр 6иднийг удирдаж, хамгаалан, тайтгаруулах 

60ЛНО. (25-30 МИНУТ) 

Ариун Сунснээс удирдамж хулээн авсан нэг туршлагаа 

хуваалц. Суралцагсдад тохиолдсон ижил тестэй туршла

гаа хуваалцахад тэднийг урь. (Хэтэрхий ариун буюу ху

вийн шинжтэй зуйлээ хуваалцах хэрэггуйг тэдэнд 

сануул.) Асуулт: 3арим уед Сунсний едеелтийг дагах нь 

яагаад хэцуу байдаг вэ? 

Уйлс 20:22-25-ыг суралцагсдаар уншуулж, асуу: Хэрэв 

Паул Сунсний удирдамжийн дагуу Иерусалим уруу яв

бал туунд юу тохиолдож болно гэдгийг тэр мэдсэн бэ? 

Хэрэв тэд хулээн авсан номлолын дуудлагадаа уйлчлэ

хээр явбал гэр орон, найз нехеддее хэзээ '1 эргэж ирэх

гуй гэдгийг тесеелен бодохыг суралцагсдаас хус. Асуулт: 

• Ийм дуудлагыг хулээн авах нь яагаад хэцуу вэ? 

• Таны итгэл ямар байдлаар соригдож болох вэ? 

• Энэ нь Паулд тохиолдсон сорилттой хэр зэрэг адил

хан бэ? 

• Уйлс 20:36-38-ыг унш. Паул дуудлагадаа хэрхэн ха-

риулсан бэ? 

Уйлс 21:1-17-г суралцагсдаар уншуул. Дараах асуултуу

дыг бугдийг эсвэл заримыг нь ярилц: 

• Иерусалим уруу явах тууний шийдвэрт Паулын найз 

нар хэрхэн хариулсан бэ? (шулэг 4, 10-12-ыг уз). 

• Яагаад найз нар чинь зарим уед чиний хийх ёстой гэж 

узсэн зуйлийг хийлгэхгуй байх гэж оролддог вэ? 

• Ийм явдал болбол чи хэрхэн хариулах вэ? 

• Паул найз нарынхаа саналд хэрхэн хариулсан бэ? 

(шулэг 13-ыг уз). 

• Энэ нь Паулын гэрчлэлийн тухай юуг харуулсан бэ? 

• Бид ямар арга замаар тууний улгэр жишээг дагаж 

болох вэ? 

• Паулын найз нар тууний тууштай байдалд хэрхэн ха

риулсан бэ? (шулэг 14-ийг уз). 



• Найз нар чинь унэний телее тууштай зогссон нь Их 

Эзэнийг дагахад еерт чинь тусалсан туршлага танд 

бай сан уу? (Ийм туршлагаа хуваалцахыг хуссэн хэнийг 

ч болов урь.) 

Арваннаймдугаар зууны уеийн Английн шашны зутгэлтэн 

Биллям Лоогийн дараах угсийг суралцагсдад уншиж ег: 

"Хэрэв та Бурханы Хаант улсыг сонгоогуй бол 

ууний оронд юуг ч сонгосон эцэст энэ нь хэрэггуй 

юм" (Нийл А.Максвелл, The Smallest Part [1973], 1) 

Бид бусад хумуусийн зугээс ямар ч эсэргууцэлтэй тул

гарсан, Их Эзэнийг дагахын ач холбогдлын тухай гэрчил. 

Уйлс 21 :16-26 ШИНЭ хврввгчид сайн мэдээнд сурал

цаж байгаа уед бид тэдэнд тэвчээртэй, хулээцтэй хан

дах хэрэгтэй. (20-25 МИНУТ) 

Суралцагсдад дэлхийн газрын зураг узуулээд дараах 

асуултуудыг асуу: 

• Дэлхийн бусад хэсгууд дэх соёл заншил хэрхэн ялгаа

тай байдаг вэ? (Нэг юм уу хоёр орныг сонгож ав.) 

• Сумд ЖИЛ бур ойролцоогоор ХЭ'1НЭЭН хумуус нэгддэг 

вэ? (Суулийн уеийн Лuахона сэтгуулээс жил тутмьПI 

статистикийн тайланг уз). 

• Шинэ хервегчдийн шутлэг бишрэлийн байдал ямар 

байдаг вэ? 

Суралцагсдаас асуу: 

• 8ер сумээс манай Сумд нэгдэж байгаа хунд ямар со

рилт бэрхшээлууд тулгар'I болох вэ? (Шинээр хервег

чид Есус Христийн сайн мэдээг бурэн хулээж авахьПI 

тулд орхих хэрэгтэй олон узэл баримтлал, сургаал, шут

лэг бишрэлийн зан уйл байдгийг ОНЦЛОН тэмдэглэ.) 

• Таны бодлоор Сумийн ямар сургаал буюу практик 

уйл ажиллагаанд шинэ хервегчид дасан зохицох нь 

хамгийн хэцуу байдаг вэ? Яагаад? 

Уйлс 21:16-20-ийг суралцагсдаар уншуулж, асуу: 

• паулыli номлолын аялал туунийг хааш нь хетелсен бэ? 

• Иерусалим дахь Сумийн Иудей гишууд Мосегийн хуу

лийн талаар ямар бодолтой байсан бэ? 

Шулэг 21-26-г уншиж, асуу: 

• Паул тэр уеийн Иудей хервегчдийн бодол санаанд 

хундэтгэлтэй хандах ууднээс юу хийсэн бэ? 

• Тэдний бодол санаа енее уеийн Сумийн шинэ гишуу-

дийн бодол санаатай хэрхэн адилхан байж болох вэ? 

• Бид паулыli улгэр жишээнээс юу сурч болох вэ? 

Еренхийлегч Гордон Б.ХинклиЙн дараах эшлэлийг ун

шихыг нэг суралцагчаас хус: 

Харамсалтай нь, хумуус ОЛОН тохиолдолд бус

дын уз эл бодолд хулээцтэй, хундэтгэлтэй хан

даж чаддаггуй юм шиг санагддаг. Бид бусдын 

итгэл бишрэл, эрхэнд . . .  тэвчээртэй, хундэт

гэлтэй ханддаг чанарыг телевшуулэх ёстоЙ. 

Бид хумуусийн хооронд болон бусдын итгэл 

бишрэл, практик уйл ажиллагаанд иргэншсэн 

соёлч харилцааны уур амьсгалыг телевшуулэх 

ёстоЙ. Бид бусадтай санал нийлэхгуй байгаагаа 

эвтэйхэн илэрхийлж болно. Бид бусадтай ха

рилцахдаа дуугаа ендерсген зандрах, уурлах 

буюу атгаг сана а еверлехгуйгээр санал бодлын

хоо зерууг илэрхийлж болно. Бид ийм байж су

рах ёстоЙ. Бид . . .  амьдралдаа Христ ий н агуу 

сунсийг, бие биеэ хайрлах хайрыг хэвшуулж, 

бусад бух хумуус хэнийг шутэн биширдэг, 

хэрхэн шутэн биширдгийг нь харгалзахгуйгээр 

тэдэнд хайраа харуулахын хамт тэд бусдын 

эрхийг зерчихгуй байх ёстой" (Teachings о/ 

Gordon Б. Hinckley, 666-667). 

Асуулт: Эдгээр угсийн талаар та нар ямар бодолтой 

байна вэ? 8ерсдийн тойрог, гада с, сургууль дахь саяхан 

Сумд нэгдсэн буюу идэвхтэй болж байгаа хэн нэгний ту

хай бодохыг суралцагсдаас хус. Асуулт: Энэ ХУНД тэвчээр, 

хайр энэрлээ харуулахын тулд та юу хийж болох вэ? Ха

риултуудыг самбар дээр бичиж, шинэ хервегчдийн бо

дол санаанд хундэтгэлтэй хандцаг байсан Паулын улгэр 

жишээг дагахад нь сурагцагсдыг дэмж. 

Уйлс 23:11-31. Их ЭЗЭН зари м уед бидний твлвв санаа 

тавих еврийн хуслийг бусад хумуусийн уйлдлээр дам

жуулан ХЭРЭГЖУУЛДЭГ. (20-25 МИНУТ) 

Ангийнхныг хичээлдээ илуу сайн дун авахыг хусч байга а 

их сургуулийн оюутан гэж тесеелен бодохыг хус. 

Асуулт:Илуу сайн дун авахад надад хэн тусалж 'Iадах вэ? 

(Хариултууд нь эцэг эх, багш, цагийн багш, найз нехед 

байж болно.) 

Тэнгэрлэг Эцэг туугээр хийлгэх гэсэн зуйлийг биелуулэ

хэд зарим хумуус Паулд тусалсныг суралцагсдад хэл. 

Уйлс 23:11-31-ийг суралцагсдаар ээлжээр уншуул. Ун

ших явцдаа дара ах асуултуудтай адил асуултуудыг ярил

цахьПI тулд зогсолт хий: 

• Их Эзэн Паулаар юу хийлгэхийг хуссэн бэ? (шулэг 

ll-ийг уз). 

• Их Эзэний хуслийг биелуулэхэд Паулд саад учруулах 

ямар телевлегее боловсруулсан бэ? (шулэг 12-15-

ыг уз). 

• Их Эзэний хуслийг биелуу лэх боломжтой болоход нь 

Паулд хэн тусалсан бэ? (шулэг 16-18, 23-ыг уз). 



:: 

3арим уед Их Эзэн биднээр ХИЙЛГЭХ гэсэн зуйлийг бие

луулэхэд бусад хумуус бидэнд тусалдгийг ойлгоход нь 

суралцагсдад тусал. Дара ах асуултуудтай адил тестэй 

асуултуудыг ашиглаж болно: 

• Номлолд бэлтгэхэд бидэнд бусад хумуус хэрхэн тусал

даг вэ? 

• Судруудад дуртай болоход бидэнд бусад хумуус хэр

хэн тусалдаг вэ? 

• Уйлчлэл узуулэхэд бидэнд бусад хумуус хэрхэн тусал

даг вэ? 

3арим уед Их Эзэн бидний залбиралд хариулахад тусла

хын тулд бусад хумуусийг дайLJИЛДГИЙГ онцлон тэм

дэглэ. Жишээ нь, бид сайн мэдээний аль нэг зар'IМЫГ 

ойлгохын телее тусламж хусэн залбирахад Тэрээр уг 

зар'IМЫГ хичээл дээр ярилцахад багшийг сунслэгээр 

едееж болно. Дээрхтэй адил жишээ амьдралд нь то

хиолдсон туршлагаас хуваалцахыг суралцагсдаас хус. 

Мен Их Эзэн бусад хумуусээр хийлгэх гэсэн зуйлсийг 

биелуулэхэд тэднийг ашиглаж болно гэдгийг суралцагс

дад сануул. Их Эзэн дуудсан уед бусад хумууст туслахад 

бэлтгэгдсэн байхад нь сурагцагсдыг дэмж. 

Оршил 

Паул Кайсарид шоронд хоригдов. Тэр хоригдож байхдаа 

Фелик, Фест, Агрийп нарьПI емне зоригтой байж, еерий

гее шударгаар хамгаалан, эцэстээ Ромд Цезарийн емне 

шуугдэх болжээ. "Харь ундэстнууд болон хаадын емне" 

(Уйлс 9:15) Есусийн тухай ГЭР'IИЛ хэмээн Их Эзэнээс 

туунд егсен даалгаврыг Ромд гуйцээх боломж туунд 

олдсон юм. паулыli биеэ aB'I явсан байдал улс орны хуу

ЛИЙГ эрхэмлэн дээдлэх тухай бидэнд юу заасныг ол. 

Уйлс 24-26-г залбир'I судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зар'IМУУДЫГ aB'I уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Бид хаад, еренхийлегLJИД, иргэний бусад удирдаГ'Iдад 

захирагдаж, хуулийг сахин биелуулэхэд итгэдэг (Уйлс 

24-26-г уз ; мен Итгэлийн Тунхаг 1:12-ыг уз). 

• Унэний тухай ГЭР'Iлэлтэй хумуус Есус Христ, судрууд 

болон амьд Бошиглог'Iдыli угсийг гэрчлэх байнгын ху

сэлтэй байдаг (Уйлс 24:10-21; 25:8-11; 26:2-29-ийг уз). 

• Менх бус бух хумуус амилуулагдах болно (Уйлс 24:15 

мен Алма 11:43-44-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 341-342. 

3аах эовломж 

Уйлс 24-26-гийн ХИ'Iээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаа

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 

Уйлс 24-26. Энэ хун хэн болохыг таа. (15-20 МИНУТ) 

Дараах ой тогтоолтыli тоглоом нь Уйлс 24-26 дахь гол 

баатруудтай танил болоход суралцагсдад туслах болно. 

Дагалдах хуснэгтийг самбар дээр зурах буюу проекто

роор узуул. Тэгш енцегт бурийг цулгуй цаасаар тагла. 

тоглоомыli зорилго нь нэрсийг хумуусийн тодорхой

лолттой, эсвээс тэд юу хийсэн буюу юу гэж хэлсэнтэй то

хируулах юм. Хоёр тэгш енцегтийг сонгож авахыг нэг 

суралцаГ'Iаас хус (жишээ нь, 1-Б, 3-Г) Тэгш енцегтуудийг 

нээж, Уйлс 24-26-г гуйлгэн уншиж, доорх хумуусийн та

лаарх эшлэлуудийг олох цагийг суралцагсдад гаргаж ег. 

Хэрэв тэгш енцегт таарсан бол бутээлгуй орхи. Таараа

гуй бол тэгш енцегтийг бутээж, дараагийн суралцаГ'Iаар 

дахиад хоёр тэгш енцегтийг нээлгэ. Бух тэгш енцегтийг 

нээтэл ургэлжлуул. 

А Б В Г 

Тертул 

Агрийпийн 
Паулын талаар 

1 Тертул Фест -т 9ГЧ --

гомдол 
М9ДУУЛ9В. 

IIБогинохон 
Паулыг хугацаанд чи 

Ромын 9З9Н 
Паул 

JlНазарын чинь намайг Хр 
2 хаан БУЛ9ГЛ9ЛИЙН иетийнх болгох 

толгойлогч" ны1 Х9М99Н бу-
руутгав. 

3 Arрийп Фелик Луси мянгатын 
дарга 

"ЭН9 БУХ9Н Феликийн 
4 

хунгуй буланд Бернике оронд захирагч Цезарь �ЙЛД9ГД99ГУЙ." болов 



Хариулт: 
Тертул = Паулыг "Назары н булаглалийн толгойлогч" 
хамаан буруутгав (Уйлс 24:1-5-ыг уз) 

Агрипийн агч = Бернике (Уйлс 25:13; Судруудын Удирдамж, 
"Херод," х. 21З-ыг уз) 

Фест =Феликийн оронд захирагч болов (Уйлс 24:27; Bible 
Dictionary, "Festus," х. 674-ийг уз) 

Тертул Паулын талаар = Феликт гомдол мадуулав (Уйлс 
24:1-З-ыг уз) 

Ромын азан хаан =Цезарь (Уйлс 25:10-12; 26:З2-ыг уз) 

Паул ="Эна бухан хунгуй буланд уйлдагдаагуй" 
(Уйлс 26:26-г уз) 

"Богинохон хугацаанд чи чинь намайг Христийнх болгох 
наа" = Агрийп (Уйлс 26:28-ыг уз) 

Луси = мянгатын дарга (Уйлс 24:7-г уз) 

� УЙЛС 24:10-21; 25:8-11; 26:2-29. Унэний тухай 

� гэрчлэлтэй ХУМУУС Есус Христ, суд рууд болон 

амьд бошиглогчдын угсийг гэрчлэх байнгын ху

сэлтэй баЙдаг. (30-35 МИНУТ) 

Гишуун бус найзтайгаа хам т еер муж уле эсвэл орон 

руу явах боллоо гэж суралцаГ'lДаар тесеелен бодуул. 

Тэндхийн сонинуудад Сумийн тухай худал ташаа мате

риалуудыг нийтэлсэн бегеед найз 'шнь уунийг тайл

барлаж егехийг танаас ХУС'Iээ. Дараах асуултуудыг 

суралцагсадтай ярилц: 

• Ингэж тайлбарлахад хамгийн хунд зуйл юу байж бо

лох вэ? Яагаад? 

• Ийм нехцелд Сумийг хамгаалах нь зарим гишуудэд 

яагаад хунд байдаг гэж та нар боддог вэ? 

• Хэрэв тэр орны удирдаГ'Iтай хорин минут ярилцах бо-

ломж танд олдвол, Сумийн тухай та юу ярих вэ? 

Уйлс 26:12-18 дахь паулыli "номлолын дуудлагыг" сурал

цагсадтай хамт унш. Асуулт: 

• Сайн мэдээг номлуулахаар паулыг ямар хумуус руу 

явуулсан бэ? 

• Паул тэдэнд ямар захиас хургэсэн бэ? 

• Паулын захиас енеедер бидний ГЭР'IИЛдэг зуйлстэй 

хэрхэн адилхан байсан бэ? 

Уйлс 24:10-21; 25:8-11; 26:2-29-ийг ангитай хамт уншиж, 

дараах асуултуудад хариул: 

• Паул юу заадаг байсан бэ? 

• Тэр хэрхэн заадаг байсан бэ? 

• Тэр хэн хэнд заасан бэ? 

• Тэр хэзээ заасан бэ? 

• Тэр ямар арга барилаар сайн мэдээг заадаг байсан бэ? 

Суралцагсдаас асуу: Бид Есус Христийн тухай ГЭР'Iлэлдээ 

зоригтой байх талаар Паулаас юу сур'! болох вэ? Тэдний 

хариултыг ярилц. Ахлагч Даллин Х.8уксиЙн дараах уг

сийг нэг суралцаГ'Iаар уншуул: 

"'Есусийн тухай ГЭР'IЛэхдээ зоригтой' байх гэдэг 

нь юу гэсэн утгатай вэ? Энэ нь мэдээжийн хэрэг, 

тууний зарлигуудыг сахих болон туунд УЙЛ'IЛэх 

явдал юм. ГЭВ'I энэ нь бас бидний Авраг'! бегеед 

ГЭТЭЛГЭГ'I Есус Христийн тухай ИТГЭГ'IИД болоод ул 

ИТГЭГ'IДэд ГЭР'IЛэх явдал биш гэж уу? Телеелег'I 

Петр тэр уеийн Гэгээнтнуудэд заахдаа, бид '[еерс

дийн] доторх найдварыli талаар асуух хун бурд ха

риу егехед ямагт бэлэн байж, Их Эзэн Бурханыг 

зурхэндээ тусгаарлан нандигнах' (1 Петр 3:15)" ёс

той гэжээ (Conference Report, 1990 оны 10-р сар, 38; 

Ensign, Nov. 1990 оны 11-р сар, 31). 

Сайн мэдээг бусдад заахаар бэлтгэхэд нь сурагцагсдыг 

дэмж. 

Уйлс 27-28 

Оршил 

Паул Кайсарид хоёр жил шоронд хоригдсоны дараа Цеза

рийн емне шуугдэхээр poMыг зорин далайгаар хевжээ. 

Туунтэй хамт 276 хоригдол болон далай'IИД явсан аж. 

Паул далайн аялалд аюул уqиpна гэдгийг угтан харж, Ла

сай хотын ойролцоо евелжихийг далайчдад зевлежээ. 

3уутьПI дарга тууний зевлегеег дагахаас татгалзаж, усан 

онгоц Мальт арлыг 'IИГлэн аянаа ургэлжлуулэв. Паул бух 

ЗОР'IИГ'IИД аврагдана гэдэгт итгэлтэй байхад тэдэнд сунс

лэгээр нелеелж байжээ (Уйлс 27:21-26-г уз). Арал дээр га

зардахад Паул евчтэй хумуусийг эдгээв. Харин еерее 

хорт могойд хатгуулсан ч муу юм болсонгуЙ. Эцэстээ 

Паул Ромд ирж, хэдийгээр туунийг цэрэг харгалзаж бай

сан ч челеет иргэний хувиар амьдарч баЙв. Дараагийн 

хоёр жилийг тэр сайн мэдээг номлосоор енгеруулж, Их 

Эзэнд егсен амлалтаа биелуулэв (Уйлс 23:11-ийг уз). 

Уугээр Уйлсийн ном тегсдег. 



:: 

Уйлс 27-28-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал зарчмууд 

• Бошиглогчдын сэрэмжлуулэгт анхаарал тавих нь би

дэнд хамгаалалт, аюулгуй байдлыг бий болгоно (Уйлс 

27-г уз) 

• Хундрэл бэрхшээлийг зоригоор даван туулах нь бид

ний зан телевийг хатуужуулдаг. Бурханд итгэх нь бид

нийг зоригжуулдаг (Уйлс 27:13-28:10-ыг уз). 

• Паул эхлээд иудейчуудэд дараа нь харь ундэстнуудэд 

заасан юм (Уйлс 28:23-28-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles,342-343. 

Заах зовломж 

Уйлс 27-28-ын хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Уйлс 27. Бошиглогчдын сэрэмжлуулэгт анхаарал тавих 

нь бидэнд хамгаалалт, аюулгуй байдлыг бий болгоно. 

(20-25 МИНУТ) 

Дараах болсон явдлыг уншиж, хичээлээ эхэл: 

"1975 оны 1-р сард Австралийн Тасмани арал 

дээр нэгэн бороотой, харанхуй шене 7,075 тон

нын багтаамжтай ачааны усан онгоц Тасманы 

гуур, Тасманы Хобарт эргийн хоёр боомтыг бу

лангийн негее тал дахь зуун дуургуудтэй холбо

ДОГ гуурийг мерген эвджээ. Гуурний гурван 

тулгуур нуран эвдэрсэн аж. Линг гэдэг нэгэн 

Австрали гэр бул гуурийн гэрэл гэнэт унтрахад 

гуурэн дээгуур машинаар гарч явсан гэнэ. Тэг

тэл тэдний дэргэдуур нэг машин их хурдтай ен

герснее, харагдахгуй болчихов. Мурри Линг 

'тоормосоо хурдан гишгэж, харанхуй ангалын 

ирмэгээс нэг метрийн зайтай зогсож чаджээ' 

(Stephen Johnson, "Over the Edge!" Reader's Digest, 

1977 оны ll-р сар, 128). 

"Мурри гэрийнхнээ машинаас гаргаж, осло ос ху

муусийг сэрэмжлуулж эхэлжээ. Сандран гараараа 

даллахад нь нэг машин туунийг тойрон, ёроолгуй 

ангал уруу эрчээрээ давхиад орчихов' (х. 128). 

Хоёр дахь машин ам мелтес зогссон ч гурав дахь 

машин хурдаа сааруулах янзгуй, гуурийн ирмэг 

дээр зогсож бай сан Лингийн машины араас мер

геж зогслоо. 

'Тэнэт дуурэн хунтэй автобус гараараа даллахыг 

нь тоолгуй Мурригийн еедеес чиглэн гарч ирэв. 

Тэр аргаа бараад амь насаараа ДЭНЧИН тавьж, 'жо

лоочийн тал уруу гуйж ОЧИН, 'Туурийн тулгуур 

нурчихаад байна!" гэж хашгирав' (х. 129). Автобус 

амжиж огцом эргэн, гуурийн хашлаганд ту лан 

зогслоо. Ийнхуу хэдэн арван хуний амь нас аврагд

сан юм" (Спенсер Ж.Конди, Conference Report, 

19930НЫ 10-р сар, 21; Ensign, 1993 оны ll-р сар, 17). 

Паул гуурэн дээрх тэр хунтэй адил байдалд орсныг су

ралцагсдад хэл. Уйлс 27:9-26-г тэднээр уншуулж, асуу: 

• 3уутын дарга Паулын зевлегеег дагаагуйгээс зорчиг-

чид ямар хундрэл бэрхшээлтэй тулгарсан бэ? 

• Бид энэ туршлагаас юу сурч болох вэ? 

Шулэг 27-44-ийг уншиж, уг туухийг дуусгахыг сурал

цагсдаас хус. Асуулт: 

• Паул бошиглогч гэдгээ хэрхэн нотолсон бэ? 

• Бид бошиглогчийн хэлсэн зуйлд итгэлтэй байх талаар 

энэ нь бидэнд юу зааж байна вэ? 

"Эвдэрсэн гуур" буюу амьдралд тохиолдцог аюулын ту

хай суралцагсадтай ярилц. Асуулт: 

• Болзошгуй аюулыli тухай сэрэмжлуулэхээр Их Эзэн 

бидэнд хэнийг егсен бэ? 



• Бошиглогчид хамгийн СУУЛД бидэнд ямар сэрэмжлуу

лэг егсен бэ? 

• Хэрэв бид Бошиглогчдыli угсийг сонсохгуй бол юу то

хиолдож болох вэ? 

• Бид тэднийг анхааралтай сонссон уед юу тохиолддог 

вэ? 

далыli гишуун, Ахлагч Спенсер Ж.КондиЙн дараах уг

сийг унш: 

"Бошиглогчид, узмэрчид, илчлэгчид хэмээн бид

НИЙ дэмжин баталдаг хумуус амьдралд тохиолд

дог аюулаас биднийг сэрэмжлуулдэгт би 

баярлан талархаж явдаг" (Conference Report, 1993 

оны 10-р сар, 21; Ensign, 1993 оны ll-р сар, 17). 

Амьд бошиглогчидтой байж, тэдний зевлегеег анхаарал

тай сон сох боломжтой байгаагийнхаа телее мен ийм та

лархалтай байхад нь суралцагчдыг урамшуулан дэмж. 

Уйлс 27:13-28:10. Хундрэл бэрхwээлийг зоригоор даван 
туулах нь бидний зан твлввийг хатуужуулдаг. Бурханд 
итгэлтэй байх нь биднийг зоригжуулдаг. (25-30 МИНУТ) 

Асуулт: Хумуусийн амьдралд ямар зовлон зудгуур то

хиолддог вэ? (8вчин, хайртай хумуусээ алдах, ажилтай 

холбоотой сэтгэл санааны дарамт зэрэг нь хариулт байж 

болно.) Уйлс 27:13-15-ыг суралцагсадтай хамт уншиж, 

Паул Ром хурэх замдаа ямар бэрхшээлтэй тулгарсныг 

ол. Асуулт: Уунийг бэрхшээл буюу амьдралын "шуурга

тай" хэрхэн зуйрлуулж болох вэ? 

Уйлс 27:16-44-ийг суралцагсадтай хамт уншиж, энэхуу 

хямралыг даван туулах боломж олгосон Паулын зан те

левийн шинж чанаруудыг эрж ол. Тууний зан телевт да

раах чанарууд орж болно (шулэг 21-24), найдвар (шулэг 

22, 25-ыг уз), Бурханд итгэх итгэл (шулэг 30-31-ийг уз), 

нийтэч сана а бодол, бусдыг тайвшруулах чадвар (шулэг 

33-36-г уз). Зан телевийн эдгээр шинж чанар бидний 

"сорилт бэрхшээлуудэд" тусалж чадах уу? 

Дасгал хийдэг туухайг ангид авчирч, бусэлхийнээсээ ме

рендее хуртэл ереесен гараараа ергехийг нэг суралцаг

чаас хус эсвэл туухайг олон удаа ингэж ергехийг нэг 

суралцагчаас хус. Эсэргууцлийг даван туулснаар булчин 

хегжиж, хучтэй болдгийг таЙлбарла. Асуулт: 

• Зан телев, сунслэг байдлыli еселтийг булчингийн 

еселттэй хэрхэн харьцуулж болох вэ? 

• Бид амьдралдаа тохиолддог сорилт бэрхшээлуудийг 

даван туулбал юу тохиолдох вэ? 

2 Коринm 1:3-4; 4:8-9, 17; 3:8; 4:13; Филиппой 4:8-9, 17; 3:8; 

4:13 гэж са.,ибар дээр бич. Дээрх судруудыг уншиж, дара ах 

асуултуудад хариул: 

• Паул амьдралдаа тохиолдсон сорилт бэрхшээлуудэд 

хэрхэн ханддаг байсан бэ? 

• Бид амьдралдаа сорилт бэрхшээлуудтэй тулгарсан 

уед Паулаас юу сурч болох вэ? 

• Амьдралын сорилт бэрхшээлуудэд буруу хандах нь 

бидний зан телевийн хуч чадалд хэрхэн нелеелж бо

лох вэ? 

• Амьдралын сорилт бэрхшээлуу дийг даван туу лах зев 

арга замыг бид хэрхэн хегжуулж болох вэ? 

Арванхоёрын чуулгыli гишуун, ахлагч Ричард г. 

СкоттьПI дараах гэрчлэлийг нэг суралцагчаар уншуул: 

Таны еселт хегжилт бол их Эзэний зорилго юм. 

Та еселт хегжилт бурээ Их Эзэнээр удирдуула

хыг хуссэн уед энэхуу уйл явц эхлээд еерт чинь 

таалагддаг байсан эсэхээс ул хамааран тургэсдэг. 

Та Их Эзэнд итгэж, зурх сэтгэл, оюун ухаанаа 

Тууний ХУСЭЛД тевлеруу лсэн уед, Тууний хуслийг 

биелуулэхийн телее Сунсээр удирдагдахыг хус

сэн уед, менх бус байдлын энэхуу оршихуйгаас 

хамгийн дээд аз жаргалыг амьдралдаа эдэлнэ гэ

дэгт бат итгэлтэй байж болно. Хэрэв та еереес 

тань хийхийг хуссэн юм бухэнд эргэлздэг бол эс

вээс таагуй сорилт учрах болгонд зориг мохож 

шантардаг бол Их Эзэн TaHыг адислахад улам 

хэцуу болно" (Conference Report, 1996 оны 4-р сар, 

33; Ensign, 1996 оны 5-р сар, 25). 

Уйлс 28:1-10-ыг суралцагсдаар уншуулж, асуу: 

• Эдгээр шулгуудэд Паулын сунсний хуч чадал, зан те

лев бусдыг адислах боломжийг ТУУНД хэрхэн олгосон 

байна вэ? 

• Бид бусдыг адислахад еерсдедее туслах боломжийг Их 

Эзэнд олгох ямар арга замууд байдаг вэ? 



Номлолын анхны Номлолын хоёр Номлолын гурав Кайсари болон РОМД хоёр дахь 
аяллын уеэр дахь аяллын уеэр дахь аяллын уеэр РомД шоронд хор удаагаа шоронд 
(Уйлс 13-14) (Уйлс (Уйлс игдож байх уеэр хоригдох уеийн т 

15:36-18:22) 18:23-21: 15) (Уйлс егсгэлэер 
21:16-28:31) 

МЭ 47-50 оны орчим 50-53 оны орчим 53-57 оны орчим 57---62 оны орчим 62---65 оны орчим 

Зохиогч: Телеелегч Паул ромчуудад бичсэн захидлыliааa 

эхний меренд еерийгее зохиогч хэмээн танилцуулжээ. 

Уншигчид: Энэ захидлыг харь ундэстнууд болон Ром 

дахь Гэгээнтнуудэд хандан бичжээ. 

Туухэн ундэс: Паул захидлыг МЭ 57 оны орчим Иеруса

лим уруу хийсэн суулчийн аяллыliааa емнехен Коринтод 

байхдаа бичсэн аж. Тэрбээр энэ захидлыг Ромд очих ее

рийнхее аялалд Гэгээнтнуудийг бэлтгэхийн тулд бичжээ. 

(Нэмэлт мэдээллийг Тhe Life and Teachings о/ Jesus and His Ар

ostles, х. 315-316 дахь РОМЬпI тайлбараас узнэ уу.) 

евермец онцлor: Ром бол Паулын захидлуудаас хамгийн 

эмх цэгцтэй бичигдсэн, Шинэ Гэрээн дэх хамгийн их 

сургаал агуулсан ном юм. Энэ ном бол Есус Христийг ав

ралыli эх сурвалж гэж узэн, бид нуглээсээ хэрхэн анги

жирч, амьдралаа хэрхэн еерчлен шинэчлэхийг заасан 

юм. Ром нь бас иргэний хуулиудаас илуугээр Сунсийг да

гаж амьдрахьПI чухалд онцгой анхаарал хандуулжээ. (The 

Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles х. 316 дахь РомьПI 

тайлбарыг уз.) 

Сэдэв: Паул энэ номыг Ромд очих еерийнхее аялалд Гэ

гээнтнуудийг бэлтгэхийн тулд бичсэн ч, ертенц дахиныг 

хамарсан БурханыI авралыli телевлегеег тайлбарласан туу

ний телеелегчийн тайлбар илуу чухал юм. Бид бугдээрээ 

нугэл уйлддэг гэж Паул заажээ. Гэвч Есус Христэд итгэх 

итгэл болон дуулгавартай байдал,Тууний хуч болон ач 

ивээлээр дамжуулан бид аврагдаж чадна. Паул энэ сэд

вийг авч узэхдээ нугэл ба зевт байдал, Христэд итгэх итгэл 

ба зев шударга уйлс, зевтгел ба сонгогдох зэрэг сургаалуу

дыг хегжуулсэн юм. Паул энэ захидлыli сэдвийг хураан

гуйлан ийн бичжээ: 

"Би Христийн сайн мэдээнээс ичихгуй: Яагаад гэвэл тэр 

нь итгэгч хун бурийг юуны туруунд иудейчуудийг мен 

туунчлэн грекчуудийг авралд хургэх Бурханы хуч мен. 

БурханыI хуртээх зевт байдал нь итгэлээр дамжин тууний 

нэрээр илчлэгдсэн юм; Учир нь зевт хун итгэлээр амь

дардаг гэж бичигдсэн байдаг" (Joseph Smith Translation, 

Romans 1:16-17). 

РОМ 1-3 

Qршил 
Ром 1-3 нь Мосегийн хууль биш харин Есус Христ бол 

зевт байдлын эх сурвалж мен иймээс Туунд итгэх итгэ

лээр дамжин бух хумуус зев шударга болж болно гэд

гийг онцгойлон анхаарчээ. 

Ром 1-3-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дара ах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал зарчмууд 
• Есус Христийн СaЙR мэдээ авралыг бух хумууст хуртээмж

тэй болгосон юм (Ром 1:16; мен 2 Нифай 26:27-28, 33-ыг уз). 

• Хумуус Бурханыг эсэргууцэж, Туунийг хулээн авахаас 

татгалзсанаараа еерсдийгее Ариун Сунснээс тусгаар

ладаг. Ингэсэн тохиолдолд нуглийнхээ лайг эдлэхийг 

Бурхан тэдэнд зевшеердег (Ром 1:21-32 мен Мозая 

2:36-37; С ба Г 1:33-ыг уз). 

• Бурханы шийтгэл шударга бегеед хун бурийг тууний 

уйлс болон сайн мэдээний хуулиудад дуулгавартай 

байсных нь дагуу шагнах явдал мен (Ром 2:1-16 мен 

Лук 12:47-48; С ба Г 82:3-ыг уз). 

• 3евт байдал нь зев шударга ёсыг зевхен тунхаглах биш 

харин зев шударга уйлдлийг шаарддаг (Ром 2:21-29 

мен Ром 10:1-4; 2 Нифай 31:5-ыг уз). 

• Хуулиар тегс амьдардаг хун нэг ч баЙхгуЙ. Бид зевхен 

Есус Христэд итгэх итгэлээр дамжин зев шударга болж 

чадах бегеед ингэснээр Тууний зарлигуудыг тууштай 

сахих болно (Ром 3:9-26 мен Алма 22:14; Моронай 6:4-

ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 
• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 269-271, 

314-318. 

3аах зовломж 
Ром 1-3-ын хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануудаас 

сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

New Testament Video хичээл 13, "The Doctrine of Grace" 

(13:07)-ыг Ром 2-5-ыг заахад aшrrглаж болно. Видео 

хичээл 14, "Paith and Works" (8:18)-ыг Ром 2-5-ыг заахад aшrrг

лаж болно; мен энэ видеог Иаков 2-ыг заахад aшrrглаж 

болно. (Заах зевлемж болгож New Testament Video Guide -ыг уз.) 



РОМ 1 :1. РОМ бол Шинэ Гэрээн дэх "захидлууд" ХЭМЭЭН 

нэрлэгддэг эртний Телеелегчдийн бичеэн захидлуудын 

эхний НОМ ЮМ. (15-20 МИНУТ) 

Гэр булийнх нь аль нэг гишуун эсвэл найз нар нь УЙЛ'-I

лэхээр дуудагдсан номлолыг нэрлэхийг суралцагсдаас 

хус. Асуулт: Манай хот, тойрог, салбарын харьяалагддаг 

номлолын нэр юу вэ? Номлол бур олон газрыг харьяал

даг бегеед НОМЛОГ'1Ид номлолыliооo уед нэлээд олон еер 

тойрог, салбар, хот, тэр '1 байтугай еер еер орнуудад 

УЙЛ'1Илж болно гэдгийг суралцагсдад хэл. Судруудын 

Удирдамж дахь газрыli зураг 6-г харахыг суралцагсдаас 

хус, тэгээд дараах асуултуудаас заримыг нь ярилц: 

• Хэрэв Паул енеедер дуудагдаж, дээрх газруудад уйл

'1Илсэн бол туунийг ямар "номлолд" УЙЛ'1Лэх байсан 

гэж та нар бодож байна вэ? 

• Тэр ямар газруудад "шилжин" УЙЛ'1ИЛсэн бэ? 

• Энэ нь яагаад туунд хэцуу байх байсан гэж та нар бо

дож байна? 

• Паулын УЙЛ'1Илсэн зарим хотуудьПI нэр, Шинэ Гэрээн 

дэх номнуудьПI нэрстэй адил байгааг та нар ажигла

сан уу? Яагаад ийм байгаа гэж бодож байна? 

Библийнхээ нуурэн талын хуудсан дээрх 'Тар'1ИГ" до

торх ХУУ'1ин Гэрээ, Шинэ Гэрээний номнуудьПI нэрс бо

лон дэс дара аг суралцагсдаар гаргуул. 
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Ромоос Еврейг дуусталх номнуудыг яагаад паулыli за

хидлууд гэж нэрлэдгийг суралцаГ'1дад тайлбарла (Суд

руудьПI Удирдамж, "Паулын захидлууд," х. 159-160). Ром 

бол Шинэ Гэрээн дэх анхны захидал болов'1 паулыli би'1-

сэн анхны захидал биш гэдгийг тэдэнд хэл. РомьПI емне 

ямар захидлууд би'1ИГДСЭНИЙГ ярилц (Судруудын Удир

дамж, "паулыli захидлууд," х. 159-160-ыг уз). 

The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles хуудас 316 дахь 

тэр уед далыli гишуун асан Ахлаг'1 Брус Р.МкКонкиЙн 

угсийг унш ("What Are Some of the Significant Со

ntributions of Romans-bIГ уз." мен Ром 1:7-8-ын тайлбарыг 

уз). Энэ нь Ромын '1ухал хувь нэмрийг болон энэ захи

далд егуулдэг сорилт бэрхшээлуудийг эрж олоход су

ралцагедад туелах удирдамж болно. 

РОМ 1-3 (Теге эзэмших еудар, РОМ 1:16). Хун 

бур нугэл уйлддэг бегеед туунд Аврагч хэрэгтэй 

баЙдаг. Ееуе Хриетийн еайн мэдээ Тэнгэрлэг 

Эцэгийн бух хуухдэд авралыг еанал болгодог. 

(30-35 МИНУТ) 

Тэд ангиараа Мексикийн Юкатаны хойг руу аяллаар 

явах гэж байна гэж суралцагедаар тесеелен бодуул. Тэд

нийг Мормоны Номын эртний нэг хотын балгаеыг еуд

лах ХУУ'1ны еудалгааны багтай хамт дервен хоног 

енгеруулэхийг урьжээ. Уг аялалд бэлтгэхийн тулд ав'1 

явах зуйлсээ хамгийн их хэрэгтэйгээс хамгийн бага хэ

рэгтэйг хуртэл ангилахыг еуралцагсдаае хус. Уунд: гар 

'1ийдэн, шавьжнаае хамгаалаг'1, бех гутал, ус цэвэршуу

лэг'1, аврах сал, халаасны хутга, эмнэлгийн анхан шатны 

тусламж узуулэх багц хэрэгсэл. Ангийнхан сонголтоо 

хийж дууссаны дараа "8е, бид усан онгоцоор явах болно, 

тэгээд манай онгоц Мексикийн Буланд живэх болно гэд

гийг би хэлээгуй бил уу?" гэж сануул. Асуулт: 

• Энэ мэдээлэл аялалд ав'1 явах хамгийн хэрэгтэй зуйл

сийг а'1 холбогдлоор нь жагсаасан жагсаалтанд еер'1-

лелт оруулах уу? Ямар ееР'1Лелт оруулах вэ? (Ихэнх 

суралцаг'1ИД аврах салыг жагсаалтын эхэнд оруулахыг 

хус'1 баЙх.) 

• Та нар емне нь яагаад аврах салыг жагсаалтын эхэнд 

тавиагуй вэ? 

Еренхийлегч Эзра Тафт Бенсонгийн дара ах угсийг сам

бар дээр бичих буюу тараах материал болгон суралцагс

дад ег: 

"Хун елсех хуртлээ юм идье гэж боддоггуй шиг, 

еерт нь Христ яагаад хэрэгтэйг мэдэх хуртлээ 

Христийн авралыг хусдэггуЙ . 

"Хэн '1 уналтыli тухай сургаал болон бух хун те

релхтенд узуу лсэн ууний ур дагаврыг зохих 

ёсоор ойлгож, хулээн авах хуртлээ Христ еерт нь 

яагаад хэрэгтэйг ойлгодоггуй" (Conference Report, 
1987 оны 4-р сар, 106; Ensign, 1987 оны 5-р сар, 85). 



Дээрх угсийн ангийнханд уншиж егеед, дара ах асуул

туудыг ярилц: 

• Хумуус юуг хамгийн чухал зуйлсийн жагсаалтандаа 

Аврагчаас туруунд тавьдаг вэ? Яагаад? 

• Хелег онгоц осолдох болно гэдгийг мэдсэн нь Унал

тыг ойлгохтой хэрхэн адилхан бэ? 

• Бид еерсдийнхее унасан байдлыг ойлгох нь Аврагчийн 

тухай бидний бодол санааг хэрхэн еерчилж болох вэ? 

• Бидний энэ туухэн дэх аврах сал Аврагчтай хэрхэн 

адилхан бэ? 

• Хэрэв хумуус унасан байдлаа болон унасан дэлхийд 

амьдардгаа ойлгодогсон бол дэлхий еер байх байсан 

гэж та нар боддог уу? (Мормоны Ном энэ сургаалыг 

тодорхой таниулж, Библид энэ тухай егуулснийг ойл

гоход бидэнд хэрхэн тусалдгийг харуулахын ТУЛД 1 

Нифай 10:6; Мозая 16:4; Алма 34:9-ийг ашиглаж болно.) 

Телеелегч Паул Уналтын сургаал болон бух хун те

релхтенд нелеелеен ууний ур нелеег ойлгоход Ромын 

Гэгээнтнуудэд туслахаар хичээж байсныг суралцагсдад 

хэл. Ром 1:14-17-г тэднээр уншуул. Асуулт: 

• Паул сайн мэдээний талаар ямар бодол санаатай бай

сан бэ? 

• Тэр яагаад ийм бодол санаатай бай сан гэж та нар бо-

дож байна? 

Ром 1-3-т, Есус Христийн сайн мэдээ бол иудейчууд бо

лон харь ундэстнуудэд авралын цорын ганц найдвар юм 

гэдгийг Паул сануулжээ. Бид Есус Христийн хучээр зевт

гегдех бегеед энэхуу хуч нь (эсвэл ач ивээл) Туунд итгэ

дэг хумууст егегддег гэдгийг Паул заадаг байв (Ром 

3:24-31-ийг уз). Дара ах асуултуудыг суралцагчдаас асууж, 

эдгээрт хариулахад нь туслахыli ТУЛД холбогдох судруу

дыг ашигла: 

• Бурханыг хулээн зевшеерехеес татгалздаг хумууст Ав

рагч яагаад хэрэгтэй байдаг вэ? (Бух бутээлууд Тууний 

хучний тухай гэрчилж байхад Бурханд итгэхээс тат

галздаг хумууст Тэрээр уурлан хилэгнэдгийг Паул 

тайлбарлажээ; Ром 1:18-23-ыг уз.) 

• Бурханд итгэдэг хумууст бас Аврагч яагаад хэрэгтэй 

байдаг вэ? (Бух хумуус ажил уйлсээрээ шуугдэх бе

геед Бурхан бол нуур тал харагч биш гэдгийг Паул 

тунхаглажээ; Ром 2:1-16 мен 1 Нифай 17:35-ыг уз.) 

• Мосегийн хууль тэднийг аврах болно гэж боддог бай

сан иудейчуудэд Аврагч бас яагаад хэрэгтэй байсан бэ? 

(Мосегийн хууль дангаараа тэднийг аварч чадахгуйг 

Паул анхааруулж баЙв. Хэн ч хуулиар теге амьдарч ча

дахгуй учраас бух хумуус хуулиар буруутгагдах болно; 

Ром 2:16-3:23-ыг уз.) 

• 8неедер Сум дэх зарим хумуус яагаад зевхен Сумийн 

гишуун байснаар аврагдах болно гэж боддог юм бол? 

• Энэ узэл баримтлалын талаар судрууд юу гэж заадаг 

вэ? (Матай 7:21-ийг уз). 

Еренхийлегч Спенсер В.Кимбаллын дара ах угсээр хичээ

лээ тегсгеж болно: 

'Тишуудийнхээ емне Сумийн хулээх уурэг бол 

зарчим, хетелберуудийг зааж, санваарыг тэдэнд 

хуртээмжтэй байлгах явдал бегеед ингэснээр тэд 

еерсдийгее ергемжлелд бэлтгэж чадна. Хувь ху

ний болон Сумийн амжилт нь бид гэр булдээ сайн 

мэдээгээр амьдрахад хэрхэн анхаарал хандуулж 

байгаагаас ихээхэн хэмжээгээр шалтгаална . . . .  

Тиймээс хумуус хетелберуудээс илуу чухал гэд

гийг мен Сумийн хетелберууд нь гэр бул дээр 

тевлерсен уйл ажиллагааг ямагт дэмждэг бегеед 

ийм уйл ажиллагаанаас гэр булуудийг хендий

руулж болохгуйг бид ОЙЛГОХ ёстой" ("Living the 

Gospel in the Ноте," Ensign, 1978 оны 5-р сар, 101). 

РОМ 1:18-32. Хумуус Бурханыг ЭСЭРГУУЦЭЖ, Туунийг ху

ЛЭЭН авахаас татгалзсанаараа еерсдийгее Ариун Сунс

НЭЭС тусгаарладаг. ИНГЭСЭН тохиолдолд НУГЛИЙНХЭЭ 

лайг ЭДЛЭХИЙГ Бурхан тэдэнд зевwеердег. (25-30 МИНУТ) 

Ангийн гэрлуудийг унтрааж, гар чийдэн асаа. (Гэрэл 

унтраахад тае харанхуй байхын ТУЛД цонхуудыг урьдчи

лан бутээх хэрэгтэЙ.) Гэрэл бол Их Эзэний Сунсний не

лее буюу туунтэй нехерлех нехерлелийг телеелдег 

болохыг бодож узэхийг суралцагчдаас хус. 

Дараах асуултуудаас заримыг нь ярилцах уед гар чий

дэнг хэдэн минут унтраа: 

• Ямар уйлдэл буюу санаа бодол хунийг Их Эзэнээс хол

дуулдаг вэ? 

• Ийнхуу холдон хендийрех юм бол сунслэг байдлын 

хувьд бидэнд юу тохиолдох вэ? 

• Нугэл бидний амьдралд ямар нелее узуулдэг вэ? 

• Их Эзэний Сунсийг алдах нь ямар мэдрэмж теруул

дэг вэ? 

• Харанхуй нь яагаад Сунсний нелеегуй байхыг телеел

дег вэ? (Матай 6:22-23-ыг уз). 

• 3арим хумуус яагаад гэрлээс харанхуйг илууд уздэг 

вэ? (С ба Г 10:21-ийг уз.) 

Ангийн гэрлийг асааж, дараах судруудаас заримыг нь ун

шиж, ярилц: 2 Нифай 26:10-11; Мозая 2:36-37; Сургаал ба 

Гэрээ 1:31-35. Ром 1:24, 26, 28-ыг уншиж, Бурхан хумуу

сээс хэрхэн 8ерийн Сунсийг татан авдгийг дурсэлсэн 

егуулбэруудийг олуул ("Бурхан тэднийг цэвэр бус бай

далд тушаав," "Бурхан тэднийг гутамшигт хусэл тачаалд 

нь тушаажээ"). Ариун Суне ёс бус хумууст оршдоггуйг 

таЙлбарла. Энэ нь Бурханы зугээс хайр дутдагийг биш ха-



рин хумуусийн нугэлт заи авирын ур дагаврыг харуулдаг 

(Иохан 15:10; С ба Г 95:12-ыг уз). Ром 1:21-32-ыг сураJЩагс

даар 'lliМээгуй уншуул. Асуулт: 

• Хумуусийг Их Эзэнээс холдуулахад хургэдэг ямар нуг

луудийг та нар мэдэх вэ? 

• Эдгээр нуглууд хэр зэрэг ноцтой вэ? 

• Яагаад эдгээр нуглууд енеедер дэлхийд ихэд газ ар ав

сан юм бол? 

• Ром 12-т дурдсан нуглуудийн эсрэг ямар зев шударга 

уйлдлууд байдаг вэ? 

• Зев шударгаар амьдрах нь яагаад Их Эзэний Сунсийг 

бидний амьдралд элбэг дэлбэгээр авчирдаг вэ? 

Ангийн гэрлуудийг дахин унтрааж, гар qийдэнгийн гэр

лийг судрууд дээрээ тусга. Биднийг нуглээс холуур 

удирдахаар Есус Христийн санал болгодог итгэл найдвар 

болон гэрлийн тухай судрууд заадгийг ГЭрLIИл. 

РОМ 4-6 

Qршил 

Тэр уед Далын гишуун байсан Ахлагq Жеффри Р.Хол

ланд: "Есус Христийн цагаатгал урьдqилан томилогдсон 

q Бурханы Терсен Ганц Хуутийн сайн дурын уйлдэл мен. 

Тэрээр (1) бух хун терелхтенд ирсэн Адамын Ун алтын 

ур дагаврыг гэтэлгэхийн телее (2) Адама ас дэлхийн тегс

гел хуртэл намаНLIИлдаг бух хумуусийн хувийн нуглийг 

еерийн амь насаар, тууний дотор бие махбод, сунсний 

улэмж евделт болон цус урсгалтаар гэтэлгэхийг санал 

болгосон юм. Энэ бол гол уйл явдал, шийдвэрлэгq ундэс 

суурь, ундсэн тулгуур сургаал, туунqлэн авралын телев

легеен дэх бурханлаг хайрын агуу илэрхийлэл мен гэ

дэгт Хожмын Уеийн Гэгээнтнууд итгэдэг. 'Манай 

шашинд холбогдолтой бусад бух зуйл нь ердее л Хрис

тийн цагаатгалын хавсралтууд тедий юм' гэж Бошиг

логч Иосеф Смит мэдэгджээ ({Teachings о/ the Prophet Joseph 

Sm ith1, р. 121)" ("Atonement of Jesus Christ," Даниел 

х.людлеу, хянан тохиолдуулсан, Encyclopedia о/ Mor

monism , боть 5. [1992], 1:82-83). 

Ром 4-6-д зевтгел нь Есус Христэд итгэх итгэлээр дам

жин, Тууний Цагаатгагq хучээр ирдгийг Паул тунхагла

жээ. Паул Абрахамын жишээг эш татаж, энэ зарqмыг 

дурслэхэд туслахын тулд Уналтын сургаалын тухай 

егуулжээ. Паул бас баптисмын ёслолын тухай егуулсэн 

баЙдаг. Бид энэ ёслол болон тууний бэлгэдлуудийг су

далснаар Цагаатгалын бурэн адислалуудыг хуртэхийн 

тулд хийх ёстой алхмуудыг ойлгодог билээ. 

Ром 4-6-г залбирq судлан, хиqээлдээ бэлтгэхээс емне да

раах зарqмуудыг aBq уз. 

3рж олох сайн мздззний чухал зарчмууд 

• Есус Христэд итгэх итгэл нь Тууний зарлигуудыг са

хиснаар Их Эзэнд итгэх итгэл болон Туунийг хайрлах 

хайраа харуулах явдал мен (Ром 4-ийг уз; мен Иохан 

14:15; Иаков 2:14-19-ийг уз). 

• Аврал нь зевхен итгэл, дуулгавартай байдлаар дам

жиж ирдэггуй харин Цагаатгалаар дамжин Их Эзэний 

aq ивээлээр ирдэг. Бид Христээр дамжин уучлагдаж, 

зевтгегден, ариусq qадна (Ром 5 мен Галат 2:16; 2 Ни

фай 10:24). 

• Баптисм бол Есус Христийн ухэл, оршуулга, Амилалтын 

бэлгэдэл юм. Энэ бол бид Аврагчийг дагахаар гэрээ 

хийсэн уе дэх бидний нуглийн ухэл болон оршуулгын 

мен бидний амилуулалтын бэлгэдэл юм (Ром 6:1-13; 

мен Мозая 27:24-26-г уз; С ба Г 76:50-52-ыг уз). 

Нзмзлт зх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ J esus and His Apostles, 318-323. 

Заах З8ВЛ8МЖ 

Ром 4-6-гийн хиqээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее за ах санааг ашигла. 

� Ром 4-5. Хэрэв бид Тууний зарлигуудыг сахих 

� замаар Их эзэнд итгэх итгэлээ аwиглавал Тэр 

бидэнд менх амьдралын бэлгийг егех болно. 

(45-50 МИНУТ) 

Аягатай хуйтэн ус узуул. Тэд целд цангаж ухэхдээ ху

рээд байна гэж тесеелен бодоход суралцагчдыг урь. Ой

ролцоох нэг толгой дээр амь aBparq энэ аягатай ус байна. 

Асуулт: Дараах зуйлсээс аль нь та нарын амийг аврах вэ?: 

Тэр ус та нарын амийг аврах болно гэсэн итгэл, уг тол

гой дээр мелхен rapq усанд хурэх xyq qармайлт LIИНь эс

вэл шилэн аягатай усыг уух. Санал бодлоо илэрхийлэх 

боломжийг суралцагсдад олго. Тэдний хариултыг зев, 

буруу гэж тайлбарлах гэсний хэрэггуЙ. Асуулт: 

• Энэ нехцел байдлыг бидний сунсний авралын хэрэг

цээтэй хэрхэн зуйрлуулж болох вэ? 

• Ус юуг телеелж болох вэ? (Цагаатгал, Есус Христийн 

aq ивээл ба хайр, Иохан 7:37-г уз.) 

• Толгой дээр мелхен гарах xyq qармайлт? (Наманqлал, 

зарлигуудыг сахих.) 

• У сны телеелж байгаа аврах хуqинд итгэх итгэл юуг 

телеелж болох вэ? (Итгэл бишрэл, наЙдварыг.) 

• Таны амийг юу aBapq qадах вэ? 



Энэ бол бидний амийг аврах ху'1 бухий ус мен гэдгийг 

суралцагсдад хэл. Гэв'1 бид толгойн орой дээр авиран га

рахаар ху'1 '1армайлт гаргах юм бол тэрхуу ус биднийг 

аврах болно гэдэгт итгэх ёстоЙ. Бид тэр усыг олж авахьш 

тулд толгой еед авирах хэрэгтэЙ. Тэр ус биднийг авра

хьш тулд бид туунийг уух ёстоЙ. Мен ийм нехцелийг 

сайн мэдээ шаарддаг. Есус Христийн Цагаатгал бидэнд 

авралыг боломжтой болгосон билээ. Гэв'1 Тууний Цагаат

гал бидний амьдралд бурэн дуурэн ур нелеетэй байхын 

тулд бид Их Эзэнд итгэх итгэлтэй байж, Тууний хусэн 

хулээдэг зуйлсийг хийх ёстоЙ. 

Цанга ж ухэх дээр тулсан уед бидэнд ус хэрэгтэй шиг ну

гэл, ухлийн лайг даван туулахад Авраг'1 бидэнд хэрэгтэЙ. 

Ром 5:12-14-ийг уншиж, асуу: 

• Яагаад бух хун терелхтенд Авраг'1 хэрэгтэй вэ? 

• Адамьш Уналт ямар байдлаар бидэнд нелеелсен бэ? 

• ХЭ'1нээн хумуус нугэл уйлддэг вэ? (Ром 3:23-ыг уз). 

Ром 5:15-20-ийг '1имээгуй уншиж, ухэл ,нугэл гэдэг уг

сийг гар'1 ирэх болгонд нь тэмдэглэхийг суралцагсдаас 

хус. Ром 5:21-ийг уншиж, ухэл, нугэл хоёрыг хэрхэн да

ван туулж болохыг ол. Цаг гарвал бидэнд яагаад Авраг'1 

хэрэгтэй байдгийг харуулсан дара ах судруудаас заримыг 

нь хуваалцаж болно: 1 Нифай 10:6; 2 Нифай 9:21; Алма 

12:22; Ифер 12:27; Сургаал ба Гэрээ 20:19-25. 

Тэрхуу ус биднийг аврах болно гэдэгт итгэлтэй байх нь 

туунийг эрж хайх явдал руу хетелдег, иймээс бид Их 

Эзэн Есус Христэд итгэх итгэлтэй байх ёстой гэдгийг 

таЙлбарла. Жинхэнэ итгэл Бурханы зарлигуудыг сахихад 

бидэнд хеделгег'1 ху'1 болдог учраас бид Цагаатгалаас 

хуртдэг. Ром 4:1-3-ыг уншиж, Абрахам итгэл бишрэлтэй 

байсныг харуулж байгаа егуулбэруудийг ол. Асуулт: 

• Паул яагаад Абрахамыг итгэлийн улгэр жишээ болгон 

сонгосон гэж та нар боддог вэ? 

• Тууний итгэл зев шударга ажил уйлс руу хетелснийг 

харуулсан ямар уйлдлуудийг та нар Абрахамын амьд

ралаас олж харав? 

Ром 4:17-25-ыг суралцагсдаар уншуулж, Абрахамьш итгэл 

бишрэл, ажил уйлсийн еер жишээнуудийг эрж олуул. 

Асуулт: Абрахамьш амьдральш тухай нарийн ширийн зуй

лийг яагаад ийм тодорхой тэмдэглэсэн гэж та нар бодож 

байна? Иаков 2:14-18; 2 Нифай 25:23 мен Судруудьш Удир

дамж дахь Ром 4:16-гийн Иосеф Смитийн Орчуулгыг ун

шиж, итгэл, сайн уйлсийн хоорондох тэнцвэрт харьцааны 

тухай ярилц. Арванхоёрьш Чуулгьш гишуун асан Ахлаг'1 

Нийл А.МаксвеллиЙН дараах угсийг хуваалц: 

"Сулхан итгэл нь багахан унэмшлийг бий болго

дог тедийгуй бас есген нэмэгдуулж, хегжуулэхэд 

тевегтэй баЙдаг. 

"Итгэл хэд хэдэн чухал хэмжууртэЙ. Хэмжуур 

бур нь чухал юм. Бид '[Есусийн] нэр, зан чан ар, 

цагаатгал ... Тууний Эцэгт болон авральш те

левлегеенд итгэх итгэлтэй байх ёстой' хэмээн 

Еренхийлег'1 Бригам Янг тод томруунаар заасан 

юм. 3евхен ийм итгэл л 'Сайн мэдээний шаард

лагуудад тууштай, чин УНЭН'1 дуулгавартай 

байдлыг теруулэх болно'" гэж Бригам хэлжээ. 

(Lord, Increase Our Faith [1994], 2). 

Бид Аврагчид найдах ёстойг илуу бурэн дуурэн ойлгоход 

нь суралцагсдад туслахын тулд итгэл нь Христээс ирдэг 

бэлэг гэдгийг онцлон тэмдэглэ. Иймээс итгэл нь сайн 

уйлсийг боломжтой болгодог хуч '1адал юм. (Судруудьш 

Удирдамж, "а'1 ивээл," х. 25) 8ереер хэлбэл, хэрэв энэ нь 

Есус Христийн телее биш аваас амийн усыг хусэх итгэл 

унэмшил бидэнд байж '1адахгуй эсвэл бид энэ усыг олж 

авахаар уул еед авир'1 '1адахгуЙ. Тэрхуу ус нь Цагаатга

лаар дамжуулж, Бурханаас соёрхдог тэнгэрлэг тусламж 

юм гэдгийг таЙлбарла. Энэ бэлэг нь намаН'1лах, зарли

гуудыг сахих болон Бурхантай адилхан болоход хэрэгтэй 

ХУ'1ээр биднийг хангадаг. 

Жаахан хуйтэн ус уу. 3евхен итгэл тедийгуй бас сайн 

уйлс маань биднийг аварна гэдгийг ГЭр'1ИЛ. Итгэл болон 

ажил уйлс нь авральш уудийг нээдэг тедийгуй аврал нь 

Есус Христ дотор болон Туугээр дамжин ирдэг ( Мозая 

3:17; Алма 38:9; Мосе 6:52-ыг уз). Ром 5:1-11-ийг уншиж, ав

рал Есус Христийн Цагаатгал болон а'1 ивээлээр дамжиж 

ирдгийг Паул Гэгээнтнуудэд хэрхэн зааж байсныг олуул. 

• Паулын ямар егуулбэрууд та нарт хамгийн их таа

лагдав? 

• цагаатгалыг улам гунзгий ойлгох нь Авраг'1ИЙГ хайр-

лахад бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ? 

Есус менх бус байдлын емнех амьдралд хэдийгээр бид

ний Авраг'1 болохыг зевшеерсен '1, бидний телее амиа 

золиослох ергуй байсныг суралцагсдад сануул. Энэ бол 

хайрьш уйлдэл баЙлаа. "Би гайхширна" (Су.мuЙн дуулал 

болон хуухдuйн дуу, х. 22) дууллыг дуулж, дууны угийн а'1 

холбогдлыг тунгаан бодохыг суралцагсдаас хус. 

Ром 6. Баптием бол Ееуе Хриетийн ухэл, оршуулга, 

Амилалтын бэлгэдэл юм. Энэ бол бид Аврагчийг да га

хаар гэрээ хийеэн уе дэх бидний нуглийн ухэл болон 

оршуулгын мен бидний амилуулалтын бэлгэдэл мен. 

(35-40 МИНУТ) 

Арванхоёрын Чуулгьш гишуун, Ахлаг'1 Хенри Б.АЙрин

гийн хэлсэн угийн дараах хэсгийг ангийнханд уншиж 

егехийг нэг суралцаГ'1аас хус: 



"Урьд байснаасаа илуу сайн болж, амьдралдаа 

илуу ендер тевшин еед тэмуулэх хучийг мэдэр

сэн уе байсныг бид бугд санадаг. 'Амьдралд одоо

гийнхоос илуу сайн ямар нэг зуйл байх л ёстой ' 

гэсэн бодол бидэнд байга а уед дээрх мэдрэмж 

ирж болно. Харамсалтай нь бас цехерч бууж ег

меер санагдах нь баЙдаг. 'Цехрелийн энэ мэд

рэмж амьдралын унэн терх юм биш уу. Тэгэхээр 

би энэ бодлоороо амьдарч сурах хэрэгтэй юм 

байна гэсэн бодол бас терж болно. Бусад бух ху

муус мен л ингэж боддог болов уу.' ... 

'Тэвч миний сайн таньдаг хун бур, тэр тусмаа 

хамгийн ихээр урам нь хугарч, цехерсен хумуус 

зарим уед тэд урагш тэмуулсэн ямар нэг хучийг, 

юме илуу сайн болж, илуу ендер тевшинд хурэ

хийг мэдэрсэн уе амьдралд нь байсныг сана ж 

байгаагаа танд ярих болно" (Covenants [Колле

жийн насны залуу насанд хурэгчдэд зориулсан 

СБС-ийн галыli дэргэдэх ярилцлага, 6 Sept. 1996 

оны 9-р сарьПI 6], 1 )  

Ахлагч Айрингийн дурсэлсэнтэй адил урам хугаралт, 

цехрелийн мэдрэмж терсен уеийнхээ тухай тунгаан бо

дoxыг суралцагсдаас хус. Ийм мэдрэмжийг хэрхэн шийд

вэрлэсэн тухай ярилцахыг хусч байгаа хэнийг болов'1 

урь. Асуулт: Найдвар олж авахьПI тулд та юу хийсэн бэ? 

Дараах cyдpyyдыг уншиж, тэдгээрийн санал болгож буй 

тайтгарал ба найдварыг эрж ол: Исаиа 40:30-31; Мозая 

4:6-7; Моронай 10:32-33. Асуулт: Хэний хучээр бид тегел

держиж, авралыг хулээн ав'1 чадах вэ? 8дий болтол олон 

хун Мосегийн хуулинд итгэсээр байсан бегеед Цагаатгал 

гуйцэтгэгдсэнийг ойлгохгуй байсан тухай Паул бичсэнийг 

суралцагсдад хэл. Нуглийг хуулиар биш, Есус Христээр 

дамжуулан даван туулж чадна гэдгийг тэдэнд заах хун хэ

рэгтэй баЙлаа. Ром 6:8-23-ыг суралцагсдаар уншуулж, 

нуглийн тухай болон нуглийн лайг даван туулахад би

дэнд хэн тусалдаг тухай Паул юу гэж бичсэнийг олуул. 

Ахлагч Айринг цааш нь егуулэхдээ: 

"Тэрхуу еед тэмуулсэн мэдрэмжийг мэдрэх бо

ломжийг Тэнгэрлэг Эцэг танд олгодог. Бидний 

хязгаарлагдмал тесееллеес бараг хэтэрсэн тэрхуу 

ендерлег еед бид зевхен еерсдийн хучээр биш 

харин Тууний Хуу, Есус Христийн Цагаатгалын 

хучээр дамжуулан авирч гарах замаар Тэр ханга

сан юм .... 

"Тэнгэрлэг Эцэг маань бидэнд зевхен Аврагч бо

лон амьдралыli зорилгыг зааж, зарлигуудыIг ег

сен Есус Христийн сайн мэдээг егсен тедийгуй 

бас туунтэй бидний хийдэг гэрээнуудээр ханга

сан юм. Мен Тэр эдгээр гэрээнуудээр амласнаа 

биелуулэх тэмдэг болгон ёслолуудыIг егсен буюу 

гэрээ байгуулсан бол бид хийх зуйлээ амладаг 

буюу гэрээ байгуулдаг" (Covenants, 1 ). 

Бид ариун гэрээнууд хийж сахиснаар Цагаатгалын ху

чийг амьдралдаа хулээн авдгийг гэрчил. 

Ром 6:1-2 нь нуглээ орхихыг бидэнд заадгийг суралцагс

дад таЙлбарла. Шулэг 3-7-г суралцагсдаар уншуулж, 

нуглээ орхих боломжийг бидэнд олгодог эхлэлийн ёсло

лууд болон гэрээг олуул. Суралцагсдад хурз узуулэх 

буюу самбар дээр зур. Баптисм бол бид нуглээ болон ну

гэлт чанараа "булшилж," Есус Христийн Цагаатгалаар 

дамжин бидний нугэл "цайрах" хучийг олж авч байгаа 

явдал гэдгийг заа. Дара ах асуултуудаас заримыг нь 

ярилц: 

• Баптисм юуг бэлгэддэг вэ? (Ухэл, оршуулга, амилуу

лалт; С ба Г 128:12-13-ыг уз.) 

• Хэрэв бид баптисмаар нуглээ "булшлах" буюу нуглээ 

орхих гэрээ хийдэг бол яагаад усанд умбуулалтаар 

баптисм хуртэх шаардлагатай байдаг вэ? 

• Христийн амьдралыli еер ямар уйл явдлууд баптисмыг 

бэлгэддэг вэ? (Тууний ухэл, оршуулга ба Амилалт.) 

• Хэрэв бид нуглээ орхиж, баптисм хуртвэл бидний 

амьдрал хэрхэн дээрдэх вэ? 

• Сургаал ба Гэрээ 20:68-69; Мозая 18:8-10-ыг унш. Эд

гээр шулгуудэд егуулснээр, бид баптисмыli уеэр ямар 

амлалтууд хийдэг вэ? 

Баптисмын гэрээ нь бид нуглээс цэвэршиж болохыг бэл

гэддэг ч баптисм нь еерее бидний нуглийг угаадаггуйг 

суралцагчид ойлгосон байх ёстойг анхаар. Баптисм нь 

бид цэвэршиж, шинэ байдлаар амьдрах шийдвэр гар

гаж, Ариун Сунсний бэлэг хулээж авах ад бэлтгэх уе мен. 

Бид Ариун Сунсний цэвэршуулэгч хучээр дамжин, нуг

лээс жинхэнэ ёсоор цэвэршдэг. АрванхоёрьПI Чуулгын 

гишуун асан Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн дараах угс ашиг 

тустай бай ж болно: 

"Бид бэлгэдлээр ярьдаг болохоос биш, нугэл 

баптисмын усаар биш, харин Ариун Сунсийг ху

лээн авснаар арилдаг. Бурханы Ариун Суне дэл

хийн тачаангуй хуслийг арилгаж, биднийг зев 

шударга байдалд авчирдаг. Бид Ариун Сунсний 

нехерлелийг жинхэнэ ёсоор ху лээн авсан уед 

цэвэр ариун болдог. Гэм нугэл, хир буртаг, хи

лэнц гала ар шатаагдаж, бидний бодгалиас арил

даг" (А New Witness Jor the Articles о! Faith, 290; мен 

2 Нифай 31:17; Моронай 6:4; 8:25-26-г уз ). 



Оршил 

Есус Христ Мосегийн хуулийг гуйцэлдуулсэн уед хуучин 

гэрээг сайн мэдээний ГЭрЭЭГЭЭр сольсон юм. Мосегийн 

ёслолууд болон зан уйлуудийг орхиж, Есус Христийн 

сайн мэдээ, шинэ гэрээг бурнээр авахгуй бай сан хумуу

сийг Паул сэнхруулэх гэж чармайдаг байлаа (Еврей 9:15-

ыг уз). Ром 7-8-д нехер нь нас барсны дараа эмэгтэй хун 

тууний емне хуулиар хариуцлага хулээдэггуй тухай 

адилтгал агуулагддаг. Энэ нь Мосегийн хууль Христээр 

гуйцэлдсэний дараа Гэгээнтнуудэд уг хууль хамаагуй 

болсныг телеелен харуулсан аж. Сайн мэдээг болон 

ууний гэрээнуудийг баяртай хулээн авсан хумуус Есус 

Христтэй хамт ев залгамжлагч болж, Тэнгэрлэг Эцэгт бай

гаа бухнийг евлен авах болно гэдгийг Паул гэрчилжээ. 

Ром 7-8-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Цагаатгал нь терехеес зая асан нугэл уйлдэх чанарыг 

даван туулах хучийг бидэнд егдег. Ингэснээр бид 

шинэ бутээл буюу Бурханы хуухдууд болж сунсээр да

хин тердег (Ром 7:14-25; 8:1-14-ийг уз). 

• Христийн жинхэнэ дагалдагчдыг Эцэг Хуу хоёрын 

хайраас юу ч салгаж чадахгуй (Ром 8:31-39; мен С ба Г 

122:9-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 323-328. 

Заах зовломж 

Ром 7-8-ын хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануудаас 

сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

РОМ 7. Мосегийн хууль Есус Христээр ГУЙЦЭЛДЭЖ, сайн 

МЭДЭЭНИЙ хуулиар солигдсон билээ. (10-15 МИНУТ) 

Тэднээс ахихыг шаарддаг гэр булийн дурмуудийг нэрлэ

хийг суралцагсдаас хус. Гэр булийн дурмуудээс хэдийг 

нь самбар дээр бичиж, дараах асуултуудыг ярилц: 

• Эдгээр дурмуудийг хэн зохиосон бэ? 

• Та нар яагаад тэдгээр дурмуудийг дагах уурэгтэй вэ? 

• Залуу насанд хурэгчдэд биш харин бага насны хуух

дуудэд ямар дурэм хэрэгтэй вэ? 

• Дурэм журмууд бидний амьдралд хэрхэн адислал бол

дог вэ? 

Эцэг эхчууд нь гэр орондоо зориулж бий болгосон дээрх 

дурмуудийг тэд сахих шаардлагагуй болох цаг ирэх 

болно. Туун лугээ адил Израил Мосегийн хуулиар амьд

рах нь шаардлагагуй болсон цаг ирсэн юм гэдгийг су

ралцагсдад хэл. Паул Мосегийн хууль, дурэм журмуудыг 

сахисан хэвээр бай сан хумууст хандан Ромын номонд 

ярьсныг суралцагсдад сануул. Ром 7:1-6-г уншиж, хумуус 

Мосегийн хуулиар уурэг хулээх шаардлагагуй болсныг 

харуулахын тулд Паулын ашигласан адилтгалыг олоход 

суралцагчдыг урь. Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн дараах уг

сийг ашиглаж болно: 

"Паул сайн мэдээний сургаалуудыг заахад дурс

лэн узуулэх аргуудыг хэрэглэхдээ туйлыli гарам

гай нэгэн баЙжээ. Ром 7:1-6-д тэрээр Израил 

Мосегийн хуулинд унэнч байсныг эхнэр нь не

хертее унэнч байхтай зуЙрлуулжээ. Нехер нь 

амьд байгаа уед эхнэр нь туунтэй хамт байж, нех

рийнхее бий болгосон дур эм журмуудыг дуулга

вартай сахих ёстоЙ. Хэрэв эхнэр нь еер хунтэй 

неХЦБел тэр садар caMyyныг уйлдэгч болно. Ха

рин нехер нь нас барвал тэр эхнэрийнхээ уйл 

хэргийг цаашид удирдаж чадахгуЙ. Эхнэр нь еер 

хунтэй челеетэй гэрлэж болно. Эхнэр нь нас бар

сан нехрийнхее емне цаашид уурэг хулээх ёсгуЙ. 

"Мосегийн хууль израилыli хувьд яг ийм баЙлаа. 

Тэр хууль уйлчилж байсан цагт хучин тегелдер 

байсан бегеед Израил туунтэй гэрлэж, заалтуу

дыг нь ёсчлон биелуулэх шаардлагатай баЙв. Хэ

рэв тэр еер бурхдын хойноос гуйж эсвэл еер 

шашин шутэх юм бол садар самууныг уйлдэж 

байгаа хэрэг. Гэтэл эдугээ уг хууль гуйцэлдэж, 

уугээр амьдрахаа больсон баЙлаа. Тэр хууль 

Христ дотор ухмэл болж, Израил еер нэгэнтэй, 

бур Христтэй гэрлэсэн баЙв. Иймээс одоо тууний 

сайн мэдээний хуулийг дагах ёстой болсон бай

лаа" (Doctrinal New Testament Commentary, 2:253-254). 

Мозая 13:27-30, Алма 34:9-Iз-ыг уншихад суралцагчдыг 

урьж, асуу: 

• Бурхан Израилд Мосегийн хуулийг яагаад егсен бэ? 

• паулыli уеийн зарим иудейчууд яагаад Мосегийн хуу-

лийг дагасан хэвээр байсан гэж та нар боддог вэ? 

• Ямар уйл явдал Мосегийн хуулийг гуйцэлдуулсэн бэ? 

Ром 7:7-25-д Паул дээрх асуултуудад хариулж, сайн мэ

дээний хууль нь Мосегийн хуулийн олон зуйлийг халсан 



чухал унэнд онцгой анхаарал хандуулсныг таЙлбарла. 

Ром 7-д энэ зарчмыг тодруулсан ерген хурээтэй еерч

лелтийг Иосеф Смитийн Орчуулга оруулсныг онцлон 

тэмдэглэ. Хувиараа судар судлах явцад Иосеф Смитийн 

Орчуулгаас Ром 7-г уншихад суралцагсдаас дэмж. 

Ром 8. Бид цагаатгалаар дамжуулан нугэл уйлдэх те

релхийн хандлагаа даван туулах хучтэй болж чадна. 

Ингэснээр бид ШИНЭ бутээл болж, Бурханы хуухдууд 

болж сунсээр терж чадна. (35-40 минут) 

ев гэдэг уг Амар утгатайг ангиараа RРИЛЦ. Бид материал

лаг эд юмс, зан телевийн шинж чанар болон сунсний 

бэлгуудийг хэрхэн евлен авдаг тухай ярилц. евег дээд

сээсээ бидний евлен авсан чухал материаллаг зуйлс, зан 

телевийн чанарууд болон бэлгуудийг узуулэх буюу тэр 

тухай ярилц. Дараах асуултуудыг асуу: 

• Та хэнээс ев залгамжлан авдаг вэ? 

• ев залгамжлан авахыг хамгийн ихээр хусдэг нэг зуй

лийг нэрлэнэ уу? Яагаад? 

• евег дээдсийнхээ зан телевийн ямар шинж чанаруу

дыг еертее бий гэж та боддог вэ? 

Дара ах угсийг унш: 

"Хожмын Уеийн Гэгээнтнууд Есус Христийг Бур

хан Эцэгийн ууган сунсэн хуу, махан биеэр терсен 

Эцэгийн Терсен Ганц Хуу хэмээн уздэг билээ. 

Энэхуу чухал баримтын учраас тэр бол Эцэгийн 

хууль ёсны ев залгамжлагч юм. Есус Эцэгийн ху

сэлд чанд дуулгавартай байж, сайв мэдээ болон 

ууний ёслолуудыг дагаснаар ач ивээлээс ач ивээлд 

есч хегжин, хязгааргуй Цагаатгалыг уйлдсэнээр 

бух хун терелхтний Аврагч, Эцэгт байгаа бухний 

ев залгамжлагч болсон билээ. Есус Христийг еерс

ДИЙН гэтэлгэгч гэж хулээн зевшеерч, нуглээ на

манчлан, сайн мэдээний хуулиудыг дуулгавартай 

сахиж, Ариун Сунсийг хетчее гэж узэн дуулгавар

тай дагаж амьдардаг хумуус мен Есус Христийн 

хамт Бурханы ев залгамжлагч болж чадна. Тэд 

Бурхан, Хуу хоёрт заяамал байдаг унэн, эрх мэдэл, 

мэргэн уха ан, алдар сууг уурд менхийн ертенцед 

евлен авч чадна (С ба Г 84:38-ыг уз)" ("Heirs," in 

Encyclopedia о/ Моrmоnisщ 2:583). 

Сургаал ба Гэрээ 84:33-40-ийг уншихад суралцагчдыг 

урьж, санваарын тангараг ба гэрээнд юу амлагдсаныг 

олуул. Ром 8:15-19-ийг уншиж, ев залгамжлалыli сургаа

лыг ол. Дара ах асуултуудаас заримыг нь ярилц: 

• Тэнгэрлэг Эцэгийн хаант улсад ев залгамжлах бидний 

чадавхын талаар Паул юу заасан бэ? 

• Абба гэж юу гэсэн утгатай уг вэ? ("Эцэг.") Христ болон 

эртний Сумийн гишууд ЭНЭ нэрийг Тэнгэрлэг Эцэ-

гийн ариун дагшин, Туунд онцгой дотно хандсан нэр 

болгон хэрэглэдэг баЙжээ. 

• Абба (Аав) гэсэн нэрний утга бидний хайрладаг Тэнгэр

лэг Эцэгийн хайрыli тухай юу зааж байна вэ? 

• Бид Есус Христтэй хамт ев залгамжлагчид Болохыli 

тулд юу хийх ёстойг шулэг 17-д хэрхэн заасан байна вэ? 

• Бурханы ев залгамжлагч байхаас ирдэг адислалуудыг 

эдгээр адислалуудад тавигддаг шулэг 18 дахь шаард

лагатай хэрхэн зуйрлуулж болно гэж та нар боддог вэ? 

Бошиглогч Иосеф Смит хамтран ев залгамжлагч гэдэг 

угийг дара ах байдлаар тодорхойлжээ: 

"Мен адил хуч, алдар суу, ергемжлелийг та Бур

ханы оршихуйд ирэхээсээ емне, еереесее емне 

нас барсан хумуусийн нэгэн адил ев залгам

жилж, менхийн эрх мэдлийн хаан ширээнд зал

рах болно" (Teachings о/ the Prophet Joseph Smith, 347). 

Ахлагч Брус Р.МкКонки хэлсэн нь : 

"Хамтран ев залгамжлагч нь бусад ев залгамж

лагчид, тууний дотор Хуу болох Гол ев залгамж

лагчтай адил тэгш эрхтэй юм. Хамтран ев 

залгамжлагч бур нь ев залгамжлах бух зуйлээс 

еерийн хувийг адил тэгшээр хуртдэг. Хэрэв нэг 

нь бух зуйлийг мэддэг бол бусад нь мен тийм 

байна. Хэрэв нэг нь бух эрх мэдэлтэй байвал, 

туунтэй хамтран ев залгамжлагч бусад нь буг

дээрээ тийм байх ёстоЙ. Хэрэв нэгэнд нь ертенц 

харьяалагдаж байвал, мен хамтран ев залгамж

лагчдад энэ нь бухлээрээ егегдех ёстой" (Mormon 

Doctrine, 395). 

Тэнгэрлэг Эцэгийн амлалтууд найдвартай бегеед Туу

ний эзэмшдэг бухнийг евлен авах чадавх бидэнд байга аг 

гэрчил. Дара ах судрууд ашиг тустай байж болно: Галат 

3:26-29; 4:1-7; Сургаал ба Гэрээ 50:26-28; 88:107. 

Тэнгэрлэг Эцэгийн эзэмшдэг бухнийг хулээн авна гэд

гийг тесеелен бодохыг суралцагсдаас хус. Асуулт: 

• Энэ нь чухам ямархуу байна гэж та нар боддог вэ? 

• Ийм ев залгамжлалд тэнцэхээр байхын тулд та юу 

хийхийг хусэх вэ? 

• Бид энэ евийг хэрхэн ашиглах ёстой гэж та нар бод

дог вэ? 

• Эцэгийн Гол ев залгамжлагч байхаар зохистой байхын 

тулд Аврагч юу хийсэн бэ? 

Дараах асуултуудыг самбар дээр бич: 



• Бид Есус Христтэй хамт ев залгамжлаГi болохоор 

хэрхэн тэнцэх вэ? 

• Бурхан бидний талаар ямар бодолтой байдаг вэ? Тэр 

бидний хун нэг буртэй хэрхэн харилцдаг вэ? 

• Тэр яагаад бидний хун нэг бурийг 8ерийн Хуу Есус 

Христтэй хамт ев залгамжлагч болох боломжоор 

хангасан гэж та нар боддог вэ? 

• Тэнгэрлэг Эцэгт байгаа бухнийг хулээн авахаар 30-

хистой байхын телее хичээн чармайсан уед бидний 

амьдралд ямар адислалууд ирэх вэ? 

Суралцагсдыг хоёр булэгт хуваа. Нэг булэгт Ром 

8:1-14-ийг, негее булэгт Ром 8:28-39-ийг судлахыг даалга. 

Асуултуудын хариуг тэднээр олуулж, хариуг олоход ту

салсан шулгуудийг олоход бэлтгуул. Тэдний олж мэдсэн 

зуйлсийг ярилц. 

"Би Бурханы хуухэд" дууллыг дуулж хичЭЭЛЭЭ тегсге 

(Су.миЙн дуулал болон хуухдийн дуу, х. 58). Бид бол Тэнгэр

лэг Эцэгийн сунсэн хуухдууд гэдгийг гэрчил. Бид нэгэн 

цагт Туунтэй хамт амьдрахаар эргэн оqиж, Туунд байдаг 

бухнийг евлен авах болно. 

Оршил 

Бид Бурханы хуухдууд бегеед дэлхийд ирэхээсээ емне 

Туунтэй хамт амьдарч байсан билээ. Тэр биднийг 8е

рийнхее дур терхеер бутээсэн бегеед 8ертэйгее адилхан 

болох хуч болон чадвараар хангасан юм. Бурхантай адил

хан болно гэдэг нь менх амьдралтай болно гэсэн уг юм. 

Арванхоёрын Чуулгын гишуун, Ахлагч М.Рассел Баллард 

заасан нь: 

"Дэлхий бутээгдэхээс емне бид Тэнгэрлэг Эцэгийн сун

сэн хуухдуудийн хувьд амьдарч бай сан юм. Бид ев зал

гамжлах зуй ёсны уйл явцаар дамжуулан Тэнгэрлэг 

Эцэгийнхээ зан чанарыг амьдралынхаа бур эхнээс евлен 

авдаг. Бид бол Тууний сунсэн хуухдууд. Менхийн Эцэ

гээсээ бидний евлен авсан зарим зуйлийг дор дурдав. 

Тэр ямар болсон шиг бид мен тийм болж болно. (Энэхуу 

qyxал узэл баримтлалын талаарх сунслэг байдлын гэ

гээрлийг Уйлс 17:29, Ром 8:16-гаас узнэ уу.)" (Оиr Search /or 

Happiness: Аn Invitation to Understand The Сhиrсh о/ Jеsиs 

Christ о/ Latter-day Saints [1993],70). 

АхлаГ-l Брус Р.МкКонки тайлбарласан нь: 

"Эцэгийн аль ч сунсэн хуухдуудийн хамгийн 

агуу, хамгийн чухал авьяас буюу чадвар нь сунс

лэг байдлыli авьяас чадвар юм. Ийм авьяастай ху

муусийн ихэнх нь Израилын угсааны гишууд 

болж дэлхийд ирэхээр терехеесее емне сонгогд

сон юм. Их Эзэн Абрахамд болон тууний бух 

уеийнхний ур удамд егехеер амласан адислалуу

дыг тэд хулээн ава ха ар урьдчилан томилогдсон 

баЙлаа. Энэхуу урьдчилсан томилолт бол сонголт 

юм .... Бух хун терелхтен дуулгавартай байдлаар 

аврагдаж болох ч итгэж, дуулгавартай байх нь за

рим хумууст бусдаас илуу амархан баЙдаг. Туу

ний хоньд еерийнх нь дуу хоолойг таньдаг 

бегеед дэлхийн нелеег дагахгуй хэмээх Есусийн 

заасан узэл баримтлал эндээс гарч ирж байна" 

(А New Witness /or the Articles о/ Faith, 512-513). 

Ром 9-11-д Паул сонголтын буюу урьдчилсан томилол

тьПI сургаалыг заажээ. паулыli уншигчид менх бус байд

лыli емнех оршихуйн сургаалыг ойлгодог бай сан бегеед 

Израил бол Бурханы гэрээт хумуус гэдгийг мэддэг бай

лаа. Урьдчилсан томилолтыli сургаал нь Харь ундэстнууд 

израилыli угсаанд залгагдаж сайн мэдээний бурэн адис

лалууд болон амлалтуудыг хуртэн эдлэхийг аливаа арга 

замаар хязгаарлаагуйг Паул онцлон тэмдэглэдэг баЙв. 

Ром 9-11-ийг залбирч судлан, хичээлууддээ бэлтгэхээс 

емне дара ах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Менх бус байдлын емнех амьдралд зарим хумуус энэ 

амьдралд онцгой адислалууд хулээн авч, уурэг ха

риуцлага хулээхийн тулд Израилын угсаанд терехеер 

урьдчилан томилогдсон (сонгогдсон) ажээ (Ром 9:1-5, 

11,23; 11:2, 5; мен Иеремиа 1:5; Ефес 1:3-5-ыг уз). 

• Хэрэв хун Их Эзэнд итгэж, Туунийг дуулгавартай дагах

гуй бол израилыli yгcaaньrx байна гэдэг нь ялихгуй унэ 

цэнэтэй юм (Ром 9:31-33; 10:1-4, 16,21; 11:1-10, 25-ыг уз). 

• Христийг ху лээн зевшеерч, дагасан хумуус бол сунс

лэг израилчууд болохоо нотлон харуулж, Их Эзэний 

сонгогдогсод болсон хумуус юм (Ром 9:6-8, 15, 24-26, 

30; 10:5-13, 17-20; 11:1-5, 17-28-ыг уз; мен 2 Нифай 

30:2-ыг уз). 

• Христийг эсэргууцдэг Израилын угсааны хумуус ам

лагдсан адислалуудаа алдсан. Тиймээс Их Эзэн сайн 

мэдээ болон ууний адислалуудыг харь ундэстнууд бо

лон тэдний дунд цуглуулагдсан Израилын хумууст са-



нал болгожээ. Хэрэв дээрх хумуусээс хэн нэг нь Есус 

Христийн сургаалуудыг эсэргууццэг бол тэд сайн мэ

дээний адислалуудыг мен алдах болно (Ром 10:12-13, 

20; 11:11-13, 17-22 мен Иаков 5:3,7,9, 17-г уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 330-337. 

За ах эовломж 

Ром 9-11-ийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Ром 9-10. Менх бус байдлын емнех амьдралд зарим ху

муус Израилын угсаанд терж, онцгой адислалууд ху

лээн авч, уурэг хариуцлага хулээхээр урьдчилан 

томилогдсон (сонгогдсон) юм. Эдгээр адислалуудын хэ

рэгжилт нь Есус Христийг дагах тэдний хуслээс хамаа

ралтай. (40-45 МИНУТ) 

СуралцагсдьПI нэгийг тусгай шагнал хулээж авахаар 

сонго гэж тэдэнд хэл. Шагнах шийдвэр гаргахын тулд 

дараах гурван аргаас нэгийг нь сонгох болно гэдгээ хэл: 

(1) сугалаагаар хуний нэрийг сонгох, (2) саналаа хэлэх 

буюу (3) ажльПI ур дунгээр шийдвэр гаргах. Тэд аль аргыг 

нь яагаад сонгохыг хусэх вэ гэдгийг суралцагсдаас асуу. 

Абрахам 3:23-ыг уншиж, тэрээр ямар хун байхаар урьд

чилан томилогдсоныг ол. (Удирдагч.) Асуулт: Абраха

мыг таамгаар сон го сон эсвэл итгэлийнх нь улмаас санал 

гаргаж сонгосон гэж та нар боддог уу? Яагаад? Бурханы 

сон гол т итгэл дээр тулгуурладаг гэдгийг ойлгоход су

ралцагсдад туслахын тулд Алма 13:3-4-ийг унш. 

Ром 9-11-д Паул булэг 8-д ярьсан урьдчилсан томилол

тын тухай сургаалыг заахаа ургэлжлуулснийг суралцагс

дад хэл. Эдгээр булгуудэд гурван чухал санаа 

агуулагддагийг тайлбарла: 

1. Менх бус байдлын емнех амъдралд зарим хумуус 

энэ амьдралд онцгой адислалууд хулээн авч, уурэг 

хариуцлага хулээхийн тулд Израилын угсаанд тере

хеер урьдчилан томилогдсон юм. 

2. Бид урьдчилан томилогдсон адислалуудыг хулээн 

авахын тулд Есус Христийг дагах ёстоЙ. 

3. Харь ундэстнууд (Израилын удмынх биш) Есус 

Христийг хулээн авч, сайн мэдээнд дуулгавартай 

байснаар Израилын бух адислалуудыг евлеж чадна. 

Эдгээр санаануудаас хоёр нь энэ заах зевлемжид баЙГаа. 

Гурав дахь санаа нь Ром 11:11-22-ьПI заах зевлемжид гарах 

болно. Эдгээр санаануудыг самбар дээр бич эсвэл урьдчи

лан узуулэн ХИЙЖ, санаа туе бурийг ярилцах уед узуул. 

Эхний сана аг суралцагчдад уншиж ег (эсвэл эхний узуу

лэнг узуул). Ром 9:1-5-ыг суралцагчдаар уншуулж, ур

чuлж авах, алоар суу, гэрээнууо ба а.млалmууО гэсэн угсuйг 

mэ.мОэглуу л. Асуу лт: 

• Шулэг 40-т егуулснээр эдгээр адислалуудыг хэнд ам-

ласан бэ? (Израилчуудад.) 

• Тэднийг яагаад сонгосон гэж та нар боддог вэ? 

Израил нь евег эцэг АбрахамьПI адил сайн мэдээний гэ

рээнууд болон амлагдсан адислалуудыг хулээн авахаар 

урьдчилан томилогджээ. Ром 9-11 (х. 18б)-ийн оршил 

дахь Ахлагч М.Рассел Баллард, Брус Р.МкКонки нарын 

угсийг уншихыг нэг суралцагчаас хус. Ром 9:9-14-ийг ун

шиж, асуу: 

• Иаковын нэрийг хэн гэж еерчилсен бэ? (Израил; шу

лэг б-г уз; мен Эхлэл 32:28-ыг уз.) 

• Менх бус байдлын емнех уеийнхээ итгэлийн улмаас 

агуу адислал хулээн авсан хумууст Иаков хэрхэн улгэр 

жишээ бай сан бэ? 

• Энэ нь шударга эсвэл шударга бус байсан гэж судруу

дад заадаг уу? 

• Шударга Бурханы тухай асуултанд Паул хэрхэн ха

риулсан бэ? (шулэг 14-ийг уз). 

Еренхийлегч Харольд БЛийгийн дараах угсийг унш: 

"Хожим нь Израил хэмээн нэрлэгдсэн ИаковьПI 

удамд терсен хумуус болон ИзраилЬПI хуухдууд 

хэмээн нэрлэгддэг тууний ур УДМЬПIхан бол менх 

бус хумуун биес болон дэлхийд ирэгсдийн сурвал

жит удам болон терсен юм. 

"Эдгээр бух шагнал дэлхийг бутээхээс емне ам

лагдаж, урьдчилан томилогдсон билээ. Менх бус 

байдлын емнех сунсний ертенцед бидний амь

дарч байсан амьдралын хэв маягаар эдгээр 

асуудлуудыг шийдсэн нь лавтаЙ. 3арим хумуус 

дээрх асуудлуудын талаар эргэлздэг ч бидний 

хун нэг бур энэ дэлхийг орхисон уедээ менх бус 

байдалд амьдарч байсан уеийнхээ ажил уйлсийн 

дагуу шуугдэх болно гэдгийг аливаа эргэлзээ

гуйгээр хулээн авах болно. Энэ дэлхий дээр [энэ 

амьдралд] бидний хулээн авсан зуйлс дэлхийд 

ирэхээс емне бидний биеэ хэрхэн авч явсны ур 

дун мен гэдэгт итгэх нь ундэслэлтэй биш гэж 

уу?" (Conference Report, 1973 оны 10-р сар, 7-8; 

Ensign, 1974 оны 1-р сар, 5). 



Самбар дээрээс хоёр дахь санааг унш (эсвэл хоёр дахь 

узуулэнг узуул). Ром 9:7-г уншихыг суралцагсдаас хусээд 

дараа нь асуу: 

• Абрахамыli удмынхны зарим нь яагаад гэрээнуудцээ 

унэн'I биш бай сан бэ? 

• Шулэг 6-д Паул та нарыг юунд итгэх хэрэгтэй гэсэн бэ? 

• израилыli угсааны гишуун байх нь яагаад селестиел 

адислалуудыг хунд баталгаатай болгодоггуй вэ? 

Сургаал ба Гэрээ 64:35-36-г уншиж, сайн мэдээг эсэр

гууцдэг хумууст юу тохиолдохыг ол. Менх бус байдлын 

емнех уед итгэлтэй байсан болон УРЬД'lилан томилогд

сон адислалууд эсвээс аль нэг овгийн удамд терсен нь 

авралын баталгаа болдоггуйг суралцагсдад хэл. Ихэмсэг 

бардам зантай, еерийгее бусдаас давуу гэж уздэг хумууст 

Бурхан зарим '1ухал адислалуудыг егдеггуЙ. 

Олон судар энэ сургаалыг за асан баЙдаг. (С ба Г 121:34; 

ИСО, Матай 3:34-36; Иохан 8:39; 2 Нифай 30:1-2-ыг уз). 

The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles дахь "Points to 

Ponder" (Тунгаан бодох санаанууд [х. 335-337]) хэсгийг 

хуваалцаж болно. Харилцан ярианы хэсгуудийг '1ангаар 

уншуулахаар суралцагсдад даалган ег'! болно. 

израилыг "аврахын тулд" (Ром 10:1) Паул энэ сургаалыг 

заадаг байсныг ГЭР'lил. Суралцагсад бол Израил бегеед 

гэрээт хумуус гэдгийг мэдэхэд нь тэдэнд тусал. Ийм y'l

раас Их Эзэн тэднээс агуу ажил хийж, зарлигуудаа сахи

xыг хусэн хулээдэг (С ба Г 82:10-ыг уз). Ром 10:1-3, 9-18-ыг 

уншиж, еерсдийн уурэг хариуцлага болон итгэлээ хэр

хэн хегжуулж болохыг эрж олохыг суралцагсдаас хус. 

Дууссан уед олж мэдсэн зуйлээ хуваалцахыг тэднээс хус. 

Цаг гарвал "lsrael, Israel, God Is Calling" (Hymns, по. 7) 

дууллыг дуулж болно. СуралцаГ'lдаас асуу: 

• Энэ дууллын угнээс та нар ямар захиасыг мэдэж 

болох вэ? 

• Дууллын угэн дэх захиасыг та нар амьдралдаа хэрхэн 

хэрэгжуулж болох вэ? 

• Ром 9-10 дахь сургаалуудыг ойлгох нь та нарьПI амьд

ралд хэрхэн адислал болох вэ? 

• 8неедрийн Сур'! мэдсэн зуйлийнхээ ур дунд та нар 

ямар ееР'lлелт гаргах вэ? 

Ром 11 :11-22. Израилын угсаа Христийг эсэргууцсэ

нээр амлагдсан адислалуудаа алдсан юм. Тэгэхэд нь 

Их Эзэн сайн мэдээ болон ууний адислалуудыг харь 
ундэстнуудэд санал болгожээ. (40-45 МИНУТ) 

Анхааруулга: Энэхуу за ах зевлемж нь Ром 9-10-ьПI за ах 

зевлемжийн ургэлжлэл юм. Гурван санааг самбарт би'l

сэн эсвэл узуулэн болгож бэлдсэн байх хэрэгтэЙ. 

Самб ар дээрх гурван сана аг нэгтгэн дугнэж, гурав дахь 

санааг унш (эсвэл гурав дахь узуулэнг узуул). Патриар

хын адислалын тухай ялангуяа еерсдийнхее патриархыli 

адислалыli тухай суралцагчдаар бодуул. Асуулт: Пат

риархын адислал дахь хамгийн '1ухал угийг ямар уг гэж 

та нар боддог вэ? хариултуудыг нь ярилц. Хэрэв гэдэг 

угийг самбар дээр би'lЭЭД асуу: Яагаад энэ уг патриархын 

адислалд хамгийн '1ухал уг байдаг вэ? (Адислал нь бид

ний итгэлээс хама ар алтай байдаг бегеед аяндаа ирдэг

гуЙ.) Сургаал ба Гэрээ 130:20-21-ийг уншиж, Бурхан 

хуухдуудээ хэрхэн адисалдгийг ол. Асуулт: 

• Аль нэг хун буюу булэг нь Их Эзэний адислалуудыг 

хулээн авахаар урьдчилан томилогдсон '1, юу тэднийг 

тэдгээр адислалуудад тэнцэхгуй болгодог вэ? 

• "Израилаас байгаа нь бугд Израил биш" гэсэн Паулын 

егуулбэр энэ сургаалыг хэрхэн дэмждэг вэ? 

• 3арим хумуус адислалуудаа хэрхэн алддаг вэ? 

• Сайн мэдээний адислалуудыг алдахад хургэдэг, нийт

лэг тохиолдцог ямар уруу таталтууд байдаг вэ? 

Арванхоёрын Чуулгын гишуун Ахлаг'l РИ'lард Г. 

СкоттьПI дараах угсийг уншихыг нэг суралцаГ'lаас хус: 

"Та гэрээнуудэд хусэл эрмэлзэлтэйгээр, 'харуус

сан зурх, гэмшсэн сэтгэлтэйгээр' хандсан уед 

тэдгээрийг сахих нь хэцуу биш. Дуулгавартай 

дагасан уед гэрээнууд нь аз жаргал, баяр баясга

ланг ав'IИр'l, амьдралыli зорилгыг тодорхоЙлдог. 

Гэрээнуудэд нийцэхгуй сонголт ХИЙХЭД сонгох 

эрхээ ашигласан тохиолдолд хундрэл бэрхшээл 

бий болдог. Челеет цагаараа хийдэг зуйлстээ 

дун шинжилгээ хийж уз. Челеет цагаараа хий

дэг зуйлс '1ИНЬ хамгийн туруунд анхаарах, хам

гийн '1ухал зуйлс мен уу? Эсвэл та '1елеет цагаа 

зорилго чиглэлгуйгээр аар саар зуйлс хийхэд эс

вэл удаан хугацаанд ашиг тусаа егехгуй, дэл

хийд ирсэн зорилгоо гуйцэлдуулэхэд еерт '1инь 

тусалж '1адахгуй уйл ажиллагаануудад оролцо

ход зориулдаг уу? 8нее маргааш юу болж бай

гааг биш харин амьдралын хэтийн телев ямар 

байхыг бодож бай. Одоо хусч байгаа я.мар юг зуй

лийн mелее а.мьдралдаа ха.мгиЙн их хусдэг зуйлээ буу 

орхи" (Conference Report, 1997 оны 4-р сар, 78-79; 

Ensign, 1997 оны 5-р сар, 54). 

Израилын угсаанд амлагдсан адислалуудыг авахын тулд 

ургэлж зохистой байхын а'! холбогдлыг ГЭР'lил. 



УРЬД'1Илан томилогдсон олон израилчууд дуулгаваргуй 

байдлаасаа болж, адислалуудаа алдсаныг Паул заажээ 

(Ром 9:31-33; 10:1-3, 16-21; 11:3-10-ыг уз). Ром 11:11-13-ыг 

уншиж, сайн мэдээг болон ууний адислалуудыг хэн ху

лээн авч эхэлж байгааг олохыг суралцагсдаас хус. Ром 

11:25-31-ийг суралцагчдаар тургэн уншуулж, яагаад тэр 

уе бол харь ундэстнууд сайн мэдээг хулээн авч эхэлсэн 

уе байсныг олуул. Арванхоёрын чуулгыli гишуун асан 

Ахлагч Жозеф Фиелдинг Смитийн дараах угийг унш: 

"Сайн мэдээ ийм байдлаар цагийн голч болсон 

эрин уед заагдаж баЙлаа. Сайн мэдээг эхлээд 

иудейчуудэд санал болгоход тэд уунийг эсэр

гууцсэн юм. Иймээс дараа нь сайн мэдээг харь 

ундэстнуудэд хургэж, тэдний дунд Сумийн сал

барууд зохион баЙгуулагджээ. Бидний амьдарч 

байгаа эрин уед бидний Их Эзэний Бошиглолыli 

хоёр дахь хэсэг нь биелэгдэж байна. Сайн мэдээ 

Иосеф Смитийн сонгох эрхээр дамжин сэргээгд

сэн уед энэ нь эхлээд харь ундэстнуудэд ирж, ен

герсен нэг зуун хорин жилийн турш харь 

ундэстнуудийн дунд тунхаглагдаж байна. Сайн 

мэдээг иудейчуудэд ямар нэг хэмжээгээр хургээ

гуй бегеед тэднээс зевхен цеехен нь л уунийг ху

лээн авсан юм. Паул Ром дахь гэгээнтнуудэд 

хандаж хэлэхдээ, 'Харь ундэстнууд дуурэн орох 

хуртэл Израилын хэсэг нь хатуу сэтгэлтэй бол

жээ' ГЭЖЭЭ.-Ром. 11:25" (The Restoration о/ All Things 
[1945],163-164). 

Харь ундэстнууд (израилыli удмьПIХ биш) Израилтай 

адилхан амлагдсан адислалуудыг евлеж чадна гэдгийг 

ойлгоход нь суралцагсдад тусал. Тэд Есус Христийг ху

лээн авч, сайн мэдээнд дуулгавартай бай сна ар Израи

лыli угсаатай залгагдаж, бурэн ев залгамжлагчид болно. 

Энэ санааг дурслэн харуулахын тулд модны нэг том, нэг 

жижиг мечрийг ангид ав'1Ир. 3алгах гэдэг нь нэг ургам

лыli мечрийг негее ургамлын ме'1ИРТ залган ургуулах 

уйл явц юм гэдгийг суралцагсдад хэл. Модны мечрийг 

хэрхэн тайрч, хоёр мечрийг холбон даавууны еедсеер 

ороож залгадгийг суралцагсдад узуулж, 

дараах асуултуудаас заримыг нь ярилц: 

• 3алгасан мечир нь уг модны еерийнх нь мечиртэй 

адил тууний хэсэг болох уу? (ТиЙм.) 

• Модны еерийнх нь мечир ундсээсээ тэжээл авдаг бол 

залгасан мечир хаанаас тэжээлээ авдаг вэ? (Мен ун

дэснээсээ.) 

• Цэцэрлэгч хэзээ, юуны учир залгалтыг ашигладаг вэ? 

• Мечрийг залгах нь модонд ямар ашигтай вэ? (Мод то

морч, илуу их, илуу сайн жимс егч болно.) 

• 3алгасан мечирт ямар сайн ур дун гарах вэ? (3алгасан 

мечир модны нэг хэсэг болно.) 

Ром 11:14-24-ийг уншихад суралцагчдыг урь. Унших 

уедээ мечир залгах уйл явцын тухай дотроо бод гэдгийг 

тэдэнд хэл. Асуулт: 

• Паул сунсний ямар уйл явцыг ме'1Ир залгахтай харь

цуулсан бэ? (Харь ундэстнуудийг Израилын угсаанд 

хулээж авах нь.) 

• Ме'1ИР залгах уйл явцыli тухай сурч мэдсэн зуйлээсээ 

харахад израилыli угсаанд хулээн авагдсан харь ун

дэстнуудэд энэ нь ямар ашиг тустай байх вэ? 

• Израилын угсаанд хулээн авагдсан хумуусийн болон 

Израилын шууд ур удмынхны адислалуудын хооронд 

ямар нэг ялгаа байдаг уу? (Хариултыг нь тэднээр 

таЙлбарлуул.) 

• Энэхуу залгах уйл явц нь бух хуухдээ хайрладаг Их 

Эзэний агуу хайрыг хэрхэн харуулж байна вэ? 

Есус Христ бол бидний залгагддаг модны ундэс мен гэд

гийг суралцагсдад хэл (Илчлэлт 22:16-г уз). Урчлэлтийн 

тухай сургаалын хамгийн чухал хэсэг бол хэн нэгэн хун 

Израилын угсааных мен уу биш уу гэдгээс У л хамааран 

Их Эзэнээс сунсний тэжээл, хуч чадлыг авдаг гэдгийг 

гэрчил. Хэрэв тэд Есус Христийг хулээн авч, дагавал Туу

ний гэр булд залгагдаж, Их Эзэний охь манлай болсон 

адислалууд гэрээний хэсэг болон тэдэнд ирэх болно. 

Оршил 

Паул Ром 9-11 дэх урьдчилсан томилолт, сонголт, урч

лэлтийн тухай сургаалуудыг таниулж дууссан учраас, гэ

рээний бурэн адислалуудыг хуртэхийн тулд унэнч, 

итгэлтэй хэвээр улдэхэд Гэгээнтнуудийг дэмжсэнээр 

ромчуудад бичсэн захидлаа тегсгежээ. 



Ахлагч Брус Р.МкКонки Израилын угсааны гишуун байс

наас ирдэг адислалыг ху лээн авсан хумууст хандан уг хэ

лэхдээ тайлбарласан нь: 

Эдгээр гайхамшигт унэнуудийн тухай мэдлэг нь Хрис

тийг дагаж-тууний буулгыг еерсед дээрээ аван, зарли

гуудыг нь дагах болон тууний таалалд нийцэх зуйлсийг 

ургэлж хийдэг байх талаар бусад хумуусээс илуу их уурэг 

хариуцлагыг бидэнд ноогдуулдаг. Хэрэв бид туунийг 

хайрлаж, ТУУНД уйлчлэх юм бол, тууний угийг бидэнд 

илчилж, заахаар илгээгдсэн бошиглогчид, телеелегч

дийн угсэд бид анхаарал тавих болно" Conference Report, 
1974 оны 4-р сар, 103-104; Ensign, 1974 оны 5-р сар, 73). 

израилыli угсаа олон уурэг хариуцлагатайг Паул заасан 

юм. Эдгээр уурэг хариуцлагад Гэгээнтнуудийн хувиар 

амьдрах, удирдагчдыli зевлегеег дагах, зарлигуудыг са

хин, зерчил сергелдеенеес зайлсхийх, зев шударга байд

лыг дээдлэн эрхэмлэх, бие биетэйгээ нехерлех нугэл 

хилэнцээс зайлсхийж, эв нэгдэлтэй байх нь ордог. 

Ром 12-16-г залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал эарчмууд 

• Бурханы ач ивээл гэдэг бол хайр, нигуулслээрээ дам

жуулан Туунээс бидэнд УЗУУЛДЭГ тусламж юм. Энэ 

бол зев шударга уйлсийг бутээж, менх амьтай болох 

боломжийг бидэнд олгосон Тууний хуч юм (Ром 12:6; 

15:15 мен Уйлс 15:11; 2 Нифай 25:23-ыг уз). 

• Есус Христ 8ерийн менх бус уйлчлэлээс емне малаар 

тахил ергехийг дагалдагчдадаа зарлиг болгосон нь 

ирээдуйд тохиох 8ерийн Цагаатгалд замыIг бэлтгэсэн 

хэрэг баЙлаа. Дуулгавартай байдал, уйлчлэлээр дам

жуулан еерсдийгее "амьд ергел" болгон бие сэтгэл 

бухнээ зориулахыг енее уед их Эзэн бидэнд зарлиг 

болгосон юм (Ром 12:1-3, 9-18-ыг уз; мен 3 Нифай 

9:19-20; Моронай 10:32-ыг уз). 

• Сумийн гишуун бур сунсний еер еер бэлэгтэй баЙдаг. 

Бид еер хоорондоо нийлж нэгэн бухэл биеийг бий 

болгодог биеийн эрхтнуудтэй адил юм. Бид бугд еерс

дийгее бусад хумуусээс илуу гэж бодолгуйгээр авьяас 

чадвараараа хувь нэмэр оруулах ёстой (Ром 12:3-8, 

13-18-ыг уз). 

• Хэрэв бид бух хумуусийг хайрлавал, Бурханы хуулийг 

биелуулж байгаа нь тэр (Ром 13:8-10 мен Матай 

22:36-40; 2 Нифай 31:20-ийг уз). 

• Бид бусдыг шуухгуй байж, еерсдее зев шударга бай

ХЬпI телее ажиллах ёстоЙ. Бид бие биедээ, ялангуяа 

сулхан итгэлтэй хумууст тусалж, тэдэнтэй нехерлех 

ёстой (Ром 14:1-21; 15:1-7-г уз). 

• Хуурамч сургаалууд зааж, Сумд хагарал гаргагчдаас 

бид зайлсхийх ёстоЙ. Ийм хумуус Бурханд биш, еерс

дедее уйлчилдэг (Ром 16:17-18-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 334-335. 

Заах З0ВЛОМЖ 

Ром 12-16-гийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

� Ром 12-16. Бид чадах бухнээ хийсний эцэст ач 

� ивээлээр аврагдана (2 Нифай 25:23-ыг уз). Зев 

wударга ажил уйлс сайн мэдээний телевлегеенд 

амин чухал гэдгийг Ромын суулчийн булгууд харуулдаг. 

(30-35 МИНУТ) 

Аврагдах гэдэг угийг самбар дээр бичиж, асуу: 

• Лацлан холбуулна гэдэг нь юу гэсэн уг вэ? 

• Та нараас хэд нь аврагдсанаа мэдэрдэг вэ? 

Аврагдах гэдэг угийг шутлэг бишрэлийн сэдэвт олонтоо 

хэрэглэдгийг суралцагсдад таЙлбарла. Ром 10:9-10-ыг ун

шихад тэднийг урь. Христэд итгэгч олон хун Есус Хрис

тийн емне чин сэтгэлээсээ нуглээ хулээн гэмшсэн буюу 

туунийг еерсдийн АвраГ'I хэмээн тунхагласан учраас тэд 

"аврагдсаны" нотолгоо болгон дээрх шулгуудийг эш 

татдаг билээ. 

"Та аврагдсан уу?" гэсэн асуулт нь, бусад сумийн хумуус 

аврагдах гэдэг угийн утгыг еереер ойлгодог учраас Су

мийн гишуудэд ойлгомж муутай байж болно гэж Арван

хоёрьПI Чуулгын гишуун, Ахлагч Даллин Х.8укс 

онцгойлон тэмдэглэжээ: 

"Хожмын Уеийн Гэгээнтнууд аврагдах, аврал гэдэг 

угсийг доод тал нь зургаан еер утгаар хэрэглэ

дэг. 3арим утгаар нь ав'! узвэл бид аль хэдийнэ 

аврагдсан учраас бидний аврал ирсэн юм. 3арим

даа аврал нь ирээдуйн уйл явдлыг (жишээ нь, 

1 Коринт 5:5) эсвэл ирээдуйн уйл явдлаар нех

целдсен уйл явдлыг заадаг (жишээ нь, Марк 

13:13). ГЭВ'I аврал нь эдгээр бух утгаар эсвээс ав

ралын бух терлуудээр Есус Христ дотор, Туугээр 

дамжин хэрэгждэг" (Conference Report, 1998 оны 

4-р сар, 76; Ensign, 1998 оны 5-р сар, 55). 

Ахлагч 8уксийн егуулсэн зургаан утгыг дор харуулав: 

Холбогдох судрууд болон Ахлаг'I 8уксийн хэлсэн угийг 

ашиглан, доорх зургаан утга тус бурийг уншиж, ярилц: 

1. Бид бугд биеийн ухлээс аврагдах болно (Алма 

11:43-44-ийг уз). 



"Нэгдугээрт, менх бус бух хумуус Есус Христийн 

Амилалтаар дамжин зайлшгуй ухлээс аврагдсан 

юм. 'УLJИр нь Адам дотор бугд УХДЭГ'lЛэн Христ 

дотор бугд амьдруулагдах болно' (1 Коринт 

15:22-ыг уз)." 

2. Хэрэв бид эцсийг хуртэл тэвLJИХ юм бол сайн мэдээ

ний хуулиуд болон ёслолуудад дуулгавартай байснаар 

нуглээс аврагдаж болно (Иаков 2:14-17; С ба Г 14:7; 

Итгэлийн Тунхаг 1:3-ыг уз). 

"Нуглээс болон тууний хор уршгаас аврагдах ту

хайд гэвэл бид аврагдсан уу, угуй юу гэсэн асуул

танд 'тийм ээ, аврагдсан, гэхдээ тодорхой 

нехцелеер' гэж хариулж болно. Итгэлийн гурав 

дахь тунхаг бидний сусэг бишрэлийн тухай: 

"Христийн Цагаатгалаар дамжин Сайн мэдээний 

хуулиуд хийгээд ёслолуудад дуулгавартай байс

наар бух хун терелхтен аврагдана гэдэгт бид ит

гэдэг " (Итгэлийн Тунхаг 1:3) хэмээн тунхагладаг 

билээ .... 

" ... Христийн Цагаатгалаар дамжин нуглээс 

цэвэрших нь наман'шах тухай Их Эзэний зар

лигт дуулгавартай байх, баптисм хуртэж, 

Ариун Сунсийг хулээн авах талаарх нугэл уйл

дэгчийн итгэлээр нехцелддегийг бид гэрчил

дэг (Уйлс 2:37-38-ыг уз) .... Гэвч [итгэгчид] 

байнгын наманчлал, итгэл бишрэл, уйлчлэл бо

лон эцсийг хуртэл тэвчихийг шаарддаг менх 

бус байдлын сорил то о дуусгах хуртэл эц,сuйн 

байдлаар аврагдахгуЙ." 

3. Бид "дахин терснеер " аврагдаж чадна (И ох ан 3:3-5; 

Мозая 27:24-26-г уз). 

"Бид Есус Христийн нэрийг еерсдедее авч, ус 

мен Сунсээр терж, Аврагчтайгаа гэрээний ха

рилцаанд орсноор дахин терсен билээ. Бид энэ

хуу дахин терелтийг Хундэтгэлийн едер бур 

ариун ёслолоос хуртсэнээр ШИНЭLJИлдэг. 

"Ийм байдлаар дахин терсен хумуус Есус Хрис

тийн сунсэн хевгууд, охид болж ... сунсний 

шинэ эцэгтэй, ев залгамжлах агуу хэтийн телев

тэй болдог [ Мозая 5:7; 15:9-13; 27:25-ыг уз]." 

4. Бид сайн мэдээний гэрлийн ачаар харанхуй дотор ява

хаас аврагдаж чадна (Иохан 8:12-ыг уз). 

"Аврагдах гэдэг угийн дерев дэх утга нь Бурхан 

Эцэг болон Тууний Хуу Есус Христ, амьдралын 

зорилгьш тухай, эрэгтэйчууд, эмэгтэйчуудийн 

хувь тавилангийн тухай юу ч мэдэхгуй, харанхуй 

дотор амьдрахаас аврагдах явдал мен. Энэхуу ав

ралыг бидэнд егсен Есус Христийн сургаалуу-

да ар сайн мэдээг бид мэдсэн юм. 'Би бол 

ертенцийн гэрэл мен. Намайг дагадаг хун ха ран

хуй дотор явахгуй, харин амийн гэрэлтэй болно' 

(Иохан 8:12; мен Иохан 12:46-г уз) гэж Есус заасан 

юм." 

5. Бид хоёр дахь ухлээс аврагдаж чадна (1 Коринт 

15:40-42; Илчлэлт 2:11-ийг уз). 

"Хожмын Уеийн Гэгээнтнуудийн хувьд аврагдах 

нь ирэх дэлхийд алдар суугийн хаант у лсыг ев

леснеер хоёр дахь ухлээс аврагдана гэсэн утга

тай юм (1 Коринт 15:40-42-ыг уз). Амилуулалт 

ертенц дахины шинжтэй учраас дэлхий дээр хэ

зээ нэгэн цагт амьдарч байсан хун бур, цеен хэд

хэнээс бусад нь ийм зама ар авралыг олох болно " 

[С ба Г 76:40-43-ыг уз] 

6. Бид ергемжлелийг хулээн авснаар аврагдаж чадна 

(С ба Г 76:52-60-ыг уз). 

"Аврагдах, аврал гэдэг угс бас ергемжлел буюу 

менх амьдрал гэсэн утгыг илэрхийлэхэд ашиг

лагддаг (Абрахам 2:11-ийг уз). Энэ нь заримдаа 

'авралын бурэн байдал' гэсэн утгаар хэрэглэгд

дэг (Брус Р.МкКонки, The Mortal Messiah, боть 4. 

[1979-1981],1:242). Энэхуу аврал нь наманчлал бо

лон санваарьш зохих эрх мэдлээр баптисм хуртэ

хээс гадна ариун гэрээнууд, тууний дотор 

Бурханы ариун сумд менхийн гэрлэлтийн гэрээ 

хийж, эдгээр гэрээнууддээ эцсийг хуртэл унэнч 

итгэлтэй байхыг шаарддаг. Хэрэв бид аврал гэдэг 

угийг 'ергемжлел' гэсэн утгаар нь хэрэглэвэл 

бид менх бус байдалд 'аврагдсан' хэмээн бидний 

хэн ч ам бардам хэлж болно. 3евхен эцсийн 

шуултийн дараа л энэхуу алдар суут байдал 

ирнэ " (Conference Report, 1998 оны 4-р сар, 76-78; 

Ensign, 1998 оны 5-р сар, 55-57). 

Аврагдах гэдэг угийн зургаан утгыг суралцагчидтай хамт 

нэгтгэн дугнэ. 3ургаан утга бурийг унших явцдаа ту

хайн утгаар нь аврагдсан уу гэдгийг суралцагсдаас асуу. 

Паул Ромьш СУУЛLJИйн булгуудэд авралд тэнцэхийн тулд 

ямар нехцелууд шаардлагатайг егуулжээ. Энэ талаар 

бидний дагах ёстой зарлигууд, хулээн авах ёстой 



ёслолууд мен Бурханы хаант улсад аврагдахын тулд 

амьдралдаа бидний хэвшуулэх ёстой арга замууд баЙдаг. 

Ангийг таван булэгт хувааж, булэг бурд Ром 12-16-гийн 

булгуудээс нэгийг даалга. Даалгасан булгээс нь дара ал

сан арван дервен шулгийг булэг бурээр уншуулж, Гэ

гээнтнууд дагаж мердех ёстой гэж паулыli хэлсэн 

зарлиг, ёслолууд болон зевлегеег олуул. Олж мэдсэн 

зуйлээ ангитай хуваалцахад тэднийг урь. Дара ах асуул

туудаас заримыг нь асуу: 

• Ямар шулгууд та нарт хамгийн их таалагдав? Яагаад? 

• АврагдахьПI тулд амьдралдаа хэрэгжуулэх юуг та нар 

эндээс мэдэж авав? 

• Хэрэв хун бур паулыli зевлегеег дагаж амьдардаг бол 

дэлхий хэрхэн еер байж болох вэ? 

Ром 12:1-18. Есус Христ еврийн мвнх бус уйлчлэлээс 

вмнв малаар тахил вргвхийг дагалдагчдадаа зарлиг 

болгосон НЬ ирээдуйд тохиох еврийн цагаатгалд за

мыг бэлтгэсэн хэрэг баЙлаа. Дуулгавартай байдал, 

уйлчлэлээр дамжуулан вврсдийгвв "амьд вргвл" бол

гон бие сэтгэл бухнээ зориулахыг внвв уед Их Эзэн 

бидэнд зарлиг болгосон юм. (30-35 МИНУТ) 

Хэдэн чулуу, савх мод, шудэнз ангид авчир. Асуулт: 

• Хэрэв Хуучин Гэрээний уеийн тахил ергехийг бидэнд 

санал болгосон бол эдгээр юмсыг хэрхэн хэрэглэж бо

лох вэ? (тахилыli ширээ засч, гал асаа.) 

• Ямар чухал зуйл алга байна вэ? (Мал.) 

Египетээс Гарсан нь 12:5-ыг уншиж, тахилд ергех малыli 

шинж чанаруудыг эрж ол. Асуулт: Малаар тахил ергех 

нь Есус Христийн ирэлтийн тухай хумууст юу заадаг 

бай сан бэ? 

Ахлагч М.Рассел Баллардыli дараах угсийг унш: 

"8ргелийн хуулинд бидний ойлгох хэрэгтэй, 

менхийн хоёр ундсэн зорилго баЙдаг. Энэ хоёр 

зорилгыг Адам, Абрахам, Мосе болон Шинэ Гэ

рээний Телеелегчид хэрэгжуулж байсан бегеед 

бид ергелийн хуулийг хулээн авч, ууний дагуу 

амьдарч байга а учраас мен энэ хуулийг хэрэг

жуу лж байга а билээ. Энэхуу ундсэн хоёр зорилго 

биднийг сорьж, нотлон Христэд ирэхэд бидэнд 

тусалдаг" (The Law о/ Sacrifice [Бригам Янгийн Их 

Сургууль дээр Шинэ Гэрээгээр хийсэн симпо

зиум дээр шашны боловсролынхонд хандаж хэл

сэн уг, 19 9 6  оны 8-р сарьПI 13], 1). 

Ахлагч Баллардын угсийг ангитайгаа ярилц. Ахлагч Бал

лардыli хэлсэн угнээс дараах хэсгийг нэг суралцагчаар 

уншуул. 

"8ргелийн хуулийн ундсэн зорилго нь бидэнд 

сорилт болж, Христэд ирэхэд туслах явдал хэвээр 

байгаа учраас Христийн тегс золиослолын дараа 

хоёр зохицуулалт хийсэн юм. Нэгдугээрт, тахил 

ергех ёслол нь ариун ёслолоор солигдов. Хоёрду

гаарт, энэ нь тухайн хуний малаар тахил ергехед 

анхаарал тевлеруулдэг байсныг уг хунд еер дээр 

нь анхаарал тевлеруулдэг болж еерчлегдсен юм. 

Чухамдаа, ергел нь тахил ергех уйлээс тахил ер

гегч уруу шилжсэн юм" (Law о/ Sacrifice, 5; мен 3 

Нифай 9:19-20; С ба Г 5 9:8, 12-ыг уз ). 

Ром 12:1-2-ыг суралцагсдаар уншуулж, эдгээр шулгууд 

Ахлагч Баллардыli хэлсэн угтэй хэрхэн нийцэж байгааг 

хэлуул. Дара ах асуултуудыг ярилц: 

• "8ерийн биеэ Бурханд тааламжит, ариун тахил бол

гон ергех" (шулэг 1) гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та 

нар бодож байна? 

• Бурханд тааламжит бегеед ариун ямар ергелийг (та-

хилыг ) та нар ергедег вэ? 

• Эдгээр ергел нь хэрхэн сорилт болдог вэ? 

• 8ргел нь Христэд ирэхэд та нарт хэрхэн тусалдаг вэ? 

Ром 12:9-2 1 нь Бурханд тааламжит болохын тулд бидний 

хийж болох золиослолуудыг дурсэлсэн олон егуулбэрийг 

агуулсан байдгийг суралцагсдад хэл. (Шулэг 9-ийн жи

шээнуудэд "хайр нь хоёр нуургуй [хуурмаг биш] байг", 

"бузар мууг жигш" гэсэн егуулбэрууд орно.) Дээрх хоёр 

егуулбэрийг тус бур нэг цаасан дээр бичиж, суралцагч 

бурд нэг цаасыг ег. Суралцагчдаар егуулбэрийг нь ун

шуулсны дараа, юу гэсэн утгатайг нь тунгаан бодуулж, 

уг зарчмаар илуу сайн амьдрахын тулд хийж болох нэг 

зуйлийн тухай бодуул. 8ерсдед нь егсен егуулбэрийг ан

гитай хуваалцахад хэдэн суралцагчдыг урь. 

Ахлагч Баллардыli угсээс дараах хэсгийг уншиж, ярилц: 

"Бид аминч узлээ орхиж, Бурхандаа болон бус

дад уйлчилбэл [Их Эзэнтэй] илуу адилхан болно. 

Арванхоёрын Чуулгын гишуун, Ахлагч Рассел 

М.Нелсон заасан нь: 

'''малыli цус урсгаж тахил ергехийг зогсоосон ч 

золиослол хийхийг бидэнд зарлиг болгосон нь 

хэвээр байгаа билээ. 8ерсдийгее илуу цэвэр 

ариун болговол золиослолыli талаарх бидний 

эрхэм зорилго биелэгдэнэ. 

'''Бид энэхуу эрхэм зорилгодоо Бурханы зарлигуу

дад дуулгавартай байснаар хурч чадна. Тийнхуу, 

дуулгавартай байдлын болон золиослолыli хуу

лиуд нь хоорондоо салшгуй холбоотой юм .... 



"Эдгээр болон бусад зарлигуудыг дагаж хэрэг

жуулсэн уед бидэнд ямар нэг гайхaмrпиг тохио

дог .... Ингэснээр бид илуу ариун-Их Эзэнтэйгээ 

[илуу] адилхан болно!' ("Lessons from Eve," Ensign, 

1987 оны ll-р сар, 88) .... 

"Их Эзэн аль нэг хуний мал буюу ур тариаг шаар

дахын оронд эдугээ бурханлаг бус бух зуйлээ хая

хыг биднээс хусэн хулээдэг. Энэ бол золиослолын 

хуулийн илуу ендер шаардлага бегеед хуний до

тоод сэтгэлийг хенддег. Ахлагч Нийл А.Максвелл 

уунийг ийнхуу дурсэлжээ: 'Хуний еерийнх нь бо

дитой золиослол тахилын ширээн дээрх малыг 

хэзээ q орлож баЙсангуЙ. Чухамдаа энэ бол бид 

еерсдийн доторх малаа тахилын ширээн дээр 

гаргаж тавиад залгиулна гэсэн уг юм! (Conference 

Report, 1995 оны 4-р сар, 91; Ensign, 1995 оны 5-р 

сар, 68) .... 

"Золиослол бол цэвэр хайрын илрэл мен. Их Эзэ

нээ болон хершийгее хайрлах бидний хайрын 

хэмжээ тэдний телее золиослол хийх бидний хус

лээр хэмжигдэнэ" (Law o/Sacrifice, 3, 5-6). 

Их Эзэн тэднийг 8ертее ойр байхад нь туслах болно гэж 

бодсон, доод тал нь нэг хувийн золиослолыг цаасны ар 

тал дээр нь биLIИXИЙГ суралцагсдаас хус. Тэр золиослолыг 

дараагийн хэдэн долоо хоногийн турш хийж, тийнхуу 

золиослол хийх xyq qадлыг Их Эзэнээс гуйхад тэднийг 

дэмж. 8ерсдийн туршлага болон ГЭрLIЛэлээ хожим нь 

ангийнхантайгаа хуваалцахад суралцагLIДЫГ урь. 

Ахлагq Баллардыli дараах угийн нэг хувийг суралцагq 

бурд тараах материал болгон ег: 

"Биднээс Их Эзэний хусдэг золиослол бол 'те

релх хунээс' болон тууний бухий л бурханлаг бус 

зуйлээс еерсдийгее бурмесен ангижруулах явдал 

мен. Бид еерсдийгее Их Эзэнд бурмесен тушаа

сан уед Тэрээр бидний дотоод сэтгэлд хуqтэй 

еерLIЛелт гаргахад хургэснээр бид ариуссан, зевт

гегдсен шинэ хун болж, туунтэй адил дур терх

тэйгеер дахин тердег (Мозая 5:2; Алма 5:14; Мосе 

6:59-60-ыг уз). 

"Бидний Их Эзэн, Aвparq бух зуйлд золиослолыli 

хамгийн агуу улгэр жишээг узуулсэн юм. Тууний 

амьдрал, уйлчлэл бидэнд дагах загварыг бий бол

госон билээ. Тэрээр бидний гэтэлгэлийн телее 

амиа егснеер тууний бурханлаг уурэг зорилго 

хайрыli дээд уйлдлээр тегссен юм. Тэрээр хувийн 

золиослолоороо бидний нугэл УУLIЛагдаж, Эцэ

гийнхээ оршихуйд эргэж ОLIИX замаар биднийг 

хангасан юм .... 

" ... Золиослолын зарqим бол Бурханы хууль юм. 

Бид уунийг ойлгож, ууний талаар заан, амьдрал

даа хэрэгжуулэх ёстоЙ. Хэрэв энэ Сумийн ги

шуун болох нь хэтэрхий амархан байвал ГЭрLIЛэл 

нимгэн байх болно, гэрqлэлийн ундэс нь бидний 

анхдагq евег дээдсийн тавьсан херсен дээр суу

рилахгуй байх болно. Бурхан та нарт золиосло

лын хуулийг ойлгуулж, энэ хууль енеедер 

бидэнтэй хамт байх болтугай. Бид энэ хуулийг 

ойлгож, заан, уугээр амьдрах нь амин qyxал юм" 

(М.Рассел Баллард The Law o/Sacrifice, 9-10) 

РОМ 12:3-8; 16:17-18. СУМИЙН гишуун бур сунсний еер 

еер бэлэгтэй баЙдаг. Бид еер хоорондоо нийлж нэгэн 

бухэл биеийг бий болгодог биеийн эрхтнуудтэй адил 

ЮМ. Бид бугд еерсдийгее бусад ХУМУУСЭЭС илуу гэж 

бодолгуйгээр авьяас чадвараараа хувь нэмэр оруулах 

ёстоЙ. (30-35 МИНУТ) 

Дараах узуулэнт хичээлуудээс аль нэгийг нь эсвэл буг

дийг нь ашиглаж, хиqээл бур нь нэг бухэл нэгдмэл зуйл 

болж байгааг суралцагсдад узуул. 

• Эвлуулдэг тоглоом ангид авчирq, хэсэг бур нь ХЭLIНээн 

qухал болохыг ярилц. Аль нэг хэсэг нь байхгуй бол эв

луулдэг тоглоом болж qадахгуЙ. 

• Хегжеен дэмждэг спортыli багуудынхаа зургийг авLIИр 

(эсвэл тэдгээрийн тухай ярь). Тоглогq бур багийн ам

жилтад ХЭLIНээн qyxал болохыг ярилц. 

• Гэртээ хийсэн ямар нэг хунсний зуйлийг авqиp. Жо

рыг нь суралцагсдад узуулж, орц бур нь тухайн хоол 

буюу хунсний зуйлд ХЭLIНээн qyxал болохыг ярилц. 

Бид бугдээрээ еер еер авьяас <{адвар, уурэг хариуцлага

тай q гэсэн Сумийн гишуун бур ХЭLIНээн qyxал болохыг 

харуулахын тулд Паул уунтэй адил тестэй зуйлээр жи

шээ татан харуулдаг байсныг суралцагсдад хэл. Ром 

12:3-5-ыг уншиж, Паул ашигласан адил тестэй зуйлийг 

олохыг суралцагсдаас хус. Асуулт: 

• Энэ зарqмыг заахад хуний бие яагаад сайн адилтгал 

болдог гэж та нар боддог вэ? 

• Та нарын нуд, зурх, LIИх, гар тархи биеийн чинь тэгш 

сайхан байдалд хэр зэрэг qухал вэ? 

• Биеийн эрхтнууд qинь бие биедээ хэрхэн хэрэгтэй 

байдаг вэ? 

Энэхуу адилтгал Сумийн гишуудтэй холбоотой болохыг 

ойлгоход нь суралцагсдад тусал. Гишуун бур еер еер хуч 

qадал, бэлэг болон сул талтай <{, нэг байхыг бидэнд зар

лиг болгосон билээ (С ба Г 38:27-г уз). Ром 12:6-8-ыг ун

шиж, Сумийн гишуудийн эзэмшдэг гэж Паулын хэлсэн 

бэлгуудийг олоход суралцагqдыг урь. (Илуу бурэн жаг

саалтыг 1 Коринт 12:4-12; Моронай 10:8-23; С ба Г 

46:11-29-еес узэж болно.) 



• Паулын дурдсан бэлгууд Сумийн бусад гишуудийг 

хэрхэн адисалж болох вэ? 

• Сургаал ба Гэрээ 46:12-ыг унш. Бурхан эдгээр бэлгуу

дийг бидэнд соёрхдог нэг шалтгаан юу вэ? 

• Тэрээр гишуудэд соёрхсон адислалуудаас хун бур 

ашиг тусыг олох ёстой гэж яагаад хусдэг гэж та нар 

бодож байна? 

Хэрэв цаг гарвал ангийнхнаасаа ажигласан хуч чадал бо

лон бэлгуудийг бусдыг адислахад ашиглаж болох арга 

замуудын тухай бодоход суралцагчдыг урь. Энэ нь оюут

нуудын чинь сунслэг байдлыг бэхжуулж, ангийнхны 

дунд харилцан ойлголцол, эв нэгдлийг телевшуулнэ. 

Ром 13-15. БИА бусаА хумуусийг хайрлаж, ТЭАНИЙГ 

шуухгуй байхын хам т ееРСАее зев ШУАарга байхын те

лее ХИЧЭЭН чармайх ёстоЙ. БИА ХООРОНАОО нехерлен, 

бие биеНАЭЭ ялангуяа ИТГЭЛЭЭР сулхан хумууст тусалж 

байх ёстоЙ. (30-35 МИНУТ) 

Ангийн гишууд бие биедээ тусалж байсныг харсан жи

шээнээсээ хуваалц. Мен ийн туршлагаасаа хуваалцахыг 

суралцагсдаас хус. Асуулт: 

• Бусад хумуус еерт чинь уйлчилсэн уед ям ар санагд

даг вэ? 

• Уйлчлуулсэн хунд ямар санагддаг гэж та нар боддог вэ? 

• 8ерт чинь уйлчилсэн хуний талаар танд ямар сэтгэг

дэл тердег вэ? 

• Энэ туршлагын чинь ур дун болж, таны гэрчлэл, 

Их Эзэнтэй харилцах харилцаа тань хэрхэн еерчлегд

сен бэ? 

Бие биенээ хайрлаж, уйлчлэх нь агуу хуч байдгийг, мен 

бид уйлчлэлээр дамжуулан Есус Христэд ирэхэд нь бус

дад тусалдгийг гэрчил. 

Матай 5:43-47-г уншиж, асуу: Аврагч хэнийг хайрлаж, 

хэнд уйлчлэхийг бидэнд зарлиг болгосон бэ? Ром 13-15 

нь Аврагчийн энэ сургаалыг бид хэрхэн дагах тухай онц

гой чухал зевлегеег агуулдгийг суралцагсдад хэл. Дараах 

судрын булэг эшлэлийн нэгийг суралцагсдад даалгавар 

болгон ег: Ром 13:8-14; 14:10-23; 15:1-7; эсвэл 15:13-18. 

Судрын булэг эшлэлийг чимээгуй уншиж, бусдад уйлч

лэх талаар юу заасныг эрж ол. Хэрэв хусвэл дараах асуул

туудыг ашиглан, тэдний олж мэдсэн зуйлсийг ярилц: 

• Уншсан шулгуудээс чинь та нарт юу хамгийн их таа

лагдав? 

• Эдгээр шулгууд бусдыг хайрлаж, тэдэнд уйлчлэх та

лаар та нарт юу зааж байна вэ? 

• Эдгээр сургаалуудыг та нар амьдралдаа хэрхэн хэрэг

жуу лж чадсан бэ? 

• Хэрэв энэ зевлегеег хун бур дагавал Сум эсвэл танай 

сургууль хэрхэн еерчлегдеж болох вэ? 

• Хэрэв та нар энэ зевлегеег дагавал Сум эсвэл танай 

сургууль хэрхэн еерчлегдеж болох вэ? 

Суралцагсдад хамгийн чухал гэж бодсон шулгуудийг су

далж, асуултуудыг асууж дуусах хуртэл судрын булэг 

эшлэлийг унших энэ загварыг ургэлжлуул. 



НОМЛОЛЫН анхны НОМЛОЛЫН хоёр НОМЛОЛЫН гурав Кайсари болон РОМД хоёр дахь 
аяллын уеэр дахь аяллын уеэр дахь аяллын уеэр РОМД шоронд хор удаагаа шоронд 
(Уйлс 13-14) (Уйлс (Уйлс игдож байх уеэр хоригдох уеийн т 

15:36-18:22) 18:23-21 :15) (Уйлс егсгэлэер 
21:16-28:31) 

МЭ 47-50 оны орчим 50-53 оны орчим 53-57 оны орчим 57---62 оны орчим 62---65 оны орчим 

Зохиorч: Паул бол 1 Коринтын зохиогч мен (1 Коринт 

1:1-2; 16:21-ийг уз). Тэр еер нэг захидлыг коринтыli Гэ

гээнтнуудэд бичжээ (1 Коринт 5:9-ийг уз). Харамсалтай 

нь, энэ захидлын тухай ямар нэг тэмдэглэсэн зуйл 

баЙдаггуЙ. 

Уншигчид: Паул МЭ50 оны орчим номлолын хоёр дахь 

аяллыliааa уеэр КОРИНТОд Сумийг ундэслэн байгуулжээ. 

Тэр тэнд байхдаа сайн мэдээг хулээн авахад бэлтгэгдсэн 

Бурханы хумууст хандан илэн далангуй, аймшиггуйгээр 

ярихад еерийг нь чиглуулсэн ИЛ'-lЛЭЛТ хулээн ав'-IЭЭ (Уйлс 

18:1, 9-11-ийг уз). Тэр КОРИНТОд нэг жил хагас байхдаа 

сайн мэдээг тунхаглаж, Сумийг зохион байгуулсан юм. 

ГЭВ'-I Коринтын Гэгээнтнууд хуваагдаж, паулыli тэдэнд 

заасан сайн мэдээний унэн зар'-lМУУД болон ёслолуудыг 

хиймэл шутээн шутдэг сусэг бишрэл, зан уйлтэй хольж 

хутгаж эхэлсэн аж. Паул Коринтын Гэгээнтнуудэд чин 

сэтгэлээсээ санаа тавин, тэдний евермец хэрэгцээ, санал 

хусэлтуудийг анхааралдаа ab'-I, энэ захидлыг хариу бол

гон би'-lЖЭЭ. 

ТУУХ9Н УНД9С: Коринт Грекийн эх газар, Пелопоннесийн 

хойг хоёрыг холбодог нарийхан хоолой дээр оршдог 

(Судруудын Удирдамжийн зураг 6-г уз). Энэ байршил 

нь Дорнод, 8рнедийн хооронд худалдаа, философи, 

шашны харилцаа хегжихед онцгой тохиромжтой бай

жээ. Коринтын сусэг бишрэлийн соёлд хиймэл шутээн 

тахин шутэх нь давамгайлж баЙв. Хумуус хотынхоо ар

ванхоёр сумд шутэн биширдэг баЙлаа. Тэд Афродитыli 

сумд хиймэл шутээн шутэж, удирдаг'-lИД нь ёс сурта

хуунгуй зан авирыг нь хехуулэн дэмждэг баЙлаа. Паул 

эдгээр гишуудэд номлолын гурав дахь аяллынхаа уеэр 

МЭ 55-57 оны хооронд Ефесээс би'-lСЭН ажээ (1 Коринт 

1:3-8; Судруудын Удирдамж, "Паулын захидлууд," 

х. 159-160). 

евермец онцлоr: Паул энэ захидлаар 1 Коринт дахь 

нэлээд хэдэн асуудал болон сургаалуудыг хенджээ. Тэ

рээр бие бол Ариун Суне оршдог сум мен (1 Коринт 

6:19-ийг уз) гэдгийг зааж, номлог'-lИД болон гэрлэлтийн 

тухай за авар еген (1 Коринт 7-г уз), Сунсний бэлгуудийг 

тайлбарлан (1 Коринт 12:1-12-ыг уз), энэрлийн ХУ'-lийг 

ухуулан (1 Коринт 13-ыг уз), амилуулалтын болон нас 

барагсдыli емнеес хийх баптисмын тухай сургаалуудыг 

ГЭР'-lилдэг баЙлаа. 

С9Д9В: Паул коринтыli Гэгээнтнуудийг нэгдэхийг 

уриалдаг баЙв. Есус Христийн сайн мэдээ, Ариун Сунс

ний нелее, гишуун бурийн сунслэг байдлын еселт хег

жилтеер дамжин эв нэгдэлд xyp'-l болно гэдгийг Паул 

заадаг баЙв. 

Оршил 

Коринтqyyдад бичсэн Паулын эхний захидал нь сэрэмж

луулгийн дуу хоолой баЙв. Тэдний дунд санал зерелдеен, 

мэтгэлцээн байга аг тэрээр Хлоены гэрийнхнээс мэдсэн 

бегеед тэд Есус Христийн нехерлелеер эв нэгдэлтэй байх 

ёстой гэдгийг зааснаар Гэгээнтнуудийн алдааг залруулна 

гэж бодож баЙжээ. Тэд сайн мэдээгээр дамжин "Христ 

Есус дотор ариуcrarдсан" (1 Коринт 1:1-6) байх ёстойr 

Паул тэдэнд сануулдar баЙв. 

1 Коринт 1-4-ийг залбир'-l судлан, ХИ'-lээлдээ бэлтгэхээс 

емне дара ах зар'-lМУУДЫГ ab'-I уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал эарчмууд 

• Сумийн гишууд эв нэгдэлтэй байж, зерчил сергел

деенеес зайлсхийх ёстой (1 Коринт 1:9-13-ыг уз; мен 

Ефес 2:19-22; 4:11-14; С ба Г 38:25-27-г уз). 

• Ариун Сунсний хучээр сайн мэдээг номлох даруу ху

муусийг Бурхан сонгодог (1 Коринт 1:17-31; 2:4-5-ыг 

уз; мен С ба Г 1:18-20, 23-ыг уз). 
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• Бурханы мэргэн ухаан хуний мэргэн ухаанаас илуу 

агуу бегеед уунийг зевхен Ариун Сунсээр дамжуулан 

мэдэж болно (1 Коринт 2:1-14; мен Мозая 3:19-ийг уз). 

• Сайн мэдээний МЭДЛЭГ Есус Христийн суурин дээр те

левшиж, шугам шугамаар есч хегждег (1 Коринт 

3:1-15 мен 2 Нифай 28:30-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 280, 282-284. 

3аах зовломж 

1 Коринт 1-4-ийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах санаа

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах санааг ашигла. 

1 Коринт 3-6-г заахад New Testament Video хичээл 15, 

"The Body 1s а Temple" (6:48)-ийг ашиглаж болно 

(New Testament Video Guide -ьПI за ах зевлемжийг уз). 

1 Коринт 1:1-13. Сумийн гиwууд ЭВ нэгдэлтэй байж, 

зврчил свргвлдввнввс зайлсхийх ёстоЙ. (15-20 МИНУТ) 

Дара ах асуултуудын заримыг суралцагсадтайгаа ярилц: 

• Сумийн болон чуулгыli хичээл дээр зарим суралцагчид 

бусдаасаа илуу их нэрд гарсан тохиолдол байсан уу? 

• Энэ нь мартагдсан мэт хэнд ч ул ажиглагдах хумууст 

ямар санагддаг бол? 

• Энэ нь нийт анги буюу чуулгад хэрхэн нелеелдег вэ? 

• Энэ нь тухайн ангийн буюу чуулгыli гишуудийн Сум 

дэх уйлчлэлд хэрхэн нелеелдег вэ? 

Сургаал ба ГЭрЭЭ 38:25-27-г нэг суралцагчаар уншуулж, 

уг судар энэ удаагийн ярилцлагатай хэрхэн холбогдохыг 

асуу. Коринт дахь Сумийн гишууд зерчил сергелдеений 

асуудалтай байсан учраас Их Эзэн биднээс бие биедээ 

хэрхэн хандахыг хусэн хулээдэг тухай Паул тэдэнд са

нуулах хэрэгтэй байсныг таЙлбарла. 1 Коринт 1:10-13; 

3:3-ыг уншихад суралцагчдыг урь. Асуулт: 

• Эдгээр шулгууд ЭВ нэгдлийн тухай юу зааж байна вэ? 

• Гишууд хоорондоо хагарал тэмцэлтэй байвал энэ нь 

номлолын ажилд хэрхэн нелеелж болох вэ? 

• Хагарал, атаа жетее, зерчил тэмцэл яагаад сайн мэдээ

гээр амьдрах ЯВДЛЫГ тевегтэй болгодог вэ? (3 Нифай 

11:29-ийг уз). 

• Сумийн гишууд сургаалаар хэрхэн нэгдэж чадах вэ? 

• Бид Сумийн хувьд нэгдэж болох еер ямар арга замууд 

байна вэ? 

1 Коринт 1:2-9-ийг уншиж, хэн биднийг ариусгаж, Гэ

гээнтнууд гэж дуудан, бидэнд ач ивээлээ егдгийг сурал

цагсдаас асуу. Бидний еерчилж, нэгтгэх хучтэй болох 

юуг Есус Христ хийсэн бэ? (Тэр Цагаатгал хийсэн юм.) 

Дараах судруудыг уншиж, эдгээр судар бур нь ЭВ нэгд

лийн тухай юу зааж байгааг хэлэхийг суралцагсдаас хус: 

• Сургаал ба Гэрээ 61:8. (Наманчлал бусад хумуустэй ЭВ 

нэгдэлтэй байхад бидэнд туслах болно.) 

• Мосе 7:18 (Бид Сионыг байгуулахыli тулд нэгдэх ёс

той.) 

• Иохан 17:20-23. (Есус Христ дагалдагчдынхаа телее 

залбирч, тэднийг нэг хун шиг нэгдмэл байхыг хусэн 

хулээдэг.) 

• 1 Коринт 1:9-10. (Бид итгэл бишрэлээрээ нэгдэж, ЭВ 

нэгдэлтэй байх ёстоЙ.) 

Тэргуун Зевлелийн гишуун асан, Еренхийлегч Марион 

Г.РомниЙн дара ах угсийг унш: 

"Бидний хувьд ЭВ нэгдэлд хурэх зам бол Их Эзэ

ний хуслийг мэдэж, улмаар туунийг биелуулэх 

явдал мен . . . .  Дэлхийд сайныг уйлдэх Сумийн 

хуч нь Сумийн гишууд бид энэ зарчмыг хэр зэ

рэг чанд баримталдагаас хамааралтай байдаг" 

(Conference Report, 1983 оны 4-р сар, 22; Ensign, 
Мау 1983 оны 5-р сар, 17). 

Сумийн ангиуд болон чуулгуудад илуу бат бех эв нэгд

лийг бий болгоход суралцагч:ид юу хийж болох тухай 

ярилц. Асуулт: 

• Уе тэнгийнхэн нь тэднийг ул тоомсорлох буюу дорд 

уздэг хумуусийг та нар таних уу? 

• Тэдэнд туслахыli тулд та нар юу хийж чадах вэ? 

• Сургууль дээр уе тэнгийнхний ч:инь дунд эсвэл гэр 

булийн гишуудийн чинь дунд юу ЭВ нэгдлийг бий 

болгох вэ? 

Дараагийн долоо хоногт хэрэгжуулэх "эв нэгдлийн" нэг 

зорилгыг тэмдэглэхэд суралцагчдыг урь. 

1 Коринт 1 :17-31. Ариун Сунсний хучээр сайн мэдээг 
номлох даруу хумуусийг Бурхан сонгодог. (15-20 

МИНУТ) 

Дараах асуултуудыг ярилц: 

• Хэрэв Сум бусад шашнуудын нэрд гарсан хэдэн удир

дагчтай хийх чухал ярилцлагад телеелегчее илгээх хэ

рэгтэй боллоо гэхэд их сургуулийн нэрд гарсан 

профессор, залуу оюутан хоёрьПI хэнийг нь та явуулах 

вэ? Яагаад? 

• Залуу оюутантай харьцуулахад профессорт ямар хуч 

чадал байж болох вэ? 

• Профессорт байхгуй ямар хуч чадал оюутанд байж 

болох вэ? 



• Профессорын хуч чадал юугаараа ашиг тустай байж 

болох вэ? 

• Тэр хуч чадлыг хэрхэн ашиглаж болох вэ? 

(Анхааруулга: Энэ ярилцлагыг боловсролтой хумуусийг 

шуумжлэхэд ашиглаж болохгуЙ. "Ертенцийн мунхаг 

юме" гэдэг нь албан тушаал буюу боловсролоос хама а

рахгуйгээр Ариун Сунсэнд найдвар тавьдаг даруу хумуу

сийг хэлж байгаа болно.) 

1 Коринт 1:25-27 болон Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн дараах 

эшлэлийг унш: 

"Асуулт: Ертенцийн мунхаг юме хэрхэн хуч ча

далтнуудыг ичихэд хургэж болох вэ? 

"Хариулт: Унэн шашинд оюуны чадавх буюу дэл

ХИЙН нэрд гарсан байдал асуудал биш, харин 

сунслэг байдал чухал. Хумуус нь сунсний зуйлсэд 

хучтэй байдгаараа сул дорой биш байдаг" (Оос

trinal New Testament Commentary, 2:316). 

Суралцагсдаас асуу: Энэ нь профессор, залуу суралцагч 

хоёрьПI алийг нь сонгоход тань хэрхэн нелеелех вэ? 

1 Коринт 1:17-31-ийг суралцагсдаар уншуулж, Бурхан 

яагаад дэлхийн сул дорой хумуусийг сонгодгийг харуул

сан шулгуудийг эрж ол. Тэдний олж мэдсэн зуйлсийг 

ярилц. Дэлхийн "сул дорой" юме гэдэг нь нэрд гараагуй, 

дэлхийн зуйлсэд суралцаагуй, даруу хумуус юм гэдгийг 

таЙлбарла. "Сул дорой" хэмээн нэрлэгдсэн эдгээр ху

муус еерсдийн оюуны чадавхид биш харин Бурханд 

илуу ихээр наЙддаг. Ийнхуу найддаг учраас Их Эзэн 

"мэргэдийг ичээхийн" тулд тэднийг ашигладаг (мен 

С ба Г 35:13-ыг уз). 

Сургаал ба Гэрээ 1:18-20, 23-ыг уншиж, Бурхан эцсийн 

едруудэд сайн мэдээг дэлгэруулэхээр ямар хумуусийг 

сонгосныг ол. Асуулт: 

• Их Эзэний ажлыг хийхээр дуудагдсан ч дэлхийн ну

дэнд сул дорой гэж харагддаг ямар хумуусийг та нар 

Сумийн туухээс болон енее уеэс мэдэх вэ? (Хариул

танд Бошиглогч Иосеф Смит, Еренхийлегч Гордон 

Б.Хинкли, хожмын уеийн бусад бошиглогчид, Сумийн 

номлогчид, тойргийн болон салбарын удирдагчид 

орж болно.) 

• Таныг яагаад эгэл жирийн буюу сул дорой гэж узэж 

болох вэ? 

• Бид Их Эзэний мутар дахь хучирхэг зэмсэг болохын 

тулд юу хийх ёстой вэ? 

Даруу, номхон делгеен байх нь Их Эзэн енее уед дэл

хийд 8ерийн ажлыг хийлгэхэд тэд Туунд итгэл найдвар 

тавихад хэрэгтэйг суралцагсдад гэрчил. 

1 Коринт 2. Бурханы мэргэн ухаан хуний мэргэн ухаа

наас илуу агуу бегеед уунийг зевхен Ариун Сунсээр 

дамжуулан мэдэж болно. Энэ бол биднийг энэ амьдра

лын туршид болон селестиел алдар суу руу амжилпай 

удирддаг мэдлэгийн эх сурвалж юм. (20-25 МИНУТ) 

Орон нутгийн телефон утаены лавлахыг ангид авчир. 

Мэргэжлийн тусламж шаардлагатай асуудлуудыг зурвас 

цаасан дээр тусад нь бич (жишээ нь машин чинь асахгуй 

болеон, ажлаасаа халагдеан, хуухэд чинь евчилсен гэхч

лэн). 3урвас цаасуудыг суралцагсдад егч, мэргэжлийн 

тусламж хусэхийн тулд телефон утаены лавлахыг ашиг

лан хааш нь утасдахыг тэднээс асуу. Асуулт: 

• Хэнд хандан утасдах вэ? Яагаад? 

• Тусламж хусч хандах тэр хун таны асуудлыг шийдэхэд 

туршлагажсан байх нь яагаад чухал вэ? 

Бурхан бол биднийг селестиел алдар суу уруу хетлех 

мэдлэгийн эх сурвалж мен гэдгийг ойлгоход нь сурал

цагсдад туслахын тулд дараах асуултуудыг ярилц: 

• Та едер бур юу емсех, юу идэхээ эсвэл гэрийн даалгав

рынхаа зев хариуг Бурханаас асуудаг уу? Яагаад эсвэл 

яагаад угуй гэж? 

• Дээрх асуултуудын хариуг мэдэхийн тулд та хэнд 

хандах вэ? 

• Бид ямар мэдээллийг Бурханаас хусэх хэрэгтэй вэ? 

1 Коринт 2:1-5-ыг уншиж, Паулын итгэл юун дээр тул

гуурлагдсаныг ол. Асуулт: 

• Бид ямар байдлаар зарим уед итгэлээ "хумуусийн 

мэргэн ухаан дотор тавьдаг вэ?" 

• Яагаад бид итгэлээ ийм байдалд тавьдаг вэ? 

• Бид хэрхэн ингэхгуй байж болох вэ? 

1 Коринт 2:9-10; Сургаал ба Гэрээ 1:38; 18:33-36-г уншиж, 

Их Эзэний дуу хоолой бидэнд илчлэгдэх арга замуудыг 

тэндээс ол. Асуулт: Бурханы дуу хоолойг сонсох нь 

Христийн суурин дээр барихад бидэнд хэрхэн тусалж 

болох вэ? 

1 Коринт 2:11-16-г уншиж, дараах асуултуудаас заримыг 

ньярилц: 

• Амьдралаа удирдуулахын тулд Их Эзэний Сунсийг 

эрэлхийлэх нь яагаад чухал гэж та нар боддог вэ? 

• Сунслэг унэнуудийг мэдэх нь хумууст яагаад хэцуу 

байдаг вэ? 
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• Жирийн хун яагаад сайн мэдээг ул ойшоох хандлага

тай байдаг вэ? 

• Бид "Христийн оюун ухааныг" хэрхэн олж авдаг вэ? 

(мен 2 Нифай 32:2-3-ыг уз). 

Ахлагч Жозеф Фиелдинг Смитийн дараах угсийг ун

шиж, энэ нь унэн болохыг гэрчил: 

"Хун зевхен Арuун СУНСНUЙ mусла-мжmайгаар, сайн 

-мэоээнuй зарч-мууоао оуулгаварmай байснаар эцсuйн 

эцэсm бух унэнuй mухай -мэолэгuйг олж авах болно. 

8ереер хэлбэл, еерийн амьдралыг Аврагчийн 

амьдралыli юм бухэнтэй нийцуулдэггуй хумуус, 

итгэл, наманчлал, дуулгавартай байдлаар дам

жуулан амьдралаа зохицуулдаггуй хумуус унэ

НИЙГ бурэн байдлаар нь хэзээ ч ойлгохгуй" 

(Doctrines о! Salvation, 1:298). 

1 Коринт 3:1-15,21-23. Сайн мэдээний мэдлэг Есус 

Христийн суурин дээр телевшиж, шугам шугамаар есч 

хегждег. (20-25 МИНУТ) 

Аяга суу, жаахан махыг суралцагсдад узуул. Асуулт: 

• Та нялх хуухдийг дээрх хоёр хунсний алинаар нь хоол

лох вэ? Яагаад? 

• Хэрэв нялх хуухдийг махаар хоолловол яах вэ? 

• Хуухдийг мах идэж чаддаг болтол суу ямар уурэг гуй-

цэтгэдэг вэ? 

1 Коринт 3:1-2-ыг уншиж, Паул хэнийг Коринтын Гэ

гээнтнуудтэй харьцуулсныг олохыг суралцагсдаас хус. 

"Христийн доторх балчир хуухэд" (шулэг 1) гэсэн ний

лэмж уг юу гэсэн утгатай гэж та нар бодцог вэ? 

Сууг сайн мэдээний анхан шатны ойлголттой, махыг 

сайн мэдээний илуу дээд шатны ойлголттой зуйрлуулж 

болохыг суралцагсдад хэл. 8ерсдийгее гишуун бус хунд 

зааж байгаа номлоГ'IИД гэж суралцагсдаар тесеелен бо

дуулж, асуу: 

• Эхлээд ойлгоход хэцуу сайн мэдээний унэнуудийг 

биш, харин тууний анхдагч зар'lМУУДЫГ за ах нь яагаад 

чухал вэ? 

• Хэрэв бид ойлгоход хэцуу сургаалуудыг эхлээд заавал 

ямар уршигт хургэж болох вэ? 

• Сумийн талаар суралцаж байгаа хумууст сайн мэдээ-

ний анхан шатны сургаалууд ямар мэдлэг олгодог вэ? 

2 Нифай 28:30-ийг уншиж, асуу: Их Эзэн хуухдууддээ 

яаж заадаг вэ? Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн дараах угсийг 

уншихдаа, енеедер бид сайн мэдээний тухай ойлголтыг 

хэрхэн олж авдгийг тогтооход суралцагчдыг урь: 

'Тазар дээрх Бурханы хаант улс бол гэгээнтнууд 

авралыli телевлегеенд суралцдаг сургууль мен. 

Сумийн зарим гишуудэд анхан шатны цуврал хи

чээл заадаг бол зарим нь энэ хичээлээ дуусгаад 

ойлгоход тевегтэй нууцлаг зуйлуудийг бие даан 

судлах чадвартай болсон баЙдаг. Бух хумуус шат 

шатаар, дурэм дурмээр суралцах ёстой" (Doctrinal 

New Testament Commentary, 2:324; мен С ба Г 78:17-18; 

Алма 12:9-11-ийг уз). 

1 Коринт 3:3-15-ыг уншиж, коринтчууд суун тэжээл хэрэг

тэй балчир хуухдууд шиг байсны нотолгоог олохыг сурал

цагсдаас хус. Асуулт: Эдгээр шулгуудэд егуулснээр, сайн 

мэдээний мэдлэг ямар суурин дээр тулгуурлан хегждег 

вэ? Ахлагч Брус Р.МкКонКИЙн дараах угсийг унш: 

"Ухаалаг тэргуун барилгачин Паул коринтыli 

Сумд Христийн болон тууний цагаатгагч золи ос

лолыli суурийг тавьсан юм. Уун лугээ адил енее 

уед Бошиглогч Иосеф Смит, "Манай шашны 

тулгуур зарчим бол Есус Христ егуутгэлээр нас

наас хальж, оршуулагдаад, гурав дахь едрее 

амилж, тэнгэрт дээшлэн одсон тухай Бошиглог

чид, Телеелегчдийн гэрчлэл юм. Ийнхуу манай 

шашинд холбогдолтой бусад бух зуйл нь ердее 

л энэ гэрчлэлийн хавсралтууд юм" хэмээн 

за асан билээ. (Teachings [о! the Prophet Joseph Smith), 

р. 121.)" (Doctrinal New Testament Commentary, 2:325). 

Асуулт: 

• Аврагчийг амьдралыliааa суурь болгохын тулд та юу 

хийж болох вэ? 

• Та энэ суурин дээр хэрхэн барьж болох вэ? 

1 Коринт 5-7 

Оршил 

1 коринтыli емне Паул коринтыli Гэгээнтнуудэд анхны

хаа захидлыг бичсэн байжээ (1 Коринт 5:9-ийг уз). Ахлагч 

Брус Р.МкКонки тайлбарласан нь: 

Коринт дахь цугларалтын зерчил сергелдеентэй гишууд 

[энэхуу анхны захидалд] хариу бичихдээ Телеелегчдийн 

зарим сургаалтай санал нийлэхгуй байгаагаа бичиж, 

ту уний сургаалуудын талаар нарийн асуултууд асуужээ. 

Албан ёсоор судар гэж хулээн зевшеерегдсен Нэгдугээр 



Коринт хэмээх хоёр дахь захидлаа Паул тэр даруйд жин

хэнэ телеелерlИЙН эр'1 ху'1, оргилуун хуслээр би'1СЭН би

лээ. Тэрбээр энэ захидлаараа еерийг нь ГУТГЭГ'1дийн 

хенден тавьсан асуудлуудад хариулж, анхны захидал 

дахь сургаалуудаа дэлгэруулсэн юм. 

"Харамсалтай нь, КОРИНТ'1уудад бичсэн Паулын анхны 

захидалд, бас тэднээс туунд ируулсэн хариунд юун ту

хай егуу лснийг бид мэддэггуЙ. Бидэнд дамжиж ирсэн 

бух зуйл бол тэдний хариултад егсен тууний хариу юм. 

Тийнхуу, тэдний анхаарлыг тата ж байсан сургаалуудын 

зевхен зарим талыг хендсен ганц хоёрхон тайлбар л би

дэнд байдаг" (Doctr inal New Testament Commentary, 

2:309-310). 

Чухам иймээс, Паулын захидлуудыг яагаад зарим ху

муус буруу ойлгодгийг харах нь тевеггуй юм. Гэв'1 та 

1 Коринт 5-7-г анхааралтай уншиж, сайн мэдээний сур

гаалуудыг хайвал тэдгээрийг олох болно. Паул эдгээр 

булгуудэд гэрлэлт, сумийн сахилга, хуульзуйн асууд

лууд, нуглийн боолчлол болон номлолын ажилтай хол

боотой сургаалуудыг таЙлбарлажээ. 

1 Коринт 5-7-г залбир'1 судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарчмуудыг ав'1 уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал эарчмууд 

• Бид зев шударга хумуустэй хэлхээ холбоотой бай сан 

уед шударгаар амьдрах нь илуу амар хялбар байдаг 

(1 Коринт 5; 6:15-17; Галат 6:1-ийг уз). 

• Их Эзэн Цагаатгалаар дамжуулан биднийг ариусгаж 

'1адна (1 Коринт 6:9-12,19-20; 7:23-24 мен Алма 22:14; 

С ба Г 60:7-г уз). 

• Бид биеэ бузарлах ёсгуй, учир нь бидний бие бол бид

ний сунс оршдог ариун сум мен (1 Коринт 6:19-ийг уз; 

мен Ром 12:1; 1 Коринт 3:16-17; Мозая 2:37; Хиламан 

4:24; С ба Г 89:18-21-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 286-290. 

За ах З0ВЛОМЖ 

1 Коринт 5-7-гийн ХИ'1ээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаа

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 

1 Коринт 5. Сайн мэдээгээр амьдардаг найз нехдийг 

сонгох нь чухал. (15-20 МИНУТ) 

Нэг муудсан жимстэй аяга дуурэн шинэ жимсийг сурал

цагсдад узуул. Муудсан жимс бусад жимсэнд хэрхэн не

леелдег тухай ярилц. (Муудсан жимс шинэ жимсийг 

муудахад хургэнэ.) 1 Коринт 5:1-ийг уншиж, Коринт 

дахь зарим хумуусийн ёс бус байдлыг эрж ол (мен The 

Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, х. 287-288 дахь 

1 Коринт 5:1, ll-ийн тайлбарыг уз). Асуулт: 

• 3авхайрлыг "муудсан жимстэй" хэрхэн зуйрлуулж 

болох вэ? 

• Шулэг 2-5-ыг унш. Паул Гэгээнтнуудийг хамгаалахын 

тулд юу хийхийг хуссэн бэ? 

• Тэдний дундаас ёс бус хумуусийг зайлуулах нь зев шу

дарга хумууст хэрхэн адислал болох вэ? 

Ахлаг'1 Нийл А.Максвеллын дара ах угсийг унш: 

"3авхайраГ'1идтай буу нехерле. Гэв'1 Английн зо

хиол'1 к.с.льюисиЙн би'1СЭНЭЭР тэдэнтэй харь

цуулахад та нар сурхий цэвэрхэндээ биш харин 

хангалттай сайн биш учраас тэр шуу. Муу зур

шил бур сайн хумуусийг '1 буруу юм хийхэд 

тулхдэг гэдгийг санагтун. Иосефт Потифарын 

эхнэрээс зугтаах соргог мэдрэмж, хурдан хел 

байсан юм" ("The Stern but Sweet Seventh Соmm

andment," Morality [1992],29). 

1 Коринт 5:6-8-ыг уншиж, исгэх херенге гэж юу болохыг 

таЙлбарла. Асуулт: 

• Талх исгэх херенгийг нугэлтэй адилтгасан нь яагаад 

ОНОВ'1той байна вэ? 

• Жаахан херенге зуурсан гурилыг бухэлд нь исгэдэг" 

гэсэн егуулбэр юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож 

байна? 

• Энэхуу адилтгал аягатай жимстэй хэрхэн холбогдох 

вэ? (Херенге зуурсан гурилыг бухэлд нь исгэдэг шиг 

муудсан жимсэн дэх нян сайн жимсийг ялзруулж 

болно. Уун лугээ адил намаН'1илдаггуй нугэлтнууд 

oр'1ныхоо хумууст нугэл уйлдэхэд нелеелж болно.) 

1 Коринт 5:9-IЗ-ыг сурагцагсдаар уншуулж, ямар хумуус 

муу нелее узуулж болохыг олуул. Асуулт: 

• Бид нугэл уйлддэг хумуусийн муу нелеенеес зайлс

хийхийн тулд юу хийж болох вэ? 

• Бид еерсдее муу нелеенд нь авталгуйгээр нугэл уйлд-

дэг хумууст хэрхэн тусалж болох вэ? 

за луучуудын баm бех байдЛblН mелее товхимлыli хуудас 

9-еес сайн найз нехедтэй байх нь '1ухал болох тухай унш. 

Найз нехдее сонгоход ухаалаг хандахад суралцаг'1ДЫГ 

урамшуулан дэмж. Энэ нь сайн мэдээгээр амьдрахад ам

жилт олоход нь тэдэнд тусална. Гэв'1 энэ нь Сумийн ги

шуун бус хумуусээс зайлсхийх ёстой гэсэн уг биш 

болохыг таЙлбарла. Суралцагчид улгэр жишээгээрээ, 

сайн мэдээг тунхагладгаараа дамжуулан бусдад туслах 

уурэгтэйг онцлон тэмдэглэ. 



11 1. I I :: 1. 

1 Коринт 5-6. Бид энэ амьдралд баяр баясгалантай 

байхын тулд Их Эзэний Сунсний нехерлелд тэнцэхээр 

зохистой, цэвэр ариун байх ёстоЙ. (30-35 МИНУТ) 

Суралцагчдыг ангид орж ирэхээс емне ширээ сандлуу

дыг эмх замбараагуй болгож, заримыг нь дээш нь ха

руулж тавьсан, хогийн савыг хажуугаар нь унагасан бай. 

Хичээл эхлэхээс емне асуу: Ийм замбараагуй ангид орж 

ирэхэд ямар санагдав? Яагаад? Анги дахь юмсыг байранд 

нь буцааж эмх ЦЭГЦТЭЙ тавихыг суралцагсдаас хус. Асуулт: 

Эмх ЦЭГЦТЭЙ, узэмж сайтай, сайхан байранд байгаа уед та 

нарт ямар санагддаг вэ? Тэдний хариултыг ярилц. 

1 Коринт 6:19-г уншиж, асуу: 

• Энэ судар эмх замбараагуй болгосон хи'lЭЭЛИЙН тан

химтай хэрхэн холбогдох вэ? 

• Хэрэв бидний бие ариун сум юм бол бид биедээ хэр

хэн анхаарал тавих ёстой вэ? 

• Бидний биеийг юу "бохир," "заваан,"эсвэл "замбараа

гуй" болгож болох вэ? 

• Узуулэнт ХИ'lЭЭЛ болон ЭНЭ шулэг еер ямар замаар 

бидний биетэй холбогдох вэ? 

Коринтын хумуусийн тухай суралцагсдад ярь (1 Корин

тын оршил дахь туухэн ундсийн тухай мэдээллийг уз, х. 

195). коринтыli [эгээнтнуудийг ёс бус байдлаас нь эр

гуулж, Есус Христэд авqpахад Паул их амжилт олсныг 

таЙлбарла. [эв'I Паул коринтыг орхин ЯВСНЫ дараа тэд

нээс олон нь ХУУ'IИН замдаа opcHыг мэджээ. Паул [эгээнт

нуудийг шуумжилж, итгэлдээ ГУЙВШГУЙ УНЭН'I байхад нь 

дэмжихийн ТУЛД 1 коринтыг би'lСЭНИЙГ таЙлбарла. 

1 Коринт 5:1-6:8-ыг сурагцагсдаар гуйлгэн уншуулж, КО

РИНТ'Iуудаас олон нь уйлдэж байсан НУГЛУУДИЙГ олж, 

самбар дээр жагсаан би'lУУЛ. Асуулт: Бид дээрх нуглуу

дээс алинтай нь енее уед тулгардаг вэ? 1 Коринт 6:20-ийг 

дуустал гуйлгэн унш. Асуулт: Бид нугэлт дэлхийд амь

дар'! байгаа уед Бурханы Сунсэнд нийцэхээр хэрхэн зо

хистой байж болох вэ? 

Цэвэрхэн, цагаан ямар нэг юмыг (жишээ нь, хамрын ал

'Iyyp, суйт бусгуйн зураг, цэвэрхэн цагаан цаас ГЭХ'IЛЭН) 

узуулж, асуу: Цагаан енге юуг бэлгэддэг вэ? Аягатай шав

pыг узуул. Нэг суралцагчийг шаварт гараа дурэхийг ху

СЭЭД, ТУУНД негеех цагаан юмаа бариулахаар ег. Асуулт: 

Цагаан юм бохирдсоныг хараад та нарт ямар санагдав? 

Ийнхуу бохир гараар барьсан цэвэрхэн цагаан юмыг, цэ

вэр ариун биш болсон коринтыli [эгээнтнуудтэй зуйр

лэж, ийм байдал енеедер '1 оршиж байга аг суралцагсдад 

онцлон тэмдэглэж хэл. Асуулт: 

• Ямар зуйлс биднийг цэвэр ариун биш болгодог вэ? 

• Биднийг юу цэвэр ариун болгодог вэ? 

Коринтын [эгээнтнуудийн дунд байсан ноцтой нугэл 

бол бэлгийн харилцааны ёс суртахуунгуй явдал байсныг 

таЙлбарла. 1 Коринт 6:19-20, 7:23-ыг уншиж, асуу: 

• Бид хэний хумуус вэ? 

• Энэ нь бидний бие болон СУНСЭНД хэрхэн холбогдох вэ? 

• Бурхан ямар замаар биднийг эзэмшдэг вэ? 

• Бид Тууний хумуус учраас, бидний бие бол Ариун 

Сунс оршдог ариун сум yqpaac бидний амьдрал ямар 

байх ёстой вэ? 

Дараах гурван угийг уншиж, эдгээр угс бидний ярилцла

ганд хэрхэн холбогдох тухай ярихыг суралцагсдаас хус. 

Тэргуун Зевлелийн гишуун асан, Еренхийлегч Стефен 

Л.РИ'lардс егуулсэн нь: 

"Зарим хумуус ... юу хуссэнээ хийж болох эрх 

'Iелеетэй гэж боддог. Тэд амьдралдаа хуссэн бух

нээ хийх эрх 'Iелеетэй гэж боддог бололтоЙ. 

Амьдралын тухай Их Эзэний угсийг тэдэнд заа

гууштай юм. Амьдрал унэ цэнэтэй юм. 'У'IИр нь 

та нарыг унээр худалдан ав сан юм ... .' (1 Коринт 

6:20)" (Conference Report, 1956 оны 4-р сар, 85). 

Еренхийлегч Жозеф Фиелдинг Смит хэлсэн нь: 

"Есус Христийн цовдлолт, зовлон, амилалтаар 

бидэнд егегдсен агуу хайр, уунийг дагалдан ир

сэн адислалууд нь бидний зуурдыli ойлголтоос 

дав сан зуйл юм. Бид хариуг нь хэзээ '1 телж 'Ia

дахгуЙ. Биднийг алт, менге, эрдэнийн 'Iулуугаар 

биш, харин ухаан сана анд багтамгуй унээр, 

'Христийн унэт цусаар, гэм зэмгуй бегеед толбо

гуй хурганы цусаар 'худалдан авсан юм. (1 Петр 

1:19.)" (Conference Report, 1966 оны 4-р сар, 102). 

Арванхоёрын чуулгыli гишуун, Жеффри Р.Холланд сур

гамжилсан нь: 

" Христ хун терелхтний гэр булийн бух улдсэн 

ХЭСГИЙН гэм нугэл, уй гашуу, ев'lИН эмгэгийн те

лее зовсноороо бидний нуглийн уу'lлалыг 8е

рийнхее заадаг сайн мэдээний зар'IМУУД болон 

ёслолуудад дуулгавартай байх нехцелеер ханга

сан билээ (2 Нифай 9:21-23-ыг уз)" (Conference 

Report, 1995 оны 10-р сар, 88; Ensign, 1995 оны 

ll-р сар, 67). 

Сургаал ба [эрээ 93:36-37-г унш. Дуулгаваргуй байдал бо

лон цэвэр ариун биш байх нь харанхуйд амьдар'l, Сун

сийг алдахад хургэдгийг ГЭР'lил. Бид дуулгавартай, 

цэвэр ариун байвал, Ариун Сунс бидэнд оршиж, агуу 

гэрлийг егех болно. 



1 Коринт 7. Паул гэрлэлтийн тухай тевегтэй асуултуу

дад хариулжээ. (10-15 минут) 

Ангийн емне гарч ирэхийг гурван суралцагсдаас хус. Да

раах дуруудийн аль нэгийг тэдэнд тус бурд нь ег: Ном

лолд бэлтгэж байгаа есвер насны хевгуун; бурэн цагийн 

НОМЛОГ'l; хорин таван настай, ганц бие буцаж ирсэн ном

логч. Дараах асуултуудыг асууж, гурван суралцагч тус 

бурийг еерт нь хандсан асуултанд хариулахыг урь: 

• Гэрлэх хунтэйгээ танилцсан гэж та боддог уу? 

• Гэрлэх талаараа бодоход та хэр зэрэг их цаг зарцуул

даг вэ? 

• Их Эзэн таныг хэзээ гэрлээсэй гэж хусдэг гэж чи 

боддог вэ? 

Гэрлэх тухай асуултуудад хариулах нь тухайн хуний нех

цел байдлаас хама ара н ялгаатай байдгийг ойлгоход нь 

суралцагсдад тусал. 1 Коринт 7:1-24-нь гэрлэлтийн тухай 

зарим нарийн асуултуудыг авч узсэнийг таЙлбарла. Шу

лэг 25-40-д номлол болон санваартны бусад уйлчлэлд 

гэрээсээ удаан хугацаагаар хол явдаг хумууст тохиолддог 

евермец асуудлуудыг хенджээ. 

1 Коринт 7:1, 7-9, 27, 32-34, 38-ыг унш. Суралцагсдаас асуу: 

• Яагаад эдгээр шулгуудийг ойлгоход хэцуу байна вэ? 

• Эдгээр шулгуудийн зарим нь гэрлэлтийн тухай бид-

ний итгэлийн эсрэг юм шиг санагдаж байна уу? 

Паулын бичсэн зуйлсийг ойлгоход нь суралцагсдад тусал. 

СудруудьПI Удирдамж дахь 1 Коринт 7:1-2, 5, 26, 29-33-ын 

Иосеф Смитийн Орчуулгыг уз. The Life and Teachings о/ Jesus 
and His Apostles, (х. 288-290) дэх 1 Коринт 7-гийн тайлба

раас догол меруудийг сонгож, суралцагсдад уншиж ег. 

Эдгээр хуудсуудыг хувилж, тараах материал болгон су

ралцагсдад егех нь ашигтай байж болно. Судрын хэцуу 

хэсгуудийг ойлгоход бошиглогчдын тусламж бидэнд бай

гаа нь ямар их адислал болохыг онцлон ТЭМДЭГЛЭ. 

1 Коринт 8-11 

Оршил 

Бид Бурхантай адилхан болохын тулд юу хийх ёстой ту

хай зааврууд аз жаргалын телевлегеенд баЙдаг. паулыli 

заасан зуйлууд Бурхан болон Тууний телевлегеений ту

хай олон чухал сургаалыг тодруулсан юм. Паулын ашиг

ласан нэг адилтгал бол бэлтгэл сургуулилт, 'ынд сахилга 

нь ялалтанд хургэж, шагнал авахад хургэсэн тамирчин 

юм (1 Коринт 9:24-27-г уз). Бид "ул муудах титмийг" 

(шу лэг 25) хуртэж, менх амьдралын шагналыг авахьПI 

телее чанд сахилгатай тамирчин шиг байх хэрэгтэй 

(2 Тимот 4:7-8; С ба Г 14:7-г уз). 

1 Коринт 8-11-ийг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарчмуудыIг авч уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Аль нэг хуний муу улгэр жишээ бусад хумууст буд

руулэх са ад болж мэднэ (1 Коринт 8:1-13 мен Алма 

4:10; 39:11-ийг уз). 

• Бурханы шинж терхтэй нь олон хэдий ч бид зевхен нэг 

л Бурхан тэргуутнийг шутдэг (1 Коринт 8:4-6-г уз). 

• Есус Христ бол израилыli Бурхан бегеед биднийг 

дэмждэг сунсний Хад юм (1 Коринт 10:1-14 мен Хила

ман 5:12-ыг уз). 

• 8ргемжлелд селестиел гэрлэлт зайлшгуй чухал 

(1 Коринт 11:11-12 мен С ба Г 131:1-4-ийг уз). 

• Ариун ёслол гагцхуу бид туунээс зохистойгоор хурт

сэн уед агуу адислал болдог (1 Коринт 11:23-30 мен 

3 Нифай 18:28-32-ыг уз). 

Нзмзлт зх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 290-293. 

3аах зовломж 

1 Коринт 8-11-ийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаа

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 

1 Коринт 8. Гишуун бус хумуус Сумийг гишуудийнх нь 

биеэ авч яваа байдлаар шуумжилдэг ч бидний улгэр жи

шээ бусдад улэмж ихээр нелеелж болно. (20-25 МИНУТ) 

Анги руу орох зам дээр том caaДbIr баЙрлуул. Суралцагч

дыг caaДbIr тойрох буюу дээгуур нь алхаж ангид оруул. 

Хэрэв хэн нэг нь caaДbIr зайлуулахыг хусвэл зайлуулж 

болно. Доорх асуултуудтай адил асуултуудыг ярилц: 

• Анги руу орох зам дээр бай сан саад дотогшоо ороход 

бэрхшээл бий болгосон уу? 

• CaaДbIr яаж арилгасан бэ? 

Алма 4:10-ыг уншиж, асуу: 

• Хэрэв анги руу орох хаалгыг Сумд нэгдэх хаалга гэж 

узвэл хаалган дээрх саад нь юуг телеелж болох вэ? 

• Алма 39:11-ийг УНШ. Кориантоны улгэр жишээ бусдад 

хэрхэн нелеелсен бэ? 

• Бид Бусдыli муу У лгэр жишээний нелеенеес хэрхэн 

зайлсхийж болох вэ? 

1 Коринт 8:1-6-г уншиж, Паулын ярьсан асуудлыг ОЛ. 

(Хиймэл шутээнд зориулсан хоолыг идэх.) Асуулт: 

• 8ер нэг гишуун хориглосон ямар нэг зуйлийг идэж 

байхыг харсан Сумийн гишуунд энэ нь ямар нелее 

узуулэх вэ? 
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• 8нее уед Сумийн гишуудийн шударга бус уйлдлээр 

гишуун бус хумуус ямар байдлаар будэрч болох вэ? 

• Зарим гишууд хориглосон зуйлсийг хийдэг нь сайн 

мэдээний талаар илуу ихийг сурч мэдэхэд нь итгэл 

султай гишууд, гишуун бус хумууст хэрхэн саад уч

руулах вэ? 

1 Коринт 8:7-13-ыг суралцагсдаар уншуулж, Паул уг 

асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэснийг ол. Асуулт: 

• Ах дуугээ будруулэхгуйн тулд яах хэрэгтэй гэж Паул 

хэлсэн бэ? Яагаад? 

• Бидэнд ашигтай мэт санагдах ямар нэг юм эсвэл Их 

Эзэн болон Тууний хаант у лсад ашигтай зуйл хоёрьПI 

аль нь илуу чухал вэ? 

• Бид Паулын за асан зуйлсийн узэл сана аг хэрхэн илуу 

сайн дагаж болох вэ? 

� 1 Коринт 9:24-10:14. Бид Их Эзэний туеламжтай

� гаар бие махбодоо теге захирч, уурд менхийн 

евийг хулээж авахад бэлтгэж чадна. 

(15-20 МИНУТ) 

Ангийнхаа сайн тамирчныг танилцуулах буюу аль нэг 

сайн тамирчны зургийг узуул. Сайн тамирчин болох, 

чанд сахилга, бэлтгэл сургуулилтаас ирдэг шагналыг 

хуртэхэд юу шаардагдцагийг ангийнхантай ярилц. 1 Ко

ринт 9:24-25-ыг уншиж, асуу: 

• Паул хэнийг тамирчинтай зуйрлэсэн бэ? (Сайн 

мэдээгээр амьдарч менх амьдралтай болохыг хусдэг 

хумуус.) 

• Жинхэнэ Христэд итгэгчид амжилт олоход юу шаард

лагатай вэ? 

• Бурхан бидэнд санал болгосон шагналыг хэн авч 

чадах вэ? 

Ахлагч М.Рассел Баллардыli дараах угсийг унш: 

"Залуу эрэгтэйчууд, эмэгтэйчууд та нар Бурхан

тай хийсэн гэрээнуудээ яагаад сахих ёстойг би 

таЙлбарлая. Менх бус байдлын емнех ертенцед 

Тэнгэрлэг Эцэгийн оршихуйг бид орхихоос емне 

Тэрээр бидэнд тохиолдох менх бус байдлын 

шинэ туршлагыli талаар урьдчилан анхааруул

сан юм. Бид мах, яснаас бутсэн бие махбодтой 

болно гэдгээ мэдэж баЙлаа. Бид емне нь хэзээ ч 

менх бус байдалтай байгаагуй учраас энэ байд

лыli уруу таталтуудтай учирч баЙгаагуЙ. Гэвч 

Тэнгэрлэг Эцэг уунийг мэдэж, ойлгож баЙлаа. 

Тэрээр бидэнд менх бус бие махбодцоо хяналт 

тавьж, туунийг сунсэндээ захируулахыг зарлиг 

болгосон билээ. Бидний бие тачаал хуслийн дэл

хийд махбодын уруу таталтуудтай тулгарсан 

уед бидний суне тэдгээрийг дав ан туулдаг байх 

ёстоЙ. Бид Их Эзэн Есус Христийнхээ зарлигуу

дыг сахих юм бол Сатаны нелеег даван туулах 

сунсний хуч бидэнд ирдэг" (Conference Report, 

1993 оны 4-р сар, 5; Ensign, 1993 оны 5-р сар, 6). 

Асуулт: Энэ мэдэгдэл тамирчны тухай паулыli адилт

галд хэрхэн холбогдох вэ? 

Ангийг дервен булэгт хувааж, булэг бурд дараах булэг 

судрын эшлэлуудээс нэгийг нь егч судлуул: 

• 1 Коринт 10:7; Египетээс Гарсан нь 32:6-8, 17-20 

• 1 Коринт 10:8; Тооллого 25:1-9 

• 1 Коринт 10:9; Тооллого 21:1-9 

• 1 Коринт 10:10; Тооллого 16:41-50 

Булэг бурээр даалгасан судруудаас нэг туухийг яриулж, 

Израилын хуухдуудэд тулгарч байсан уруу таталтыг 

таЙлбарла. Дараах асуултуудыг ангиараа ярилц: 

• Израилчуудын олон хунд еертее хяналт тавих чадвар 

дутагдаж байсны ямар нотолгоо байна вэ? 

• Бие махбодоо захирах чадвар тэдэнд хэрхэн туслах 

байсан бэ? 

• 8нее уед бие махбодод учрах уруу таталтуудтай тэм-

цэхэд хумууст ямар бэрхшээл учирдаг вэ? 

• Бид еерсдедее туслахын тулд юу хийж болох вэ? 

• Их Эзэн ямар зама ар тусалж болох вэ? 

1 Коринт 10:1-4-ийг уншиж, Израилын хуухдууд эрт уед 

хэрхэн удирдагдаж байсныг ол. Асуулт: 

• Хад нь хэн бэ? 

• Тууний хангадаг сунсний хоол, унд нь юу байсан бэ? 

(Египетээс Гарсан нь 16:15; Тооллого 20:7-11-ийг уз). 

• Тэр енее уед юугаар хангадаг вэ? (1 Коринт 

10:16-17-г уз). 

Хэрэв бид гэрээнуудээ сахих юм бол Цагаатгалын улмаас 

менх амьдралтай болж чадна гэдгийг гэрчил. (1 Коринт 

10:13-ын заах зевлемж дэх мэдээллийг ашиглаж, уг шаг

налыг хуртэхийн тулд бие махбодцоо онцгой анхаарал 

тавихад нь оюутнуудыг дэмж.) 

1 Коринт 10:13 (Теге эзэмших еудар). Бурхан би

дэнд хайртай учраае уруу таталтаае зайлехийж, 

еорилт бэрхшээлийг даван туулах арга замаар 

хангаеан юм. (5-10 МИНУТ) 



Дайсны ХУ'1Ний тухай оюутнуудтай ярилцаж: Сатан бид

нийг нугэл уйлдэхэд хэрхэн уруу татдаг вэ? гэж асуу. Да

раах асуултуудтай адил нэмэлт асуултуудыг асуу: 

• Сатан чамаар нугэл уйлдуу лж чадах уу? 

• Сатан ямар зама ар бидэнд нелеелж болох вэ? 

• Тэр танаар нугэл уйлдуулэхээр урхидахын тулд ямар 

арга хэрэглэдэг вэ? 

Бошиглогч Иосеф Смитийн дара ах угсийг унш: 

"Биет бухэн биегуй тэдний дээр ноёрхох хучтэй. 

Хэрэв бид туунд боломж олгохгуй Л бол Сатан 

биднийг ноёлох хуч:гуй юм" (Teachings 01 the Prophet 

Joseph Smith, 181). 

Асуулт: Энэ нь биднийг нугэл уйлдэхэд уруу татдаг Са

таны ХУ'1Ний тухай ойлголт дээр чинь юу нэмэв? 

1 Коринт 10:IЗ-ын эхний хэсгийг Ста нарыг хэрээс чинь 

хэтэрсэн хучээр соригдохыг зевшеердеггуй") гэсэн 

егуулбэрийг дуустал суралцагсдад уншиж ег. Асуулт: 

Энэ судар Иосеф Смитийн мэдэгдлийг хэрхэн баталж 

байна вэ? Бид Сатаныг дийлэх хучтэйг гэрчил. 

АрванхоёрьПI чуулгыli Гуйцэтгэх Еренхийлегч Боид 

КЛакерын дара ах туухийг унш: 

"Нэг хаан суйх тэргээ жолоодуулахаар хоёр жо

лоочоос нэгийг нь сонгосон тухай туух баЙдаг. 

Ха ан тэдэнд суйх тэргээ эгц ендер уруу тахи

ралдсан замаар буулгаж, ендер цохио хадны 

дэргэдуур явж енгерехийг тушаажээ. 

"Эхний жолооч газрыli уруу удаан бууж, цохио 

хадыг элгээрээ тулан енгерчээ. Хоёр дахь жо

лооч агуу авьяас, ур чадвараа харуулсан гэнэ. Тэр 

уулыli уруу хурдан бууж, цохио хаданд тулж 

ирэхэд суйх тэрэгний дутуйны тал нь цохио 

хадны ирмэгээс илуу гарч енгерчээ. 

"Хаан ул суурьтай бодсоноо суйх тэргээ жолоо

дуулахаар эхний хунийг сонгосон нь ухаалаг 

шийдэл баЙлаа. Аливаа юмны аюулгуй байдал 

амин чухал шуу дээ" (Conference Report, 1996 оны 

4-р сар, 22; Ensign, 1996 оны 5-р сар, 18). 

Суралцагчдаас асуу: Энэ туухэнд егуулснээр Сатаны хуч

нээс зайлсхийх сайн ар га зам юу вэ? 

1 Коринт 10:IЗ-ыг бутнээр нь нэг суралцагчаар уншуул. 

Асуулт: Энэ шулгийн суулчийн хэсэг та нарьПI ойлголт 

дээр юу нэмэв? Бошиглогч Иосеф Смит цааш нь егуул

сэн нь: 

"Бид Бурханаас ирдэг ямар нэг юмыг эсэргуу

цэх болгонд четгер хучтэй болдог" (Teachings 01 

the Prophet Joseph Smith, 181). 

Асуулт: Уунээс бид ямар сургамж авч болох вэ? 

Бид уруу таталтанд хенген хумгай хандах бурд уунийг 

эсэргууцэх хучгуй болдог. Уруу таталтыг эсэргууцэх ту

хай 1 Коринт 10:14-д юу заадаг вэ? Алма 13:27-28-ыг ун

шиж, бид Сатанд хэрхэн хяналт тавьж болдгийг эрж ол. 

Суралцагчид хилэнцээс хол байж, уруу таталтанд автаг

дахгуй байж чадна гэдэг бодлоо хуваалц. Ахлагч Нийл 

А.Максвеллын дараах угсийг ярилц: 

"Уруу таталтаас зайлсхийх арга замыг Бурхан би

дэнд ургэлж баталгаатай болгодог бегеед бид хэ

рээсээ хэтэрсэн хучээр соригдохгуй. Янз бурийн 

эрин уед еер еер Бошиглогч:дыli тунхагласан энэ

хуу унэн бидэнд амин чухал бегеед дахин давтан 

цуурайтдаг энэ унэн бидэнд бат итгэл теруулдэг" 

(Things As They Really Are, 88). 

Энэ нь бид амьдралдаа уруу таталттай эвлэрч, Бурхан 

биднийг аврахыг ху лээж суух хэрэгтэй гэсэн уг биш бо

лохыг таЙлбарла. Даруу бегеед ургэлж залбирдаг ху

мууст бидний Эцэг тусалдаг билээ (Алма 13:27-29-ийг 

уз). Ахлагч Максвелл дараах хувилбарыг санал болгожээ: 

"Ихэнх тохиолдолд уруу таталтаас зайлсхийх то

дорхой арга зам баЙдаг. Гэвч уруу таталттай анх 

учрангуутаа туунд автагдах биш харин урьдчи

лан сэргийлэх нь илуу найдвартай бегеед хан

галттай итгэлтэйн шинж мен" (Not Му Will, But 

Thine [1988], 75). 

Тэргуун 3евлелийн гишуунээр уйлчилж бай сан Ерен

хийлегч Жорж А.Смит егуулсэн нь: 

"Их Эзэний нутаг дэвсгэр, четгерийн нутаг дэвс

гэрийн хооронд тодорхой зааг хязгаар баЙдаг. Хэ

рэв та тэр за аг хязгаарыli Их Эзэний тал дээр байх 

юм бол дай сан таныг уруу татахаар тэнд хурч 

очиж чадахгуЙ. Та тэрхуу зааг хязгаарын их Эзэ

ний тал дээр хэ'1нээн удаан байна, тедийчинээ 

тегс аюулгуй байна. Гэвч ... хэрэв та четгерийн 

тал уруу орвол тууний нутаг дэвсгэр дээр, тууний 

хучин дор байх болно. Ингээд тэр чадах л хэрээ

рээ таныг негее талыli зааг хязгаараас аль болох 
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хол байлгахаар таи дээр ажиллаж эхлэхдээ гагцхуу 

аюулгуй газраас хол байлгаснаар таиыг устгахад 

амжилт олж 'Iадна гэдгээ мэддэг" (George Albert 

Smith, Conference Report, 1945 оны 10-р сар, 118). 

1 Коринт 11 :23-30. Бид ариун ёслолоос зохистой хурт

сэнээр нуглээсээ уучлагдаж, Их Эзэн бидний сунсийг 

эдгээх болно. (20-25 МИНУТ) 

Ариун ёслолд ямар бэлгэдлуудийг ашигласнаас асуудал 

шалтгаалах уу? гэдгийг сурагцагсдаас асуу. Судрууд талх, 

дарсыг ариун ёслолд хэрэглэх ёстой бэлгэдлууд гэдэг бо

ЛОВ'I бид дарсны оронд усыг нийтээр хэрэглэдэг. Онцгой 

байдалд эсвэл талх ус олдохгуй тохиолдолд эдгээрийг еер 

зуйлээр орлуулж болно. Жишээ нь Дэлхийн II Дайны уед 

Европын Хожмын Уеийн Гэгээнтнууд ариун ёслолд темс, 

темсний хальсыг хэрэглэж байжээ (Эзра Тафт Бенсон, 

Conference Report, 1952 оны 10-р сар, 120).) 

1 Коринт 11:23-26, Сургаал ба Гэрээ 27:2-ыг унш. Асуулт: 

• Бид ариун ёслолд юу хуртэж байгаа, ариун ёслололоос 

хэрхэн хуртэхэд бэлтгэж байгаа хоёрын аль нь илуу 

'Iухал вэ? Яагаад? 

• Бид юуны УtIИP ариун ёслолоос хуртдэг вэ? 

Сургаал ба Гэрээ 20:77-г уншихдаа ариун ёслолыli уеэр 

бидний хийдэг гэрээнуудийг олж, самбар дээр би'l. Бид 

гэрээнуудээ хэрхэн илуу сайн сахиж болохыг суралцаг

'lИдтай ярилц. Асуулт: 

• Есусийн биеийг телеелен дурсахьПI а'! холбогдол юу вэ? 

• Тууний цусыг телеелен дурсахын а'! холбогдол юу вэ? 

• Ариун ёслолыli бэлгэдлууд бидэнд хэрхэн найдварыг 

егдег вэ? 

• Эдгээрийг санах нь бидний амьдралд хэрхэн нелеел

дег вэ? 

Ариун ёслолыli а'! холбогдлыг ГЭР'lилж, энэ бол бид 

еерсдийнхее телее хуртэх ёстой цорын ганц ёслол юм 

гэдгийг онцлон тэмдэглэ. 1 Коринт 11:27-31-ийг уншиж, 

юунаас зайлсхийхийг Паул бидэнд анхааруулсныг ол. Ах

лаг'l Жозеф Фиелдинг Смит заасан нь: 

"Эдгээр бэлгэдлуудээс хуртэх нь Сум дэх хам

гийн эрхэм ариун ёслолуудын нэг мен" (Doctrines 

o/Salvation, 2:339). 

Хэрэв бид ариун ёслолоос зохистойгоор хуртэх юм бол 

энэ нь бидний амьдралыг тегелдержуу лэхэд туслах 

болно гэдгийг таЙлбарла. АрванхоёрьПI Чуулгын гишуун 

асан, Ахлагч Мелвин Ж.Баллард тайлбарласан нь: 

"Хэрэв бид чин сэтгэлээсээ наман'IИЛЖ, зохих 

ёсоор биеэ ав'! явах юм бол УУ'lлагдаж, бидний 

сунсэнд эдгээлт ирэх болно .... Эдгээгдэж буй 

сунсний шаналгааг болон a'laa дарамт 'Iинь хен

герехийг та мэдэрнэ. Тайтгарал, аз жаргал ирнэ" 

("The Sacramental Covenant," New Era, 1976 оны 

1-р сар, 8). 

Далын гишуун Ахлаг'l Жон Х.Гроберг хэлсэн нь: 

"Ариун ёслолоос зохистойгоор хуртэх гэж юу гэ

сэн уг вэ? Бид зохисгуй байгаагаа яаж мэдэх вэ? 

"Хэрэв бид тегелдержих (намаН'Iлах ёстой зуй

лээ мэдэх) хусэлтэй, санваарын ямар нэг хориг 

хязгаарлалт тавиулаагуй бол зохистой байгаа 

нь тэр .... 

"Харин бид намаН'lЛах болон тегелдержихеес 

татгалзан, туунийг санахгуй, зарлигуудыг нь са

хихгуй бол бидний еселт хегжилт зогсож, бод

гальдаа зухлийг хураадаг. 

"Ариун ёслол бол тэр 'Iигээрээ хувийн туршлага 

бегеед бид зохистой буюу зохисгуйгээ мэдсээр 

байж уг ёслолоос хуртдэг хумуус" (Conference 

Report, 1989 оны 4-р сар, 49-50; Ensign, 1989 оны 

5-р сар, 38; мен 3 Нифай 18:27-29). 

Дараах асуултуудыг ярилц: 

• Бид ариун ёслолоос зохистойгоор хуртэж байгаагаа 

хэрхэн мэддэг вэ? 

• Хэрэв ариун ёслолоос зохисгуй байж хуртвэл бидэнд 

юу тохиолдох вэ? 

• Ариун ёслолоос зохистойгоор хуртвэл бидэнд ямар 

адислалууд ирэх вэ? 

Ариун ёслолын ариун нандин мен 'Iанарыг болон бид

ний амьдралд узуулдэг ху'! нелеенийх нь тухай дахин 

ГЭР'IИЛ. ХИ'lээл дээр ярилцсан зарчмуудын дагуу дара а

гийн удаа ариун ёслолоос хуртэхдээ энэ ХУ'IИйг мэдрэхэд 

суралцагсдад дэмжлэг узуул. 



1 Коринт 12-14 

Оршил 

Паул Коринтын Гэгээнтнуудэд Сунсний бэлгийн тухай 

ярихдаа эв нэгдлийн зарчмыг заасан ЮМ. Бурхан эдгээр 

бэлгуудийг зевхен бидний амьдралыг адислахын телее 

тедийгуй бас бие биеэ адислах боломжийг бидэнд олго

хын тулд егдгийг тэдэнд ярь (1 Коринт 12:1-12-ыг уз). 

Сунсний бэлэг бур нь нэг адил эх сурвалж, Ариун Сунс

нээс ирдэг. Паул эдгээр бэлгуудийг биеийн эрхтнуудтэй 

зуйрлэсэн баЙдаг. Биеийн эрхтэн бур бие даасан уурэгтэй 

ч нийтлэг нэг зорилгод уЙлqилдэг. Уун шиг Гэгээнтнууд 

нэг байхын тулд бие биедээ уйлчлэхийн тулд бэлгуудээ 

ашигладаг баЙжээ. Паул итгэл, найдвар, энэрлээс ирдэг 

сунсний бэлгуудийн тухай заадаг байснаас хамгийн агуу 

нь энэрлээс ирдэг бэлэг ЮМ. Хэрэв Гэгээнтнуудэд энэрэл 

байхгуй бол бусад бэлгууд нь унэ цэнэгуй ЮМ гэдгийг тэр 

тэдэнд сануулдаг баЙв. 

1 Коринт 12-14-ийг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Есус бол Христ болох тухай мэдлэг нь Ариун Сунсээр 

дамжин илqлэлтээр ирдэг (1 Коринт 12:1-3-ыг уз). 

• Гэгээнтнуудийг адислахын тулд егегдсен Сунсний 

олон бэлэг байдаг (1 Коринт 12:4-31-ийг уз). 

• Бид Сунсний бух бэлгийг ур егеежтэйгеер ашиглахын 

ту лд энэрэл, Христийн цэвэр хайрыг еерсдедее телев

шуу лэхийн телее хичээн чармайх ёстой (1 Коринт 

13-ыг уз; мен Моронай 7:45-48-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 294-299. 

За ах зовломж 

1 Коринт 12-14-ийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах са

наануудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 

� 1 Коринт 12-14. Есус бол Христ гэдгийг Ариун 

� Суне илчилж, гэрчилдэг. Энэ бол боwиглолын 

суне юм. Ариун Суне бас Сунсний бусад бэлгуу

дээр дамжуулан бидний амьдралыг адисалдаг. (35-40 
МИНУТ) 

Тегелдер хуур эсвэл хегжмийн еер ямар нэг зэмсэг дээр 

зевхен ганц тулхуур нотыг ашиглан дууг тоглохыг нэг 

суралцагчаас хус. Эсвэл ганцхан уг ашиглан бутэн 

егуулбэр биqнэ уу гэж нэг суралцагчийг урь. 1 Коринт 

12:1-4-ийг суралцагсдаар уншуулж, асуу: 

• Тегелдер хуурын тулхуур нот буюу егуулбэр дэх угстэй 

зуйрлуулж болох юуг энэ сударт дурсэлсэн байна вэ? 

• Шулэг 3-т егуулснээр, ямар чухал мэдлэг Сунсний бэ-

лэг болон ирдэг вэ? 

• Сунсний еер ямар бэлгууд байдаг вэ? 

Суралцагсдыг гурван булэг болгон хувааж, булэг бурд 

дара ах судрьПI эшлэлуудийг даалган судлуул: 1 Коринт 

12:4-11; Сургаал ба Гэрээ 46:11-26; Моронай 10:8-19. Да

раах зуйлсийг хийхийг тэднээс хус: 

1. Сунсний бэлгуудийн жагсаалт гарга. 

2. Бэлгууд юуны учир егегддегийг тогтоо. 

3. Бух хумуус доод тал нь нэг бэлэгтэй байдгийг олж 

тогтоо. 

4. Сунсний бэлгуудээр адислагдсан аль болох олон ху-

ний жишээг бичуул. 

Булэг бурээр олж мэдсэн зуйлсийг нь яриулж, харьцуу

лалт хиЙлгэ. Судрын гурван еер номонд бэлгуудийг 

яагаад ийнхуу нарийвqлан тайлбарласныг суралцагч

даас асуу. 

Асуулт: Эдгээр судруудад жагсааснаас еер бэлгууд бай

даг уу? Арванхоёрын чуулгыli гишуун асан Ахлагч 

Марвин Ж.Аштоны дараах угсийг унш: 

"Тедийлен ил харагдцаггуй зарим бэлэг: асуух 

бэлэг, сон сох бэлэг, намуун, зеелхен дуу хоолойг 

анхааран сонсож, ашиглах бэлэг, уйлах чадвар

тай байх бэлэг, зерчил сергелдеенеес зайлсхийх 

бэлэг, бусадтай эв нийцтэй байх бэлэг, хоосон 

давталтаас зайлсхийх бэлэг, зев шударга зуй

лийг эрэлхийлэх бэлэг бусдыг шуухгуй байх бэ

лэг, Бурханаас удирдамж хусэх бэлэг, дагалдагч 

байх бэлэг, бусдад анхаарал халамж тавих бэлэг, 

тунгаан бодох чадвартай байх бэлэг, залбирал 

хэлэх бэлэг, хуqирхэг гэрчлэл хэлэх бэлэг, Ариун 

Сунс ху лээн авах бэлгийн тухай ярилцацгаая" 

(Conference Report, 1987 оны 10-р сар, 23; Ensign, 
1987 оны 11-р сар, 20). 

Асуулт: Бух бэлгууд адил тэнцуу ашигтай юу? 3айгаар 

ажилладаг ямар нэг ЮМ буюу тоглоомыг суралцагсдад 

узуул. Энэ нь хэрхэн ажилладгийг харуул. 3айг салган 

авахад тэр зуйл ажиллахгуй байгааг харуул. 1 Коринт 
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13:1-3-ыг суралцагсдаар уншуулж, сунсний бэлгууд юун 

дээр тулгуурлан ажилладгийг олуул. Асуулт: 

• Энэрэл нь хэрхэн зайтай тестэй вэ? 

• Энэрэл яагаад Сунсний хамгийн чухал бэлэг гэж та 

нар боддог вэ? 

1 Коринт 13:4-7-г уншиж, энэрэл хэрхэн харагддагийг 

дурсэлсэн дол оон бурэлдэхуун хэсэг, энэрэл байхгуйг 

дурсэлдэг найман зуйлийг жагсаан бич. Асуулт: Хэрэв 

энэрлийн эдгээр бурэлдэхуун хэсгууд таны зан чанарыli 

хэсэг болсон бол амьдрал тань хэрхэн еерчлегдех вэ? 

Судруудын Удирдамжаас (х.240-241) энэрэл гэдэг угийн 

тодорхойлолт болон Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн дараах 

угсийг унш: 

"Бурханлаг шинж болон тегелдержилтийн бух 

узуулэлтээс хамгийн ихээр сэтгэл татагдан, ху

сууштэй нь энэрэл юм. Энэрэл бол хайраас илуу, 

бур илуу чухал зуйл бегеед уурд менхийн хайр, 

теге хайр, уурд ул цехрех Христийн цэвэр хайр 

юм. Энэ бол шударга ёсон дээр тевлерсен хайр 

бегеед ийм хайрын эзэн нь еерийгее болон эр

гэн тойрондох бусад хумууст уурд менхийн сайн 

сайхан байдлыг хусэхээс еер зорилгогуй байдаг" 

(Mormon Doctrine, 121). 

Матай 22:34-40-ийг унш. "Хууль болоод эш узуулэгчид" 

(шулэг 40) гэдэг угс Хуучин Гэрээний хэсгуудэд холбогд

догийг таЙлбарла. Асуулт: 

• Хэрэв бух хууль болон эш узуулэгчид хоёр зарлиг 

дээр тулгуурладаг юм бол судрууд болон энэрэл хоо

рондоо ямар холбоотой вэ? 

• Моронай 7:46-48-ыг унш. Мормон энэрлийг хэрхэн 

дурсэлсэн байна вэ? 

• Тууний егуулснээр бид энэрлийг хэрхэн олж авдаг вэ? 

Энэрлийн телее залбирах нь бусад адислалуудын телее 

залбирахтай адил бегеед бид энэ адислалыг авахын те

лее шаргуу ажиллах ёстоЙ. Асуулт: Бид энэрлийг еерс

дедее хегжуулэхийн телее еер юу хийж болох вэ? 

(Бусдын телее уйлчилж, золиослол хийх, зарлигуудыг са

хих нь хариулт байж болно; 1 Иохан 5:2-3-ыг уз.) 

1 Коринт 13:8-13-ыг уншиж, асуу: Энэрлийг хегжуулэх 

нь хэрхэн хуухэд ахуй наснаас есч том болохтой адилхан 

бэ? Сунсний бух бэлгуудээс хамгийн чухал нь болох 

энэрлийг эрэлхийлэхэд суралцагсдыг дэмж. 

1 Коринт 12:13-31. Сумийн гиwуун бур Их Эзэнд болон 
Тууний СУМД чухал юм. (15-20 МИНУТ) 

Ширээн дээр эсвэл еер ямар нэг юмны хатуу гадаргуу 

дээр харандаа узуурлэхэд гарсан хаягдал эсвэл хэсэг 

хуурай шороо овоол. Нэг суралцагчийг урагш гарч ирэ

хийг уриад хогийн шуурний ганц ширхэг сурэл егч 

овоолсон зуйлийг шуурдэхийг хус. Асуулт: 

• Ийм шуурээр хог шуурдэж болох нь уу? 

• Хогийг шуурдэж дуусгахад хэчнээн хугацаа шаардла

гатай байна вэ? 

• Юу тусалж болох вэ? 

Суралцагчдад жинхэнэ шуур егч овоолсон зуйлийг 

шуурдуул. Хогийн шуурний хэсгуудийг нэрлэж самбар 

дээр бич. (Иш, бэхэлгээ буюу боолт, багц сурэл.) Асуулт: 

• Хог шуурдэхэд шуурний хэсгууд хэр зэрэг чухал 

уурэгтэй байна вэ? 

• 1 Коринт 12:13-18-ыг унш. Паул Сумийн гишуудийг 

юутай зуйрлэсэн бэ? 

• Тэр биеийн ямар эрхтнуудийг дурдсан бэ? 

• Бид ямар эрхтэнгуйгээр амьдарч болох вэ, Яагаад? 

• Паул юу за асан бэ? (С ба Г 84:109-110-ыг уз). 

• Тууний энэ сургаалыг хогийн шууртэй хэрхэн зуйр-

луулж болох вэ? 

1 Коринт 12:19-23-ыг уншиж, асуу: Паул сул дорой мэт 

санагдах эсвэл тийм ч эрхэм биш санагддаг эрхтнуу

дийн тухай дурдахдаа хэнийг битуугээр хэлсэн бэ? 

(8ерсдийгее Сумд хэрэггуй буюу чухал биш гэж боддог 

хумуус эсвэл уурэг нь хэнд ч ул ажиглагдам ечуухэн ху

муус байж болно.) Еренхийлегч Гордон Б.ХинклиЙн да

раах угсийг унш: 

"Энэ сум бол ууний Еренхийлегчийнх биш. Су

мийн тэргуун нь Их Эзэн Есус Христ. Бид бугд 

Тууний нэрийг еерсдедее авч, энэхуу агуу ажилд 

хамтдаа хучин зутгэж байга а билээ. 'Ухэшгуй 

байдал хийгээд менх амьдралыг хумуунд тохиол

гон авчрах' (Мосе 1:39) Эцэгийнхээ ажил болон 

алдар сууд туслахаар бид энд байга а билээ. Ажил 

уурэгтээ хулээдэг та нарьПI уурэг хариуцлага 

ажил уурэгтээ хулээдэг миний уурэг хариуцлага

тай адилхан нэр хундтэй юм. Энэ сумд ечуухэн 

ач холбогдолтой дуудлага гэж баЙдаггуЙ. Бид 

бугд уургээ биелуулэхдээ бусдын амьдралд 

оролцдог. Бидний хундтэй уурэг хариуцлагын 

тухай Их Эзэн ийн хэлжээ: 

'''Иймийн тул, итгэлтэй байгтун; чамайг миний 

томилсон албан тушаалд уургээ биелуу лэгтун; 

сул доройчуудад тусал, доош унжсан гарнуудыг 

ергегтун, мен сул дорой евдегнуудийг хучирхэг

жуулэгтун' (С ба Г 81:5)" (Conference Report, 1995 

оны 4-р сар, 94; Ensign, 1995 оны 5-р сар, 71). 



1 Коринт 12:24-27-г суралцагсдаар уншуул. Сумд еерийг 

нь хэн '1 тоохгуй байгаа юм санадаг найздаа зевлегее ег

сен захидлыг суралцаг'l бурээр би'lУУЛ. 3ахидлуудыг ху

рааж аван заримыг нь хуваалц. 

1 Коринт 15-16 

Оршил 

Паул Есус Христийн Амилалтын унэн бодит байдлыг ее

рее болон бусад гэрqyyдийн тунхаглалаар ГЭР'IИЛснээр 

1 Коринтыг тегсгежээ (1 Коринт 15:3-9-ийг уз). Христийн 

Амилалт ухлийн хаалгыг нээж, бух хун терелхтен булш

наас амилуулагдан бос'l ирэхийг баталгаатай болгосон юм 

(шулэг 19-27-г уз). Бух хумуус шуугдэж, итгэлийнхээ да

гуу шагнал хулээн авах болно (шулэг 33-42-ыг уз). Их Эзэ

ний тухай ГЭР'IЛэл болон бух хумууст Тууний егсен 

амлалтыг 1 Коринт 15:53-58-аас ол (Алдар суут амилалтын 

найдвараар ухдэлийн ялзрал угуй болж болно). Паул ит

гэл, энэрлийг оорсдийнхее жишиг болгохыг эцэст нь Гэ

гээнтнуудэд уриалжээ (1 Коринт 16:13-14, 22-24-ийг уз). 

1 Коринт 15-16-г залбир'l судлан, ХИ'lээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зар'IМУУДЫГ ав'! уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Менх бус бух хумуус амилуулагдаж, ухэшгуй бегеед 

тегс тегелдер болсон бие махбодтой болно (1 Коринт 

15:19-26,42-57 мен Алма 11:43-45-ыг уз). 

• Нас барагсдын емнеес гуйцэтгэх баптисм эрт уед 

хийгддэг байсан бегеед енее уед ургэлжилж байна 

(1 Коринт 15:29 мен С ба Г 128:11-16). 

• Бид итгэл бишрэлээрээ дамжуулан Цагаатгалын ху

'Iээр алдар суугийн гурван хаант улсын нэгийг евлех 

болно (1 Коринт 15:35-42 мен С ба Г 76-г уз). 

• Бид бух амьдралыliааa турш гэрээнуудийг сахиснаар 

эцсийг хуртэл итгэлтэй байж 'Iадна (1 Коринт 15:58; 

16:13-24-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• T he Life and Teaehings о/ Jesus and His Apostles, 297-298. 

За ах зовломж 

1 Коринт 15-16-гийн ХИ'lээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах са

наануудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла 

� 1 Коринт 15. Бид итгэл биwрэлээрээ дамжуулан 

� Цагаатгалын хучээр алдар суугийн гурван хаант 
улсын нэгийг евлех болно. (30-35 МИНУТ) 

Ухэл гэдэг угийг самб ар дээр би'l. Суралцагсдаас асуу: 

• Ухлийн юу нь таны санааг хамгийн их зовоодог вэ? 

• Талийгаа'l болсон хумуусээс хэн нь таны хамгийн ойр 

дотны хун бэ? 

• Талийгаа'l болсон энэ хуний ухэл еерт 'lИнь яагаад 

зурх шимшруулэм байсан бэ? 

• Хайртай хунээ "ухлийн хатгуурт" алдсан сэтгэлийн уй 

гашууг та хэрхэн даван туулсан бэ? 

1 Коринт 15:1-4-ийг уншиж, найдварыli захиасыг ол. 

паулыг Коринтын Гэгээнтнуудэд зааж байхад тэдний за

рим нь Амилалтанд итгэх итгэлийг эсэргууцэж байсныг 

таЙлбарла. Тэрээр тэдний ул итгэх байдлыг еерийн 

ГЭР'lлэлээр залруулахыг хи'lээж баЙв. 

Ангийг дервен булэгт хувааж, булэг тус бурд судрын да

раах дервен хэсгийн нэгийг нь даалган ег: 1 Коринт 

15:5-11; 15:12-26; 15:35-42; 15:42-50. Булэг бурээр даалга

сан судрьПI хэсгийг уншуулахдаа Амилалтыli тухай узэл 

баримтлалыг олуул. Олж мэдсэн зуйлуудийг нь самб ар 

дээр би'IИЖ, тэднээр хуваалцуул. Асуулт: 

• Есус амилсны ямар нотолгоо байдаг вэ? 

• Амилалтын бут ниргэгдэх "эцэст устгагдах дайсан" 

юу вэ? 

• Амилуулалтын ур дунд хуний бие ямар болох вэ? 

Ахлаг'l Жозеф Фиелдинг Смитийн дараах угсийг хуваал

цаж, ярилц: 

"Амилуулалтаар хуний бие еер еер байх бегеед 

хоорондоо адилгуй байх болно. Хумуусийн ху

лээн авах бие нь уунээс хойш тууний орших газ

pыг тодорхоЙлно. Селестиел бие, террестриел 

бие, мен телестиел бие байх бегеед эдгээр нь 

хоорондоо эрс ялгаатай байх болно .... Зарu-м ху

-мууе ерге-мжлел, ууро -менхuйн mегелоержuлmuйн 

бух хуч бухuй еелееmuел бuеmэй болно. Ийм биетэй 

хумуус Иоханы дурсэлсэн Авраг'IИЙН бие ямар 

байдаг шиг, нар лугаа адил гэрэлтэх болно. Тер

рестриел хаант улсад орох хумуус террестриел 

биетэй байх бегеед тэд нар луга а адил гэрэлтэх

гуй хэдий '1 телестиел алдар сууг хулээн авах ху

муусийн биеэс илуу алдар суутай байх болно" 

(Doetrines o/Salvation, 2:286-287). 



11 1. I I :: 1. 

Есус Христийн ачаар хун бугд амилуулагдах '1, ухлийн 

хатгуур хэвээр байхыг таЙлбарла. 1 Коринт 15:55-56 дахь 

"ухлийн хатгуур" гэсэн угийг суралцагчдаар олуул. 

Асуулт: Нугэл хэрхэн хатгадаг вэ? Еренхийлегч Спенсер 

в.кимбаллыli сэрэмжлуулгийг унш: 

'' 'Ухлийн хатгуур нь нугэл' гэж Паул хэлсэн нь, 

хэрэв хумуус нугэлдээ ухвэл еертее ноогдох 

шийтгэлийг хулээж, ирээдуйд орох хаант улсад 

бага алдар сууг хулээн авах болно гэсэн утгатай 

юм (1 Коринт 15:56)" (Conference Report, 1978 оны 

10-р сар, 109; Ensign, 1978 оны ll-р сар, 72; мен 

С ба Г 42:44-48-ыг уз). 

Асуулт: Бид ухлийн хатгуураас зайлсхийхийн тулд юу 

хийх ёстой вэ? Еренхийлегч Гордон Б.ХинклиЙн дараах 

гэрчлэлийг уншиж, хичээлээ тегсге: 

"Ухлийн уй гашууг менх амьдралыli амар амгалан 

залгих болно .... Ухлийн хуйтэн гар хурсэн хаана '1 

гэсэн, 8ерийн хэмжээлшгуй, менхийн хучээр ух

лийг ялсан Бурханы Хуу, Их Эзэн Есус Христийн 

ялгуусан дур бурхэг харанхуйг нэвтлэн гийгуулдэг 

билээ .... Тэр бол дэлхийн харанхуй шенийн ма

нан биднийг бурхэж, сунс хумууний биеэс салан 

одох тэр цагт бидний тайтгарал, цорьПI ганц тайт

гарал байдаг билээ" (Conference Report, 1996 оны 

4-р сар, 92; Ensign, 1996 оны 5-р сар, 67). 

Зохистой хумуус селестиел алдар сууг хулээн авах замыг 

Есус бий болгосон юм. 

1 Коринт 15:20-22 (Теге зззмwих еудар). Хун 

бур Ееуе Хриетийн цагаатгалаар амилуулагдана. 

(10-15 МИНУТ) 

Сунс биенд амь оруулдгийг харуулахын тулд гараа бээ

лийд хийж узуу Л. Сунсгуйгээр бие амьгуй болохыг ха

руулахын тулд гараасаа бээлийг тайлж ав. 

Амилуулалтаар сунс биетэй дахин нэгдэж, хэзээ '1 ухэх

гуй буюу да хин салахгуЙ. 

Дара ах тааврыг суралцагчдаар ег: 

Дара ах хумуусээс хэн амилуулагдахгуй вэ? 

А.Каин 

Б. Гитлер 

В. Искариотын Иудас 

Г. Лемен, Лемуел хоёр 

Зев хариултыг олохыli тулд 1 Коринт 15:20-22-ыг унши

хад суралцагсдыг урь. Асуулт: "Нойрсогсдоос анхны ур 

жимс" ГЭСЭН нийлэмж уг ямар утгатай вэ? (Есус Христ 

бол амилсан анхны хун юм.) 

Есусийн оршуулгын зургийг (Матай 27:57-60, Иохан 

19:38-42) (зуйлийн дугаар 62180) суралцагсдад узуул. 

Цэцэг руу зааж, асуу: 

• Ухлийг дурсэлсэн энэ зурагт зураач яагаад цэцэг 

оруулсан гэж та нар бодож байна? 

• Есус жилийн ямар улиралд амилсан бэ? ( Хавар.) 

• Энэ нь хэрхэн амилалтын чухал бэлгэдэл байдаг вэ? 

Еренхийлегч Жозеф Ф.СмитиЙн дараах дугнэлтийг 

уншиж, хичээлээ тегсге: 

"Бурханы дур терхеер терсен бутээл бухэн ... 

Есус Христийн хучээр ухлээс амилуулагдах 

болно. Бидний ажил уйлс сайн уу, муу юу, бид 

эрдэм боловсролтой юу эсвэл боловсролгуй юу, 

боолч:лолд байгаа юу эсвэл челеет хумуус уу гэ

дэг нь хамаагуй бух хумуус ухэгсдээс амилан бо

сох болно" ("The Second Death," Brian Н. Stuy, ed., 

Collected Discourses: Delivered Ьу President Wilford 

WoodruJt His Two Counselors, the Twelve Apostles, and 

Others, 5 боть, [1987-1992],4:224-225). 

Ухэгсдийн Амилуулалтыг тохиолгон авчирсан Есусийн 

хучний тухай ярилц (Ефес 1:17, 19-20;1 Петр 1:20-21-ийг 

уз). Амилалтын сургаалын тухай суралцагсдын мэдлэг 

Аврагчид талархахад нь хэрхэн нелеелсен тухай хуваал

цахад суралцагсдыг урь. 

1 Коринт 15:29 (Теге зззмwих еудар) Бид нае 

бареан хумууеийн емнеее баптием хийлгзенззр 

авралыг олоход нь тздзнд туеалж чадна. 

(10-15 МИНУТ) 

8ер ямар '1 сум санал болгодоггуй '1 Библид тодорхой 

за асан бегеед манай Сумээс хэрэгжуулдэг нэг ёслолыг 

нэрлэхийг суралцагсдаас хус. Хариултыг олохыli тулд 

1 Коринт 15:29-ийг тэднээр уншуул. Асуулт: 

• Энэ шулэг паулыli уе дэх Есус Христийн Сумийн ту-

хай бидэнд юу егуу лж байна вэ? 

• Бид яагаад нас барагсдыli емнеес баптисм хийлгэдэг вэ? 

Суулчийн асуултыli хариултыг олохыli тулд дараах суд

рын хэсгуудийг суралцагсдаар уншуул: Иохан 3:5;1 Петр 

3:18-20; Сургаал ба Гэрээ 124:28-31. CYДPYYДbIr ярилцсаны 

дараа та дараах тайлбаруудыг бас хуваалцаж болно. Бо

шиглогч Иосеф Смит егуулсэн нь: 



"Баптисм хуртсэн бегеед хаант улсад харьяалагд

даг хун бур биднээс емне хорвоог орхисон ху

муусийн телее баптисм хийлгэх эрхтэй юм. Нас 

барагсдын найз нехед нь тэдний емнеес телее

лен ёслолуудыг гуйцэтгсэн тэр даруйд Их Эзэн 

тэднийг qелеелех ажлыг зохион байгуулдаг" 

(Teachings 01 the Prophet Joseph Smith, 367). 

Еренхийлегq Жозеф Фиелдинг Смит хэлсэн нь: 

"Нас барагсдыг аврах тухай ойлголт Христийн 

анхны Сумд бай сан бегеед МЭ 379 оныг хуртэл 

нас барагсдыг аврах баптисмыг ямар нэг хэмжээ

гээр гуйцэтгэж баЙжээ. Картейжийн 3евлел энэ 

ёслолыг болон нас барагсдын телеех 'ариун хэл

хээ холбоог' цаашид гуйцэтгэхийг хориглосон 

юм" (Doctrines olSalvation, 2:163). 

Асуулт: 

• Эдгээр ариун баптисмууд хаана гуйцэтгэгдцэг вэ? 

• Бид ариун сумд орохоор зохистой байхын тулд юу 

хийх ёстой вэ? 

• Бид еерсдийгее хэрхэн бэлтгэдэг вэ? 

• Сунсний ертенц дэх хумуус еерсдийнх нь телее гуй

цэтгэх баптисм ур ашигтай байхын тулд юу хийх 

ёстой вэ? 

Нас барагсдын телее баптисм хийлгэхээр ариун сумд яв

сан суралцагqид байвал, уг туршлага ямар санагдсан ту

хайгаа хуваалцахыг хус. 

1 Коринт 15:40-42 (Теге эзэмших еудар). Бид 

энэ амьдрал дахь ажил уйлеийнхээ дагуу алдар 

еуугийн гурван зэрэглэлийн аль нэгийг нь ху-

лээн авна. (10-15 МИНУТ) 

Нэг найз нь тэднээс бух хумуус тэнгэрт оqих уу эсвэл 

тамд ОLIИх уу гэж асуужээ хэмээн тесеелен бодохыг су

ралцагсдаас хус. Энэ асуултын хариултыг болон шалт

гааныг биLIИХЭД суралцагсдыг урь. Хариултаа сайн 

дураараа хуваалцахыг xYCq буй суралцагLIИД байга а 

эсэхийг асуу. 

Коринт 15:40-42-ыг (шулэг 40-ийн Иосеф Смитийн Ор

qуулгыг оруулан) уншиж, алдар суугийн гурван зэрэглэ

лийг нэрлэхийг суралцагсдаас хус. Самбар дээр гурван 

багана зурж, селесmиел, mерресmриел , mелесmиел алдар суу 

гэж гарчuгла. Сургаал ба Гэрээ 76:50-70-ыг селесmиел, 

76:71-80-ыг mерресmриел, 76:81-90-ийг mелесmиел алдар суу

гuйн дор бич. Эдгээр шулгуудийг суралцагсдаар ун

шуулж, алдар суугийн хаант уле бурд ОLIИХ хумуусийн 

зан <{анарыг олуул. Тэднийг хариултаа ээлжээр самбар 

дээр биLIИXЭД урь. Хэрэв хусвэл судрууд дээрээ эдгээр 

зан <{анаруудын доогуур нь зур. 

Х УLIИн qадал нь еер еер qийдэнгийн гурван шилийг 

(жишээ нь 40, 60,100 ваттын) узуул. 8реег харанхуй 

болгоод, LIИйдэн бурийг ээлжлэн аса аж, гэрлийн ялгааг 

ажиглахыг суралцагсдаас хус. Паул хаант улс тус бурийн 

гэрэл, баяр баяслыli ялгааг тодорхой дурслэн харуулс

ныг онцлон тэмдэглэ. Хэрэв бид гэрээнууд хийж, итгэл

тэйгээр сахивал селестиел хаант у лсад хамгийн агуу аз 

жаргалыг евлен авах болно. 



Номлолын анхны Номлолын хоёр Номлолын гурав Кайсари болон РОМд хоёр дахь 
аяллын уеэр дахь аяллын уеэр дахь аяллын уеэр Ромд шоронд хор удаагаа шоронд 
(Уйлс 13-14) (Уйлс (Уйлс игдож байх уеэр хоригдох уеийн т 

15:36-18:22) 18:23-21: 15) (Уйлс егсгелеер 
21 :16-28:31) 

МЭ 47-50 оны орчим 50-53 оны орчим 53-57 оны орчим 57--62 оны орчим 62--65 оны орчим 

Зохиorч: Паул 2 Коринтыг емне нь тогтоосон харилцаа

гаа бататгах зорилгоор бичжээ (1 Коринтын оршил, х. 195; 

2 Коринт 1:1; 10:1-ийг уз). 

Уншигчид: Паул 2 Коринтыг 1 Коринтод (2 Коринт 1:1-

ийг уз) дурдсан Сумийн гишуудэд туунчлэн Ахайд амь

дарч байсан Гэгээнтнуудэд хандан бичжээ. Ахай бол бух 

хун ам нь грекчуудээс бурдсэн РОМЬпI тусгай муж байв 

(СУДРУУДЬпI Удирдамж, зураг 6-г уз). Хуурамч багш на

рын буруугаас болж, коринтыli Гэгээнтнуудийн дунд са

нал зерелдеен улам есен нэмэгдэж баЙлаа. Паул тэдний 

хор уршигтай уйлдэлд хариулж, Гэгээнтнуудийн итгэ

лийг бэхжуулэхийн тулд захидал бичжээ. 

Туухэн ундэс: Паул 1 Коринтыг бичсэний дараахан захид

лыг нь хэрхэн хулээж авсныг мэдэхийн тулд еерийн 

дотны найз Титийг Коринт уруу явуулжээ (2 Коринт 7:13, 

15-ыг уз). Паул Титийг эргэж ирэхийг хулээж байтал 

Ефест тууний сургаалуудыг эсэргууцсэн уймээн дэгдсэн 

(Уйлс 19-ийг уз) учир тэр Македони уруу зугтав (2 Коринт 

1:8-11-ийг уз). Паул Титтэй дахин уулзаж (2 Коринт 7:6-г 

уз), коринтыli сониныг туунээс мэдсэн аж. 

Хуурамч багш нар тэндхийн Сумд нелеелж, гишуудийн 

гэнэн итгэмтгий байдлыг менгеер хууран ашиглаж баЙв. 

Тэдгээр багш нар Паулыг иерусалимыli ядуу зудуу Гэ

гээнтнуудэд туслахаар цуглуулсан менгийг завшсан хэ

мээн буруутгажээ. Тэд бас тууний Телеелегчийн эрх 

мэдэлд эргэлзэж баЙв. Паул Титийн мэдээлсэн асуудлуу

дыг сонссоны дараа МЭ55-57 оны уед 2 Коринт хэмээн 

нэрлэгдсэн захидлыг бичжээ (СУДРУУДЬпI Удирдамж, 

"паулыli захидлууд," х. 159-160-ыг уз). 

8вермец онцлог: Паул энэ захидалд бусад захидлуудаас 

илуугээр хувийн наМТрЬПIхаа тухай мэдээллийг хуваалц

жээ. Сайн мэдээний талаарх тууний эрх мэдэлд болон 

сайн мэдээний зорилгод чин унэнчид нь эргэлзэж бай

сан Коринт дахь еерийг нь шуумжлэгчдэд тэр бас ха

риулсан ажээ. 

Оршил 

Коринт дахь Гэгээнтнуудийн дунд эрх мэдэлтэй мэтээр 

мэдэгдсэн хуурамч удирдагчдын асуудлуудад Паул ха

риулснаар 2 Коринтыг эхэлжээ. 2 Коринт 1-3-ыг унших

даа Паул еерийг нь шуумжлэгчдэд хариулснаар 

дайснуудынх нь заадаг зуйлсээс сайн мэдээ улэмж давуу 

юм гэдгийг коринтчуудад заасныг ажигла. 

2 Коринт 1-3-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Бурхан гай зовлон тохиолдсон уед биднийг тайтга

руулдаг бегеед энэ нь бусдыг тайтгаруулахад бидэнд 

тусалдаг (2 КорИНт 1:3-7-г мен С ба Г 81:4-6-г уз). 

• Сумийн гишууд бие биеэ хайрлаж, уучлах ёстой 

(2 Коринт 2:1-11-ийг уз). 

• Жинхэнэ сунслэг байдал нь зевхен даалгасан ажил 

уургийг биелуулснээс биш харин сайн мэдээгээр амь

дарч, Ариун Сунсний едеелтуудийг дагаснаас ирдэг 

(2 Коринт 3:1-18-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 300-302. 

Заах зовломж 

2 Коринт 1-3-ьПI хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаа

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

2 Коринт 1:1-11, 21-22; 2:1-11. Бурхан гай З0ВЛОН то
хиолдсон уед биднийг тайтгаруулдаг бегеед энэ нь 
бусдыг тайтгаруулахад бидэнд тусалдаг. (30-35 МИНУТ) 



суралцагсдыli амьдралд нь уй гашуу, зовлон зудгуур, 

сэтгэл санааны дарамт бий болгосон уйл явдлуудыli ту

хай тэдэнтэй ярилц. Асуу лт: 

• 8ерийг чинь тайтгаруулахыli тулд бусад хумуус юу 

хийсэн бэ? 

• 30ВЛОН зудгуур тохиолдсон уед Ариун Сунс хумуусийг 

хэрхэн тайтгаруулдаг вэ? (Иохан 14:16-18, 26-27-г уз). 

2 Коринт l:l-4-ийг уншиж, Ариун Сунсийг ХЭН, юуны 

учир илгээдгийг ол. Асуулт: Сунснээс тайтгарал хулээн 

авсан уед Тэнгэрлэг Эцэг биднээс юу хийхийг хусдэг вэ? 

Хожим нь Далд дуудагдсан Спенсер Ж.КондиЙн ярьсан 

дараах болсон явдлыг суралцагсдад ярьж ег. Нэг залуу эх 

ХУУХЭД теруулэх уеэрээ эндэж, нехер, дервен хуухдээ 

енчруулжээ. Бурхан яагаад энэ залуу гэр булд ийм хэцуу 

гай зовлон ирэхийг хулцэн зевшеерсен юм бол гэж ор

шуулах ёслолд оролцсон олон хун бодсон гэнэ. Оршуу

лах ёслолын эцэст енчирсен гэр булийн эцэг тайван гэгч 

нь босч, индэр руу явжээ: 

'''Та бухэн бидний телее уй гашуу болж, сана а 

зовж байгааг би мэдэрч байна, 'гэвч та бухнийг 

тайтгаруулахыli тулд надад хэлэх зуйл байна. Эх

нэр минь еед болсноос хойш нэг цаг би туунгуй

гээр энэ гай зовлонг яаж давж гарахаа мэдэхгуй 

баЙлаа. Гэвч амар амгалангийн алтай сайхан сунс 

бодгалийг минь дуургэсэн тэр уеэс хойш бух юм 

хэвийн болно ГЭСЭН итгэл надад терлее. Бидний 

телее санаа буу ЗОВ. Бид алзахгуй ээ' гэв. 

"Мен тийм тайтгаруулагч сунс цугларагсдад бий 

болж билээ. Хун бухэн тайтгарч гэр руугээ явав" 

("Thy Constant Companion," Ensign, 1980 оны 10-р 

сар, 33). 

Суралцагчдаас асуу: 

• Энэ туухэнд ХЭН хэнийг тайтгаруулсан бэ? 

• Энэ нь Аврагч бид бугдийн телее хийсэн зуйлтэй хэр 

зэрэг адилхан байна вэ? 

• Бурхан бидэнд тохиолдсон ХУНД сорилтуудыг зайлуу

лахыli оронд яагаад биднийг тайтгаруулдаг гэж та нар 

боддог вэ? 

2 Коринт 1:7-г уншиж, зовлон узсэн хумууст егсен ам

лалтыг ол. 

• Тайтгаруулах гэсэн уг я.мар уmгаmай вэ? (Тайвшруулах, 

санаа амраах, уй гашууг нимгэлэх.) 

• Шулэг 7 нь шулэг 3-4-тэй хэрхэн холбогдох вэ? 

• Бид ямар зама ар бусдыг тайтгаруулж болох вэ? 

Шулэг 8-11-ийг уншуулж, Коринтын Гэгээнтнууд Пау

лыг хэрхэн тайтгаруулсныг ол. Асуулт: 3албирал нь бид 
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хэрхэн еерсдийгее болон ереел бусдыг тайтгаруулах ху

чирхэг хэрэгсэл болж чадах вэ? 

КоринтоД нэг хун завхайрлыli улмаас гишуунчлэлээс ха

сагдаж, бусад гишууд туунийг хурцаар шуумжилснийг 

суралцагсдад тайлбарла (1 Коринт 5:1-6-г уз). Уунийхээ 

телее тэр хун хангалттай зовсон тухай Паул бичжээ. 

2 Коринт 2:6-8-ыг суралцагчидтай хамт уншиж, асуу: 

• Паул Гэгээнтнуудэд яахыг зевлесен бэ? 

• Гишууд тэр хунийг уучилж, хайрлах нь яагаад тийм 

чухал байсан бэ? 

• Хэрэв тэд туунийг тайтгаруулж, уучлахаас татгалзсан 

бол тэр хун "уй гашууд хэт автагдчихаж" (шулэг 7) 

мэднэ хэмээн Паул хэлэх бай сан биз ээ. Энэ нь юу гэ

сэн утгатай гэж та нар бодож байна? 

2 Коринт 2:9-11-ийг суралцагчдаар уншуулж, уучлахгуй 

байхын аюулыг эрж ол. Асуулт: 

• Хэрэв бид бусдыг уучлахгуй бол хэн бидний дээр да

вамгайлах хучтэй болох вэ? 

• Сатан ямар замаар давамгайлах хучтэй болдог вэ? 

2 Коринт 2:7-11-ийг Сургаал ба Гэрээ 64:9-10-тай харь

цуулж узэхийг суралцагчдаас хус. Сургаал ба Гэрээ 

64:9-ийг уншиж, асуу: Бусдыг уучлахаас татгалзах нь 

яагаад хунд нугэл байдаг вэ? Дараах угсийг хуваалц: 

"Бид нехдее уучлахаас татгалзсанаараа аврал еед 

ахин хегжих тууний еселтед саад тотгор учруул

даг. Ийм байр суурь Сатаных бегеед бидний хусэл 

эрмэлзэл Христийнхтэй адил биш болно. Бид туу

нийг уучлахаас татгалзсанаараа амьд бодгалийн 

есел хегжилт болон цагаатгалыli адислалуудыг 

хуртэхэд нь саад учруулдаг. Энэхуу философи нь 

бодгалийг устгах зорилготой цэвэр биш санаа бод

лоор дуурэн юм" (Leaun с. Otten, С. Мах Caldwell 

нар, Sacred Truths о/ the Doctrine and Covenants, 2 боть. 

[1993],1:314). 

Суралцагчдаас асуу: 

• Алуурчныг уучлахгуй байх нь хэрхэн хун амины хэр

гээс илуу хунд нугэл болж болох вэ? 

• Садар самууныг уйлдэгч эсвэл хуухдийг хучирхийлэг

чийг уучлахгуй байх нь хэрхэн садар самууныг уйлдэх 

буюу хуухдийг хучирхийлэхээс илуу хунд нугэл байж 

болох вэ? 

Дээрх нуглууд ноцтой байдлаараа маш ХУНД ч гэсэн хэ

рэв бид уучлахгуй бол бодгалиа хордуулна. Сатан ул 

уучлагч сунсийг хумуусийн хооронд хагарал гаргах арга 

хэрэгсэл болгон ашигладгийг суралцагчдад хэл. 
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8рев'! сэтгэлийн тухай Ахлаг'l Брус Р.МкКонкиЙн тодор

хойлолтоор ХИ'lЭЭЛЭЭ тегсге: 

"Нехрее хайрлах '!ИНхуу еревч сэmгэл бол гэгээнт

ний жинхэнэ шинж 'IaHap мен. 8рев'! сэтгэл нь 

нехдедее тохиолдсон зовлон зудгуурийг хуваал

цан харамсаж, тэдэнд нинжин сэтгэл, нигуулс

лийг харуулах явдал мен" (Mormon Doctrine, 152). 

2 Коринт 3:6,17-18. "Уеэг бол хенеедег, хари н Суне 

амь егдег." (10-15 МИНУТ) 

1847 оны хоёрдугаар сард Бригам Янг зуудэндээ Бошиг

ЛОГ'l Иосеф Смиттэй уу лзжээ. Бригам Янг туунтэй хамт 

баймаар байна гэж Иосеф Смитэд хэлэхэд тэр туунийг 

хэсэг хугацаанд хулээх хэрэгтэй гэжээ. Ах нарт дамжуу

лах захиас байна уу гэж Бригам Янг туунээс асууж. Бри

гам Янгийн едрийн тэмдэглэлээс авсан дараах угсийг 

суралцаГ'lдад уншиж ег. Налуу би'lЛЭГЭЭР байга а угсийг 

унших хэрэггуй харин ямар уг дутуу байгааг таахыг су

ралцаГ'lдаас хус. (8гуулбэрийг самбарт би'IИXДЭЭ налуу 

бичлэгээр байгаа угсийн оронд хоосон зайд зураас татан 

улдээж болно.) 

"Иосеф над руу хур'! ирэн, '!ин сэтгэлээсээ баяр

тайгаар ширтэн харснаа, 'Даруу бегеед итгэлтэй 

бай, Их Эзэнuй сунсuйг я.магm еерсдедее байлгахад ан

хаар гэж ху.муусm хэл'" гэв. 

Бошиглог'l Бригам Янгд юу гэж хэлснийг суралцаГ'lдаас 

асуу. Туслалцаа авахын тулд 2 Коринт 3:6-г тэднээр ун

шуул. Тэднийг зев хариулсан уед: Сунсийг еерсдедее 

байлгах нь яагаад тийм их qyxал вэ? гэж асуу. Тэдний ха

риултыг ярилцаад, Иосеф Смит Бригам Янгд зуудэнд нь 

юу гэж ярьсан тухай шастираас цааш нь унш: 

" . . .  3урх сэтгэлээ итгэл унэмшилдээ нээлттэй 

байлга, тэгвэл Ариун Сунс тэдэнд ирэхэд, зурх 

сэтгэл нь уунийг ху лээн авахад бэлэн байх болно 

гэдгийг ах нарт хэл гэж Бошиглог'l ХУС'lээ. Тэд 

бусад бух сунснээс Их Эзэний Сунсийг ялган 

таньж 'Iадна. Их Эзэний Сунс тэдний бодгальд 

амар амгалан, баяр баяслыг шивнэж, ешее хор

сол, атаа жетее, зер'IИЛ сергелдеен, аливаа муу 

бухнийг зурх сэтгэлээс хеен зайлуулахад, тэдний 

'Iинхуу хусэл нь гагцхуу сайныг уйлдэн, зев шу

дарга байдлыг бий болгож, Бурханы хаант улсыг 

байгуулах явдал болно. Хэрэв тэд Их Эзэний сун

сийг дагах юм бол зевийг уйлдэх болно гэдгийг 

ах нарт хэлэгтун. Их Эзэний Сунсийг еерсдедее 

байлга гэж хумууст заавал хэлээрэй" (Manuscript 

History o/Brigham Young, 1846-1847, хянан тохиол

дуулсан Элден ж. Уотсон [1971], 529-530; налуу 

би'lЛЭГ нэмэгдсэн). 

2 Коринт 3:6-г дахин хар. Асуулт: 

• "Усэг хенеедег, харин Сунс амь егдег" гэсэн егуулбэр 

юу гэсэн утгатай вэ? 

• Ууний зарим жишээ юу вэ? (Эцэг эхийн албадлагаар 

сумд эсвэл семинарт явах, залбирахгуйгээр эсвэл зо

рилгогуйгээр мацаг барих.) 

2 Коринт 3:17-18-ыг тэднээр уншуулж, хуулийг дээдлэх 

сунсээр амьдарснаас ирдэг хоёр адислалыг олуул. Сун

сийг дуулгавартай дагаж амьдарснаас ирдэг хувийн агуу 

эрх 'Iелеений тухай ярилц. 

Еренхийлег'l Эзра Тафт Бенсонгийн дараах тайлбарыг 

хуваалцаж хи'lЭЭЛЭЭ тегсге: 

"Сунс бол энэхуу алдар суут ажилд хамгийн 'Iухал 

асуудал мен" (Тhe Teachings о/ Ezra Ta/t Benson, 198). 

2 Коринт 4-7 

Оршил 

Паул хурц шуумжлэлтэй тулгарсан уед Их Эзэний 

УЙЛ'lЛЭГ'lийн хувьд узэл бодлоо тууштай хамгаалсан юм 

(2 Коринт 5:11-6:18-ыг уз). Дэлхийн хунд сорилтууд 

уурд менхийн алдар суутай харьцуулахад юу '1 биш гэд

гийг тэрээр Гэгээнтнуудэд сануулжээ (2 Коринт 4:17). 

2 Коринт 4-7-г уншихдаа Есус Христийн сайн мэдээний 

жинхэнэ УЙЛ'lЛЭГ'lдийн зан 'Iанаруудыг Паул хэрхэн 

дурсэлснийг ол (2 Коринт 6:4-7-г уз). 

2 Коринт 4-7-г залбир'l судлан, хи'lЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс 

емне дараах зар'IМУУДЫГ ав'! уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал эарчмууд 

• Дэлхийн хунд сорилтууд нь итгэлтнуудийг хулээж 

байгаа менхийн алдар суутай харьцуулахад юу '1 биш 

юм (2 Коринт 4:15-18-ыг уз). 



• Бид Цагаатгалаар дамжин Их Эзэн дотор шинэ 

бутээл болж 'Iадна (2 Коринт 5:14-21 мен 2 Нифай 

10:23-25-ыг уз). 

• Бид сайн мэдээний эсрэг тэмцдэг ашшаа узэл сурталд 

итгэх буюу уунийг хулээн зевшеер'l уйл ажиллагаанд 

нь оролцох ёсгуй (2 Коринт 6:14-18-ыг уз). 

• Нуглийн улмаас Бурханы хуслийн дагуу гашууддаг 

хун Туунийг гомдоосноо мэдэж, намаН'Iлахыг хусдэг. 

Дэлхийнхээр гашууддаг хун нугэл уйлдэх хуслээ ор

хидоггуй бас намаН'lИлдаггуй (2 Коринт 7:8-11 мен 

Алма 42:29-30-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалжууд 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 302-303. 

3аах З0ВЛОМЖ 

2 Коринт 4-7-гийн ХИ'lээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах сана а

нуудаас эсвэл еерийнхее заах санааг сонго. 

New Testament Video хи'lээл 16, "Godly Sorrow Leads 

to Repentance" (9:10) (Бурханы хуслийн дагуух га

шуудал намаН'Iлалд хетелдег) видеог 2 Коринт 7-г за а

хад ашиглаж болно (New Testament Video Guide -ын заах 

зевлемжийг уз). 

� 2 Коринт 6:16-7:1,8-10. Бурханы ХУСЛИЙН да

� гуух гашуудал нь бид Бурханыг ГОМДООСНОО МЭ

ДЭХЭЭС ИРДЭГ бвгввд ЭНЭ нь наманчлалд 

хвтвлдвг. (20-25 МИНУТ) 

Бурханы хуслuйн дагуу гашуудах ,дэлхuйнхээр гашуудах гэж 

самбар дээр би'l. Энэ хоёр гашуудал ямар ялгаатай гэж 

боддогийг нь суралцаГ'lдаас асуу. Дараах нехцел байдлыг 

суралцаГ'lдаар тесеелен бодуулж, энэ нь ямар гашуудал 

болохыг мэдэхийн тулд сонсоход урь: Ариун сумд гэрлэх 

зевшеерлийн би'lИГ олгох ярилцлагад нэг залуу эмэгтэй 

енгерсен уеийнхээ нэг нуглийг бишоптоо хулээжээ. Тэр 

нугэл нь ноцтой байсан yqpaac бишоп зевшеерлийн би

'lИГ олгохоос татгалзаж, бурэн намаН'lЛах хуртлээ хулээх 

хэрэгтэй гэжээ. 3алуу эмэгтэй сандар'l, удаан хугацаанд 

нуглээ дахин уйлдээгуй yqpaac энэ 'Iинь намаН'Iилсан 

хэрэг шуу дээ гэжээ. Хуримын болон хулээн авалтыli 

урилгаа аль хэдийнэ тараа'IИXсан учраас тэр ихэд сэтгэл 

гонсоЙжээ. Тэр хуримаа хойшлуулах болсноо бусдад хэр

хэн тайлбарлаж хэлэхээ мэдэхгуй и'lиж байгаагаа хэлсэн 

гэнэ. 3евхен нугэл уйлдэхээ зогссон нь бурэн намаН'Iлал 

биш гэдгийг бишоп туунд хэлээд жинхэнэ намаН'Iла

лыli уйл явцыг 'IИН сэтгэлээсээ эхлэхэд туунийг урив. 

СуралцаГ'lдаас асуу: 
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• ярилцлагыli энэ ме'IИД залуу эмэгтэйд ямар санагдсан 

гэж та нар бодож байна? 

• Энэ нехцелд бишоп зевшеерлийн би'IИГ олгохоос тат

галзсан нь яагаад зев бэ? 

2 Коринт 7:8-10-ыг унш. Паул емнех захидалдаа коринт

'Iуудыг намаН'Iлалд уриалан дуудсаныг таЙлбарла. 

Асуулт: паулыli егуулснээр Бурханы хуслийн дагуу га

шуудах, дэлхийнхээр гашуудах хоёр ямар ялгаатай вэ? 

Еренхийлегч Эзра Тафт Бенсонгийн дара ах тайлбарыг 

узуулэн эсвэл проектороор узуул: 

"Уйлдсэн буруу зуйлийнхээ телее гэмшдэг эрэг

ТЭЙ'lууд, ЭМЭГТЭЙ'lуудийг дэлхийгээс олох нь 

огтхон '1 хэцуу биш. 3арим уед тэдний уйлдэл 

еерсдед нь болон дотны хумууст нь их гай зов

лон тарьдаг. 3аримдаа тэдний гашуудал еерс

дийнх нь буруу уйлдлийн лай, ууний шийтгэл 

баЙдаг. Дэлхийн бодол санаа 'Бурханы хуслийн 

дагуух гашуудал' (2 Коринт 7:10) биш. 

"Бурханы хуслийн дагуух гашуудал бол Сунсний 

бэлэг юм. Энэ бол бидний уйлдэл Тэнгэрлэг Эцэг, 

Бурханыг гомдоосныг гунээ ухааран ойлгох явдал 

мен. Энэ бол бидний биеэ ав'! яваа байдал нугэл 

ГЭГ'IИЙГ мэддэггуй, бухнээс хамгийн агуу нь болох 

Авраг'IИЙН сэтгэлийг шаналгаж, зовоход хургэд

гийг гунээ ухамсарлан ойлгох явдал мен. Бидний 

нугэл Тууний сув бурээс цус шуурэхэд хургэсэн 

шуу дээ. Оюун ухаан, сунсний энэхуу шаналлыг 

судруудад 'харууссан зурх, гэмшсэн сэтгэл' (С ба Г 

20:37) хэмээн нэрлэсэн баЙдаг. Ийм сунс бол жин

хэнэ наман'lлалыli тегс урьдчилсан нехцел мен" 

(The Teachings о/ Ezra Ta/t Benson, 72). 

Дараах асуултуудыг ярилц: 

• Хун 'lИН сэтгэлээсээ намаН'lЛахын тулд яагаад Бур

ханы хуслийн дагуу гашуудах ёстой вэ? 

• Алма 42:29-ийг унш. Бидний нугэл бидэнд хэрхэн не

леелне гэж Алма хэлсэн бэ? 

• 3евхен нугэл уйлдэхээ болих нь яагаад хангалтгуй вэ? 

Дараах угсийг суралцаГ'lдадаа уншиж ег: 

"НамаН'Iлал ур дунтэй байхыli тулд тухайн ху

ний Бурхантай харилцах харилцаа руу 'lИглэсэн 

байх ёстоЙ .... 
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"Хун Бурханы хуулиудыг зер'lИЖ, дуулгаваргуй 

байснаар Туунийг гомдоосондоо гунээ харуусан 

ГЭМlllИЖ байвал тэр нь жинхэнэ наман'lлал мен. 

Бурханаас холдон хендийрсен нь тууний амьд

ралд нуглийг аВ'lИрсанд тэр хун гунээ харамсах 

ёстоЙ . . . .  НамаН'lЛал нь харууссан зурх, гэмшсэн 

сэтгэлийг шаарддаг yqpaac сэтгэл санааны байн

гын тайвшралыг аВ'lИрдаг" (Robert J. Matthews, 

"The Doctrine of the Atonement: The Revelation of the 

Gospel to Adam," Robert L. Millet and Kent Р. 

Jackson, Studies in Scripture: Volume 2, the Pearl 01 Great 
Price [1985], 124). 

• Бидний И'lИХ сэтгэл бидэнд Бурханы хуслийн дагуу га

шуудахад хэрхэн саад болох вэ? 

• Иаков 4:6-г унш. Нуглийнхээ телее гашуудахад бар-

дам зан бидэнд хэрхэн са ад уqpуулж болох вэ? 

Бурханы хуслийн дагуух гашуудал нь таныг Тэнгэрлэг 

Эцэгт улам бур ойртуулж, намаН'Iлалаар жинхэнэ тайт

гарлыг олоход тань туслах болно гэсэн ГЭР'IЛэлээр ХИ'lЭЭ

лээ тегсгеж болно. 

Оршил 

Иерусалим дахь Гэгээнтнуудэд туслахаар цуглуулсан 

менгийг Паул завшсан хэмээн туунийг буруутгасан 

У'IИР тэрбээр Титийг еер хоёр ахын хамт улдсэн ханди

выг цуглуулахаар явуулсан ажээ (2 Коринт 8:16-24). 

Тэрбээр Коринтын Гэгээнтнуудээс егеемер еглег еге

хийг хус'lЭЭ. У'lир нь "Бурхан урамтайгаар егег'IИЙГ 

хайрладаг" (2 Коринт 9:7; мен 8:1-15). 

2 Коринт 8-9-ийг залбир'l судлан, ХИ'lээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зар'IМУУДЫГ ав'! уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Гэгээнтнууд дэлхийн зуйлст адил тэгш байх ёстой 

(2 Коринт 8:13-15; мен С ба Г 78:6-7; 82:17-19-ийг уз). 

• Жинхэнэ Гэгээнтнууд эд херенгее ядуустай хуваалц

даг (2 Коринт 8:12-15; мен Иаков 2:17-19). 

• Бурхан урамтайгаар егег'IИЙГ хайрлаж, адисалдаг 

(2 Коринт 9:6-7; мен Моронай 7:8-ыг уздэг). 

3аах зовломж 

2 Коринт 8-9-ийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаа

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 

2 Коринт 8-9. Жинхэнэ Гэгээнтнууд сайн мэдээний 

зарчмуудын дагуу ядуучуудад урамтайгаар вгдвг. 

(20-25 МИНУТ) 

Ангийн емне гар'! ирэхэд нэг суралцаг'IИЙГ урь. Асуулт: 

Хэрэв '1И маш их менгетэй бол юу худалдаж авах вэ? Су

ралцаг'lДЫГ ямар нэг юм худалдаж авах шийдвэр гарга

хад уг юмны унийг хиймэл '1екэн дээр би'lИЖ, туунд ег 

(эсвэл тоглоомын менге ашигла.) Ангийн емне гар'! ирэн 

негее суралцаг'IИЙН дэргэд зогсоно уу гэж еер нэг сурал

цаг'IИЙГ уриад энэ хоёр бол нэг гэр бул, тэдэнд эмгэнэлт 

явдал тохиолдоод байгаа гэж тесеелен бодохыг ангиас 

хус. Тэдний гэр саяхан юу '1 угуй болтол шатсан аж. Гэтэл 

тэд даатгалгуй баЙжээ. Энэ '1екийг хэнд егехийг тэр су

ралцагыас хус: 

• Тусламж хэрэгтэй энэ гэр булд та нар хэрхэн тусалж 

'1адах вэ? 

• Чекэнд би'IИГДСЭН менгийг гаргах нь хэр зэрэг хэцуу 

вэ? Яагаад? 

• Хэнд менге хамгийн их хэрэгтэй байна вэ? 

Хумуус бусдад анхаарал халамж тавьсан уунтэй тестэй 

еерсдийн мэдэх туршлагаас ярихад суралцаг'lИЙГ урь. 

2 Коринт 5:7-г уншиж, сайн мэдээгээр амьдрахад юу 

шаардлагатайг эрж ол. 

• Тусламж хэрэгтэй хумууст егехед яагаад итгэл шаард

лагатай байдаг вэ? 

• 6неедер бид тусламж хэрэгтэй хумууст хэрхэн ег'! бо

лох вэ? 

Ахлаг'l Брус Р. МкКонкиЙн дараах угсийг унш: 

"Менх бус байдал дахь хумуунд тохиолддог 

нийтлэг сорилтууд бол туунд терелхеес заяамал 

байдаг менгенд шунах, эд баялаг, эрх мэдэл, нэр 

хундтэй болох, хенген хялбар аргаар их херенге 

менгетэй болохыг хусдэг явдал мен. 'Тэрбээр 

Ариун Сунсний таталтанд автагдан, эгэл хунээ 

орхиж, мен Их Эзэн Христийн цагаатгалаар гэ

гээнтэн болсон" ( Мозая 3:19) уед илуу дээд хуу

лийн субьект болдог. Менге цаашид тууний эзэн 

байхаа больж, сайныг болон зев шударгыг уйлдэ

хэд тууний УЙЛ'lлэг'l болно. Ингээд тэр урамтай

гаар егег'! болно" (Doctrinal New Testament 
Commentary, 2:435). 



2 Коринт 9:7-г уншихад суралцагсдыг урьж, дараа нь 

асууж: 

• Энэ шу лэг егех тухай юу за аж байна? 

• Их Эзэн биднээс егехийг хэрхэн хусдэг вэ? 

Иерусалим дахь ядуу гишуудэд туслахыг Паул Корин

тын Гэгээнтнуудээс хус'! байсныг таЙлбарла. 2 Коринт 

8:14-15-ыг тэднээр уншуулж, асуу: Паул энэ ажлыг тэд 

хэрхэн хийгээсэй гэж хуссэн бэ? 

Еренхийлег'l Марион Г.РомниЙн дараах угийг хуваалц: 

"Их Эзэн дэлхийг 8ерийнх гэдэг; ... Бид дэлхийг 

Тууний оролцоогуйгээр хувьдаа эм'lилж ав'! 

удирдна гэдэг боломжгуй зуйл юм. Бид хэ'Iнээн 

херенге менге, унэт цаас эсвэл хэ'Iнээн газар, бу

сад ем'IИЙГ эзэмшиж байгаа нь хамаагуй эдгээр 

нь бухэлдээ биднийх биш, Туунийх юм" (Glen L. 

Rudd, Pure Religion [1995],291). 

Дэлхий дээрх бух юм Их Эзэнийх гэдгийг суралцаГ'lдад 

сануул (С ба Г 104:12-18-ыг уз). Тиймээс бид ядуу'lуудыг 

aHXaap'l, халамжлах Тууний зар'IМуудад нийцуулэн бай

гаа юмаа урамтайгаар хуваалцах ёстоЙ. 2 Коринт 9:6-г 

тэднээр уншуулахдаа зурх сэтгэлийн хусэлтэйгээр егдег 

хумууст Их Эзэний егсен амлалтуудыг эрж ол. Аравны 

нэгээ телехеес гадна мацгийн ергелийн санд хандиваа 

тогтмол телж байхад суралцаг'lдыг дэмж. 

Оршил 

Дамаск орох зам дээр болсон тууний хервелтеес хойш 

(Уйлс 9:1-9-ийг уз) Паул Авраг'! болон Тууний уйл хэрэгт 

бие сэтгэлээ бурэн зориу лсан юм. Хэдийгээр тэр зо

дуулж, 'Iулуугаар шидуулж, шоронд хоригдон, туунийг 

эсэргууцэж, аюулгуй байдалд нь заналхийлж байсан '1 

еертее бай сан бухнийг Их Эзэнд ег'! байлаа (2 Коринт 

11:23-31-ийг уз). Бух юме "Христ Есусийг таньж мэдэхийн 

агуу давуу байдалтай, харьцуулахад" (Филиппой 3:8-ыг 

уз) е'lУУХЭН жижиг юм гэсэн бат бех ГЭР'lлэлтэйгээр юм

СЫГ хийдэг баЙв. Туулсан бухий л хунд сорилт бэрхшээ

луудэд нь Бурхан паулыг тайтгаруулалгуй орхиогуй юм. 

Бурхан тууний сул дорой байдлыг хучирхэгжуулэх болно 

ГЭСЭН итгэлийг теруулсэн олон узэгдэл, ИЛ'lлэлтийг 

Паул хулээн ав'IЭЭ (2 Коринт 12:7-10-ыг уз). 

2 Коринт 10-13-ыг залбир'l судлан, ХИ'lээлууддээ бэлтгэ

хээс емне дараах зар'IМУУДЫГ ав'! уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Бид бодол санаагаа хянаж байх ёстой (2 Коринт 10:3-5 

мен Сургаалт Угс 23:7-г уз). 

• Сатан хуур'! мэхлэхийн тулд еерийгее гэрлийн тэнгэр 

эл'l болгон хувиргаж 'Iадна. Туунийг дагадаг хумуус 

менхуу зорилгоор гэрлийн УЙЛ'lлэг'lДИЙН дур эсгэж 

болно (2 Коринт 11:7-17 мен Алма 30:50-53-ыг уз). 

• Их Эзэн биднийг даруу байг гэж бидэнд сул дорой 

байдлыг егдег. Бид сул дорой байдлаа даван туулахыli 

тулд 'Iадах бухнээ хийх ёстоЙ. Ингэхдээ Их Эзэнээс 

тусламж хус'! болно (2 Коринт 12:7-10 мен Иаков 4:7; 

Ифер 12:27-г уз). 

Нзмзлт зх сурвалж 

• The Life and Teachings 01 Jesus and His Apostles,303-305. 

3аах зовломж 

2 Коринт 10-13-ьПI ХИ'lээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах сана а

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 

2 Коринт 11-13. Бурхан биднийг даруусгахын тулд би

ДЭНД сул дорой байдал ба ХУНД сорилтуудыг егдег. Зд

гээрийг даван туулахад Тэрбээр бидэнд туслах болно. 

(20-25 МИНУТ) 

Олж 'Iадвал том ергестэй ургамал эсвэл халгайг ангийн

ханд узуул. Асуулт: 

• Энэ ургамал хажуунаас 'IИНЬ хатгаж биенд чинь ергес 

шигдвэл яах вэ? 

• 8ргесийг ав'! болохгуй ямар нэг шалтгаан байвал энэ 

нь еерт 'lИНЬ хэрхэн нелеелех вэ? 

• Биен дэх ергестэйгее явах нь ямар байх вэ? 

2 Коринт 12:7-г уншиж, Паулд юу тохиолдсоныг ол. 

"Махан бие дэх ергес" гэж юу вэ? Еренхийлег'l Бригам 

Янг эдгээр шулгуудийг тайлбарлаж хэлсэн нь: 
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"Хунийг сайн сайхан, ариун журамт, унэн болон 

эрхэм зуйлд ургэлж едеедег Цэвэр ариун сунс бу

тээлийн асарт оршдогийг бид мэднэ. Мен гэм 

нуглээр дамжин энэхуу асарт ирдэг хилэнц ме

неех Цэвэр ариун сунстэй зер'Шлдеж, туунийг 

дийлж, эрхшээлдээ оруулахыг бухий л хучээрээ 

чармаЙдаг .... Энэ бол 'махан биен дэх ергес' хэ

мээн Паулын нэрлэсэн тэр дайн, махан биеийн 

эсрэг тэмцэгч сунснээс еер юу ч биш юм. Иймээс 

махан бие сунсний эсрэг тал нь юм" (Journal 01 

Discourses, 18:258). 

8неедер бидэнд ямар терлийн"ергеснууд" тохиолдцо

гийг ярихад суралцагчдыг урь. 

Ифер 12:27-г уншиж, Бурханы амлалтуудыг ол. 2 Коринт 

12:8-ыг уншиж, Паул еертее yqирсан ЗОВЛОНГ салгаач 

гэж гуйсан эсэхийг хар. Их Эзэн тууний хусэлтэнд хэр

хэн хариулсныг харахын тулд шулэг 9-ийг унш. Асуулт: 

• Паулын ергесийг Их Эзэн яагаад зайлуулаагуй гэж та 

нар бодож байна? 

• Бэрхшээл зовлон амьдралын нэг хэсэг учраас эдгээр 

нь хуний сэтгэл санаанд ямар нелее узуулдэг вэ? 

• Паул уг зовлонг хэр сайн мэддэг байсан бэ? 

2 Коринт 11:23-27-г уншихад суралцаг'1ДЫГ урь. Хумуус 

Паулд тохиолдсон гай зовлонг девийлгехийг хуссэн байж 

болох юм. Асуулт: 

Паул сайн мэдээнд хэр зэрэг тууштай унэнч бай сан бэ? 

• 8ерийн чинь хариултанд ямар нотолгоо байна вэ? 

• Гай зовлонг тэсэн гарах хуч '1адлыг Паулд юу егсен 

гэж та нар бодож байна, 

• мен энэ хучийг бид амьдралдаа хэрхэн мэдэр'1 бо

ЛОХ вэ? 

2 Коринт 12:10-ыг уншиж, еертее тохиолдсон хунд со

рилтуудад Паул хэрхэн хандаж байсныг ол. 

Паулд тохиолдсон гай зовлон Христэд итгэх итгэлийг 

улам бэхжуулсэн юм. 2 Коринт 13:5, 9-ийг уншиж, асуу: 

• Бид итгэлээ хэрхэн шалгаж болох вэ? 

• Сул дорой байдал бидний итгэлийг хэрхэн илуу хуч

тэй болгох вэ? 

Ахлагч Нийл А.Максвеллын дара ах угсийг хуваалц: 

''Гэгээнтэн болохыг эрэлхийлэгч хэн ч ийм Л 

байх ёстой учраас Паул 'Их Эзэн туун дээр ноог

дуулсан бух зуйлийг хулцэхэд бэлэн' (Мозая 3:19) 

бай сан билээ" (All These Things Shall Give Thee 

Experience, 31). 

Хэрэв бид даруу бегеед Бурхандаа найдвар тавьж сурах 

юм бол хунд сорилт, хавчлага эсвээс махан биеийн сул 

дорой байдлыг тэсэн гарах хангалттай хуч '1адалтай байх 

болно. 



Анхны Номлолын хоёр Номлолын гурав Кайсари болон РОМД хоёр дахь 

номлолын аялал дахь аялал дахь аялал РОМД шоронд удаагаа шоронд 

(Уйлс 13-14) (Уйлс 15:36-18:22) (Уйлс 18:23-21:15) хоригдсон уеэр хоригдсон уеийн 

(Уйлс 21:16-28:31) ТGГСГЭЛЭGР 

МЭ 47 50 оны орчим 50-53 оны орчим 53 57 оны орчим 57---62 оны орчим 62---65 оны орчим 

Зохиогч ба УНIIIИГЧИД: ТелеелеР-I Паул Галатыг галат

чууд болон 'Талатын чуулгануудад" (Галат 1:2) хандан 

бичжээ. Паул энэ захидлыг Галатын емнед болон хойд 

нутаг дахь Гэгээнтнуудийн алинд нь хандан би'-lСЭН нь 

тодорхой биш. Паул номлолын эхний аяллынхаа уеэр 

емнед нутгийн олон Гэгээнтнуудэд баптисм хуртээж, 

тэднийг зохион байгуулсан бегеед номлолыli хоёр дахь 

аяллыliааa уеэр хойд нутаг дахь Гэгээнтнуудэд баптисм 

хуртээж, зохион баЙгуулжээ. 

ТУУХ9Н УНД9С: Хэрэв Паул Галатын номыг емнед нут

гийн Гэгээнтнуудэд хандан би'-lСЭН бол уунийг МЭ 48 

оноос емне би'-lСЭН байх ёстоЙ. ГЭВ'-I ЭНЭ ном болон Ро

мын номын зохион байгуулалт, би'-lЛЭГИЙН хэв шинжийн 

адил тестэй байдлаас харвал Галатын номлолыг тэрбээр 

номлолын гурав дахь аяллынхаа уеэр МЭ57 оны ор'-IИМ 

би'-lСЭН байж магадгуй гэсэн дугнэлт ХИЙЖ болно. 

С9Д9В: Галатын хервег'-lДИЙН амьдралд xyypam'-I сургаа

лууд шургалан орж байгааг Паул мэдээд сэтгэл туг

шуурлэжээ. олон хун Цагаатгалын тухай сургаалыг 

эсэргууцэж Мосегийн хуулийг дагахаар эргэж баЙв. Паул 

Гэгээнтнуудээс сайн мэдээний илуу ендер хууль уруу 

эргэж орохыг хусэхийн тулд энэ номыг би'-lЖЭЭ. Авралд 

зевхен ажил уйлс хангалттай биш, харин бид Авраг'-lИД 

найдвар тавих ёстой гэж тэрбээр заажээ. 

Оршил 

Галатын Гэгээнтнууд амьд Христээс ухмэл хуулийг илуу

тэйд узэж байсанд Паул ихэд гаЙхжээ. Тэд Христийн эрх 

'-Iелеет шинэ хуулиас Мосегийн ХУУ'-IИН хуулийн хулээ

СИЙГ унэхээр илуу гэж узэж бай сан уу? Галат 1-2-т Паул, 

Есус Христэд итгэх итгэлийг шинэ амьдралыг aB'-Iраг'-l 

ундэс суурь хэмээн узэж онцгой анхаарал хандуулсныг 

ажигла. 

Галат 1-2-ыг залбир'-l судлан, ХИ'-lЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс емне 

дараах зар'-lМУУДЫГ ab'-I уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• 3евхен Есус Христийн сайн мэдээ л баЙдаг. Бурхан бо

шиглог'-IИД, телеелеГ'-lдеер дамжуулан Есус Христийн 

сайн мэдээг ИЛ'-IИлсэн юм (Галат 1:1-2:9 мен Ефес 2:20; 

4:5,11,13; С ба Г 1:30-ийг уз). 

• Бид Есус Христэд итгэх итгэлээрээ зевтгегдех болно 

(Галат 2:16-21 мен Ром 3:20-24, 28; Мозая 13:27-28; С ба 

Г 20:29-30-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 306-310. 

За ах зовломж 

Галат 1-2-ьш хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

Галат 1 :1-2:10. Зввхвн Есус Христийн сайн мздзз л 
баЙдаг. Энз сайн мздззг бошиглогчид, твлввлвгчдвв

рвв дамжуулан илчилсзн Бурханы илчлзлтззр заадаг. 

(15-25 МИНУТ) 

Сургууль тегсехед тавигддаг шаардлагын тухай хуваал

цахад суралцаг'-lДЫГ урь. Хичээл таслахгуй байх, узэх 

шаардлагатай ХИ'-lээлууд, шалгалтууд ГЭХ'-IЛЭНГИЙН 

шаардлагуудыг ярилц. Асуулт: Сургуулиуд яагаад ийм 

жишгуудийг баримталдаг вэ? 

Арванхоёрьш Чуулгын гишуун, Ахлаг'-l Боид КЛакерын 

дара ах тайлбарыг унш: 

"Би хэдхэн ДОЛОО хоногийн емне Еренхийлег'-l 

[Гордон Б.] Хинклийн хамт Дорнодоос эргэж ир

лээ. Бид нэг ЗОР'-lИГ'-lтой ярилцсанд тэрбээр бух 

сум хумуусийг тэнгэр еед хетелдег тухай нэг 

зуйл ярив. Тэнгэр еед хетелдег хэрэгцээ замыli 

тухай узэл баримтлалыг та хэр зэрэг олон удаа 

сонссон бэ? 

"Нэг сум негеегеесее еер байна уу гэхээс бусдаа

саа илуу сайн байна гэж ереесее баЙдаггуЙ. Эцэс

тээ бух зам ниЙлнэ. Тиймээс нэг сум негеетэйгее 

л адилхан амар тайван газар юм. 

"Энэ санаа унэхээр аятайхан санагдсан '-1 унэн 

бишюм. 



:: 1.1 1 1. 

" . . .  Сургуулиуд энэ узэл баримтлалаар ажил

ладгийг сана. Хичээл бур нь тусдаа явсаар эцэс

тээ нэг л адил дипломд хургэдэг. Та хичээлээ 

хийнэ уу байна уу, шалгалт, тестуудээ амжилт

тай егне уу угуй юу ялгаагуй бух оюутнуудад нэг 

л адил дипломыг олгодог. 

"Хун энэ чиглэлээр сураагуй мертлее емгеелегч, 

инженер, эмчийн мэргэжлийг сонгож болно. 

"Та мэс засал хийлгэхээр еерийгее ийм сургууль 

тегсегчийн гарт тушаахгуй нь лавтай!" 

Энд егуулсэн сургууль яагаад тэднийг сонгосон ажил 

мэргэжилд нь бэлтгэдэггуйг суралцагчдаас асуу. Ахлагч 

Пакер тегсгелд нь хэлэхдээ: 

"Ийм байдлаар мэргэжил эзэмшдэггуй. Боловс

ролд ч ,  сунсний асуудлуудад ч ийм баЙдаггуЙ. 

Сургуульд хичээлууд шаардлагатай байдаг шиг 

сунсний зуйлсэд ёслолууд амин чухал юм. 30ХИС

той байдлыli тогтоосон жишгууд баЙдаг. Хэрэв 

бид тэдгээр жишгуудийг эсэргууцэж, зайлсхийн 

эсвэл хэрэгжуулэхгуй бол бурэн дамжааг тегсее

гуй хумуусийн тоонд орох болно" (Conference 

Report, 19850НЫ 10-р сар, 106; Ensign, 1985 оны 

11-р сар, 82). 

Тэнгэрлэг Эцэгтээ буцаж очиж, Тууний хаант улсад Туун 

шиг амьдрахад бидэнд хэрэгтэй бух сургаал, ёслол, гэ

рээнууд байдаг унэн сайн мэдээ дэлхий дээр ЦОРЬпI ганц 

байдгийг суралцагчдадаа гэрчил. Телеелегч Паул энэ 

сургаалыг ойлгодог байсан бегеед уунийг Гэгээнтнуудэд 

тайлбарлахыг хичээдэг байв (Ефес 4:5, 13-ыг уз). 

Дара ах шулгууд болон холбогдох асуултуудыг уншиж, 

суралцагчидтайгаа ярилц. Тэд хариултуудыг судрууд 

дээрээ доогуур нь зурж болно. 

Галат 1:6-9 

Галат 1:10 

Галат 1:11-12 

Хэдэн Унэн сайн мэдээ байдаr вэ? вер 

еер сайн мэдээний телевлеrееr за ах нь 

хуний итrэлд яаrаад ноцтой асуудал 

байдаr вэ? 

Зарим хумууст яаrаад Авраrчийн 

сурrаалаас илуу хуний сурrаал илуу 

таалаrддаr вэ? 

Паул сайн мэдээний тухай судруудаас их 

зуйлийr мэдсэн беrеед хуухэд байх 

уеэсээ IIIaI.I.IНbI хумуужил олсон учраас 

хервелтийнхее дараа Сумийн 

rИIIIУУДТЭЙ ярилцахдаа эрrэлздэггуй 

баЙв. Паул яаrаад сайн мэдээr "Есус 
Христийн илчлэлтээр" заадаr rэж 

хэлсэн rэж та нар боддоr вэ? 

(Уйлс 9:4-6-r уз). Сайн мэдээнээс сур 

алцахад илчлэлт яаrаад чухал вэ? 

Паул харьцангуй шинэ хервегч байсан ч сайн мэдээг ит

гэл болон хучээр зааж байсныг таЙлбарла. Тууний заадаг 

сайн мэдээ Есус Христэд бат бех тевлерснийг тэргуу лэх 

албан тушаалтнууд мэдээсэй гэж тэр хусдэг байлаа (The 

Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, х. 308-309 дэх Га

лат) Галат 2:1-2, 9-ийг уншиж, асуу: 

• Иерусалимд Паул хэнд хандан ярьсан бэ? (Хэрэв 

шаардлагатай бол Иохан 1:40-42-ыг суралцагчдаар ун

шуулж, Кеф бол Петр гэдгийг мэдуул.) 

• Петр Иаков, Иохан нар паулыli сургаалуудад хэрхэн 

хариулсан бэ? 

• Тэд адил сайн мэдээг заадаг байсан нь яагаад чухал 

байсан бэ? 

Сургаал ба Гэрээ 1:30-ийг унш. Аврагч, бошиглогч телее

легчдед егсен илчлэлтээр дамжуулан паулыli уед дэлхий 

дээр байсан унэн Сумийг сэргээснийг мэдсэн нь ямар сэт

гэгдэл теруулснийг хуваалцахад суралцагчдыг урь. 

Галат 2:9-14. Телеелегчдийн эв нэгдэл НЬ Сумийн ги
шуудэд хуч чадлын улгэр жишээ болдог. (15-20 МИНУТ) 

Арвангурван шинэ харандаа эсвэл харандааны хэмжээ

тэй савхнууд хэдэн резинэн тууз олж бэлтгэ. Нэг харан

дааг (эсвэл савхыг) дундуур нь хугалах хун байна уу гэж 

асуу. Улдсэн харандаануудыг резинэн туузаар чанга 

боож, боодолтой харандаануудыг хугалах гэж оролдохыг 

хэн нэгнээс хус. Асуулт: 

• Боодолтой харандаануудыг хугалах нь яагаад маш хэ

цуу байна вэ? (Олуулаа нэгдсэн уед нэг хуний хуч хэд 

дахин нэмэгддэгийг суралцагчид ойлгох ёстойг анхаар.) 

• Галат 2:9-ийг унш. Петр, Иаков, Иохан нарьПI "нехер

лелийн баруун гapьrг" (хулээн зевшеерч, дэмжих) ху

лээн авах нь Паул, Барнаб хоёрт яагаад чухал байсан бэ? 

• Сумийн удирдагчдын эв нэгдэл сайн мэдээг заах бо

лон удирдан зохион байгуулах ажлыг хэрхэн адисал

даг вэ? 

Петр Антиоход анх очоод, харь ундэстнуудтэй нийтийн 

емне хамт хоолложээ. Харийнхантай харилцаатай байх 

ёсгуй гэдэгт итгэдэг бай сан Иудейн хэсэг Гэгээнтэн Те

леелегч Иаковтой хамт ирэхэд дээрх байдал еерчлегд

сен аж (Гала т 2:11-12). Галат 2:13-14-ийг уншиж, асуу: 

• Харь ундэстэн хервегчид Иудей гишуудтэй хамт 

хооллохоор явсан уед Петрийн улгэр жишээг хэн 

дагасан бэ? 

• Паул Петрийн уйлдэлд хэрхэн хариулсан бэ? 

• Энэ асуудлаар Петр, Паул хоёр адил узэл бодолтой 

байх нь яагаад чухал байсан бэ? 

• Христийн сургаалын талаар удирдагчид санал зерел

деентэй байвал энэ нь Сумийг хэрхэн сулруулж бо

лох вэ? 



Энэхуу илэрхий зер'lЛИЙН талаарх Ахлаг'l Брус Р. 

МкКонкийн тайлбарыг хуваалц: 

"Мосегийн хуулийг едий хуртэл сахисаар байсан 

Иудейн хагас хервег'lДИЙГ Петр гомдоохоос бол

гоомжилж тухайн нехцел байдалд зохицсон юм. 

... Хэрэв бидэнд бурэн шастир нь бай сан бол 

Мосегийн хууль Христээр гуйцэлдэж, хойшид 

иудейqyуд болон харийнхан аль алинд нь хэрэг

жихгуй болсныг Иудейн гэгээнтнуудэд итгуулэ

хийн ту лд Петр 'Iадах бухнээ хийх бай сан нь 

эргэлзээгуй юм" (Doctrinal New Testament Соmm

entary, 2:463-464 ). 

Тэргуун 3евлел болон Арванхоёр Телеелег'-IИЙН Чуул

гын уйл ажиллагааны зохицлын талаарх Еренхийлег'l 

Гордон Б.ХинклиЙн дугнэлтийг унш: 

"Хун бур еер баЙдаг. Бид янз бурийн тевшин

геес ярьдаг, еер еер туршлагатай хумуус. Бид 

энэ ажлыг сайжруулж, улам XY'-IИрхэг болгох 

арга замуудыг ярилцдаг. Асуудлуудыг ярилцахад 

олон янзын узэл бодол илэр'l болно. Гэв'I хэлэл

цуулэг дуусахаас емне бурэн санал нэгдэж, нэгд

мэл шийдвэр гаргадаг. Ийм ЭВ нэгдэл туйлын 

'Iухал гэдгийг Их Эзэн Верее тунхагласан юм" 

(Conference Report, 1992 оны 10-р сар, 79; Ensign, 

1992 оны 11-р сар, 59 ). 

СуралцаГ'lдаас асуу: Их Эзэний Телеелег'lДИЙН эв нэгд

лээс бид юу cyp'l болох вэ? Бид еерсдийн удирдаг'lИД бо

лон Сумийн гишуун нехедтэйгее ЭВ нэгдэлтэй бай сна ар 

агуу хуч 'Iадлыг олдгийг ГЭР'lИЛ. 

� Галат 2:16-21. Бид Есус Христэд итгэх итгэлээр 
� зввтгвгддвг. (20-25 МИНУТ) 

Дара ах егуулбэрийг самбар дээр бич: Нуглийн шийmгэлээс 

уучлагдаж, гэм буруугуй хэмээн mунхаглагдах Галат 2:16-17; 

3:11, 24-ийг суралцагчдаар чимээгуй уншуулж, зевmгегд

дех гэдэг угийг олуул. Энэ уг зургаан удаа гарч байга аг 

ажигла. Шулгуудийг еер еер суралцагчдаар чан га ун

шуулахдаа дээрх тодорхойлолтыг зевmгегдех гэдэг угээр 

орлуул. Асуулт: 

• Х унийг юу зевтгедег вэ? 

• Хунийг юу зевтгедеггуй вэ? 

Галатын номын сэдвийг оршлоос нь (х. 217 ) эхлэн сурал

цаГ'-IИдтай хуваалц. Дараах асуултуудыг ярилц: 

• 3евтгелийн тухай Паулын сургаал Галатын Гэгээнт

нуудэд яагаад 'Iухал захиас бай сан бэ? (Тэд Есус Хрис

тэд итгэх итгэлийг эсэргууцэж, Мосегийн хуулийн 

ажлуудад онцгой анхаарал хандуулж байв.) 

• Яагаад зевтгелийн тухай сургаалыг ойлгох нь бидэнд 

'Iухал вэ? (Бид ажилдаа хэт aHXaap'l Есус Христэд итгэх 

итгэл болон биднийг зевтгех Тууний ХУ'-IИЙГ дутуу 

унэлж мэднэ.) 

3евхен бидний ажил уйлс дээр тулгуурлан биднийг гэм 

буруутуй гэж узэх боломжгуй гэдгийг Паул заадаг баЙв. 

Бид "Есус Христэд итгэх итгэлээр зевтгегддег" (Гала т 

2:16 ). Гэвч зев шударга ажил уйлс бидний сунслэг байд

лыli еселт хегжилтед амин 'Iухал юм (Ром 2:13; Иаков 

2:17-18-ыг уз ). 

Итгэл болон дуулгавартай байдлыli уялдаа холбоог ойл

гоход нь суралцагчдад туслахыli тулд дараах диаграм

мыг самб ар дээр зурахдаа хашилтанд дахь угсийг орхи. 

у сан цахилгаан станц хэрхэн ажилладгийг дурсэл. (Ца

хилгаан станцын суурийн ойролцоох хоолойгоор урсан 

ОРСОН ус цахилгаан уусгууруудийг ЭрГУУЛЭХЭД бий бол

сон цахилгаан эрчим хуч барилгуудад o'-Iиж, уунийг хэ

рэглэдэг хумуусийн амьдралыг адисалдаг.) Бид бал усан 

цахилгаан сmанц гэж бод. Цахилгаан станц еерее ЭР'lим ху

'IИЙГ уйлдвэрлэж 'Iаддаггуй шиг бид зевхен еерсдийн 

ажил уйлсээр зевтгегдех XY'-IГуй байдгийг таЙлбарла. Би

дэнд Есус Христийн цагаатгалыli xY'l хэрэгтэЙ. Цахил

гаан ЭР'lим ХУ'lИЙГ бий болгодог ХУ'lНИЙ ЭХ уусвэр юунд 

байдгийг суралцагчдаас асуу. ( Хоолойгоор урсаж байгаа 

усанд.) Голын хуч чадлыг юу бидний хэрэглэдэг ЭР'-IИм 

xY'l болгон хувиргадаг вэ? (Цахилгаан уусгуур.) 

Ус 
НЬ9рЧИМ 

хучийr 
бий 

болrодоr 
(Есус Хр 
истийн 

Цаrаатгал) 

Ус 
дамжуулах 

хоолой 
(суваг) 

(дуу лrавартай 
байдалба 

aI.I.Iиглах нь 
(Есус ХРИСТ9д 
ИТГ9Х ИТГ9Л) 

наманчлал) �======'---� 

Барилга дахь 
цахилгаан эрчим хуч 

(хувийн зохистой байдал) 

Христэд итгэх бидний итгэл Авраг'-IИЙН Цагаатгалын 

ХУ'lИЙГ ашиглах боломжийг бидэнд олгодгийг суралцаг

сдад таЙлбарла. Цахилгаан уусгуурийг Есус Хрисmэд иmгэх 

иmгэл, далангийн цаадах голыг Есус Хрисmийн Цагааmгал 

гэж бод. Диаграммыг харж, цахилгаан уусгуур уруу ус 
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очих боломжтой байхын тулд бид юу ХИЙХ ёстойг тодор

хойлоход суралцагчдыг урь. (Бид ус дамжуулах хоолойг 

нээж, цэвэрхэн байлгах ёстоЙ.) Бид цагаатгалыli хучийг 

ашиглахын тулд дуулгавартай байдал ба наманчлалаар 

дамжуулан еерсдийн сувгийг цэвэр байлгах ёстоЙ. Энэ 

нь Цагаатгалын хуч бидний амьдралд ирэх боломжийг 

олгож, биднийг зохистой болгодог. Ус дамжуулах хоо

лойг дуулгаварmай байдал ба на.манчлал, барилгыг хувuйн 30-

хuсmой байдал гэж бод. 

Галат 2:20-ийг суралцагчидтай хамт унш. Асуулт: Бид 

хэрхэн "Бурханы Хуугийн итгэлээр амьдарч," Цагаатга

лын хучийг амьдралдаа байлгахыli тулд еерсдийн сув

гийг нээлттэй байлгаж чадах вэ? 2 Нифай 25:23-ыг унш. 

Хэрэв бид дуулгавартай байж, наманчлахыli телее чадах 

бухнээ хийвэл Цагаатгалын хуч биднийг цэвэр ариун 

болгож, Тэнгэрлэг Эцэгтээ эргэж очих боломжийг би

дэнд ОЛГОХ болно. 

Галат 3-6 

Оршил 
Бага сургуульд уздэг хичээлууд дараагийн шатны боловс

ролыг эзэмшихэд биднийг бэлтгэдэг. Эдгээр хичээлууд 

ашиг тустай ч сайн сурагчид анхан шатны тевшингеерее 

сэтгэл ханадаггуЙ. Паул Мосегийн хуулийг Христийг ирэ

хэд болон сайн мэдээний илуу ендер тевшний хуулиудад 

израилыг бэлтгэдэг сургуулийн багштай адилтгажээ. 

Гала т 3-6-г уншихдаа сайн мэдээний хуулийн агуу адис

лалуудыг эрж ол. 

Галат 3-6-г залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал зарчмууд 
• Мосегийн хууль нь Израилыг Есус Христэд бэлтгэхийн 

тулд егегдсен юм (Галат 3:17-25; ИСО, Галат 3:19-20; 

мен Мозая 1з:30-33-ыг уз). 

• Бид дахин терснеер Есус Христийн хевгууд, охид бол

дог (Галат 3:26-4:7; мен Мозая 5:7; С ба Г 11:30-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 
• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 310-313. 

За ах зовломж 
Галат 3-6-гийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 

New Testament Video хичээл 17, "The Law of the 

Harvest" (3:10)-ыг Галат 6-г заахад ашиглаж болно 
(New Testament Video Guide -ЬПI заах зевлемжийг уз). 

Галат 3:17-25. Мосегийн хууль нь Израилыг Христэд 

бэлтгэхийн твлвв вгвгдсвн ЮМ. 

(30-35 МИНУТ) 

Унадаг дугуйг (гурван дугуйтай) ангид авчрах буюу тийм 

дугуйтай унадаг дугуйг самбар дээр зур. Нэгэн дээр нь

Мосегuйн хууль, негее дээр нь Есус Хрuсmuйн сайн .мэдээ гэж 

бичсэн хоёр узуулэн бэлтгэ. Олон хуухэд дугуй унаж су

рахдаа сургалтыli дугуй гэдэг нэмэлт, тур хугацааны ду

гуйг ашигладгийг суралцагчдад таЙлбарла. Асуулт: 

• Дугуй унаж сурч байгаа уед ийм нэмэлт дугуй яагаад 

ашигтай байдаг вэ? 

• Нэмэлт дугуйг хэр зэрэг удаан хийдэг вэ? 

• Сургалтын дугуйг авах нь дугуй унах чадварыг 

еерчлех уу? 

Мосе 5:58-59, Галат 3:8-ыг суралцагчдаар уншуулж, 

сайн мэдээ дэлхий дээр бий болоод хэр зэрэг удаж бай

га аг олуул. Мозая 3:14, Галат 3:19-ийг тэднээр уншуулж, 

Израилын ХУУХДУУДЭД сайн мэдээний ИЛУУ ендер тевш

ний хуулийг биш харин Мосегийн хуулийг егснийг 

олуул. Сайн мэдээний адислалууд нь Мосегийн хуу

лийн санал болгодог зуйлээс хавьгуй илуу юм гэдгийг 

Галатын Гэгээнтнууд ойлгоосой хэмээн Телеелегч Паул 

хусдэг байсныг таЙлбарла. 

Дараах хуснэгтийг самбар дээр бичихдээ "Тийм/Угуй" 

гэсэн баганыг хоосон орхи (гарчигнаас бусдыг •. Шулэг 

бурийг уншиж, тухайн шу лгийн зааж байгаа зуйл нот

логдож байгаа эсэхийг тогтоо. Хариуг "Тийм/Угуй" бага

нанд бич. 



Нотолгоо 

Галат3:19 Мосегийн хууль зев шударга Угуй 

хумууст егег дсен юм. 

Галат 3:19 Мосегийн хууль уурд менх Угуй 

УРГ9ЛЖЛ9Х ёстой байв. 

ИСО, Галат 3:20 Есус Христ ИРН9 Г9ДГИЙГ Абрахам (Тийм) 

М9Д9жбаЙв. 

Галат3:21 Мосегийн хууль амлагдсан Угуй 

Аврагчийн Х9р9ГЦ99Г угуй болгов 

Галат3:22 Хун бур НуГ9Л УЙЛДД9Г. Хун Тийм 

болгонд Есус Христ болон 

Тууний Цагаатгал Х9р9ГТ9Й. 

Галат3:23 Мосегийн хууль СуНСЛ9Г Тийм 

байдлын еселтийг хязгаарладаг. 

Галат 3:24-25-ыг суралцагчдаар уншуулж, дараах асуул

туудтай адил асуултуудыг ашиглан Паулын адилтгалыг 

ярилц: 

• Энэ адилтгал дахь сургуулийн багш юу вэ? (Мосегийн 

хууль) 

• Сурагчид нь хэн бэ? (израилыli угсаа.) 

• Сургуулийн багш сурагчдад ямар уурэг даалгавар ег

дег вэ? (Сорил, гэрийн даалгавар.) 

• Эдгээр уурэг даалгаврыг Мосегийн хуультай хэрхэн 

зуйрлуулж болох вэ? (Уг хуульд хоол хунсний хязгаар

лалт, зан уйл, ёслолыli болон тахил ергех шаардла

гууд гэхчлэн зуйлс ордог байв.) 

• Сурагчдад багш хэр зэрэг удаан хугацаанд хэрэгтэй 

байдаг вэ? 

• Энэ нь Мосегийн хуультай хэр зэрэг адилхан байдаг 

вэ? (Аврагч ирж, Мосегийн хуулийг гуйцэлдуулэн, 

тууний зарим хэсгуудийг сайн мэдээний илуу ендер 

тевшний хуулиар сольсон юм.) 

Суралцагчдын анхаарлыг сургалтыli дугуйтай унадаг ду

гуй руу дахин хандуул. Хоёр узуулэнг тэдэнд узуулж, 

унадаг дугуйны ямар эд анги (сургалтын дугуй) Мосе

гийн хуулийг, ямар эд анги нь (сургалтын дугуйгуй уна

даг дугуй) Есус Христийн сайн мэдээг хамгийн сайнаар 

телеелж чадахыг асуу. 

Мосегийн хууль сайн хууль байсныг онцлон тэмдэглэ. 

Энэ хуулийг Аврагч егсен юм (3 Нифай 15:5-ыг уз). Мосе

гийн хуулийг ойлгож, дагаж байсан тэр хэмжээгээр энэ 

хууль хумуусийг Аврагчийн ирэлтэнд бэлтгэсэн (2 Ни

фай 25:24-25-ыг уз). Мозая 13:32-ыг уншиж, асуу: Иудей

чууд уг хуулиас юуг нь ойлгоогуй эсвэл мэдээгуй вэ? 

(Гэтэлгэл Есус Христээр ирдэг гэдгиЙг.) 

Хэрэв бид еерсдийн амьдрал дахь Есус Христийн ач хол

богдлыг харж чадахгуй бол эртний иудейчуудийнхтэй 

адил алдаа гаргаж болно гэдгийг ярилц. Иаков 7:10-11; 

Мозая 13:33-ыг уншиж, асуу: Эдгээр шулгуудэд егуулс

нээр, бид Есус Христийн тухай хэрхэн мэдэж болох вэ? 

Судрууд судалж, енее уеийн бошиглогчдын угсийг 

анхааралтай судлах замаар Аврагчийг байнга дагахад су

ралцагсдыг урамшуу лан дэмж. 

Галат 5:16-25. Ариун Сунстэй нийцэн амьдрах нь 
Сунсний ур жимсийг бидний амьдралд авчирдаг. 

(10-15 МИНУТ) 
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Сунений ур жиме 

Модонд ургадаг хоёр еер терлийн жимсийг узуул. Ямар 

модны жимс болохыг суралцагчдаас асуу. Дагалдах зураг 

дээрх Moднyyдыг самбар дээр зур, гэвч жимс буюу модны 

нэрийг буу бич. Галат 5:19-23-ыг унш. Самбарын емне 

гарч ирэхийг хоёр суралцагчаас хус. Шулэг 19-21-д нэрлэ

сэн жимснуудээс эхний модны нэрийг нэг суралцагчаар 

бичуул. Шулэг 22-23-дахь жимснуудээс хоёр дахь модны 

нэрийг негее суралцагчаар бичуу л. Тэр хоёр суралцаг

чийг жимсний нэрийг бичиж байх уед еер хоёр суралцаг

чид толь би'1ИГ егч, самбар дээрх угс дотор ямар нэг хунд 

уг байвал толь бичгээс xapaxыг хус. Эдгээр жимсуудийг 

ангиараа ярилцах уед хэрэгтэй бол толь бичигтэй сурал

цагчдад ханд. 

Асуулт: 

• Мод тус бурийг юу гэж нэрлэх хэрэгтэй вэ? (Works 01 

the Flesh and Fruits 01 the Spirit.) 

• Махан биеийн ажил тэдэнд улэмж хор хохирол уч

руулдаг байтал маш олон хун яагаад махан биеийн 

ажлуудыг сонгодог вэ? 

• Галат 5:16-г унш. Бид хэрхэн Сунсний ур жимсийг 

хуртэж, махан биеийн ажлуудаас зайлсхийж болох вэ? 

Ариун Сунсний едеелт бидний амьдралд Сунсний ур 

жимсийг авчирдаг юмсыг хийхэд чиглуулдгийг онцлон 

тэмдэглэ. Галат 5:25-ыг уншиж, уг шулэг юу гэсэн утга

тайг суралцагчдаас асуу. Арванхоёрын чуулгыli гишуун 
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асан, ЕренхийлеГ'-I Жозеф Фиелдинг Смит энэ ойлгол

тыг улам тодруулж хэлэхдээ: 

"Ариун Сунсний бэлэгтэй байхаас илуу qyxал 

зуйл Сумийн гишуудийн амьдралд байхгуй" гэ

жээ" (Answers to Gospel Questions, эмхтгэсэн Joseph 

Fielding Smith Jr., боть 5. [1957-1966],2:114 ). 

Гишууд бид баптисм хийлгэснийхээ дараа Ариун Сунс

ний бэлэгтэй болдгийг гэр'-IИЛ. Бид баптисмыli гэрээгээ 

сахиснаар махан биеийн ажлуудаас татгалзаж, Сунсийг 

хамтраГ'ыа болгохоор зохистой байж чадна. Энэ нь 

Ариун Сунсний ур жимснээс ирдэг баяр баясгаланг бид

ний амьдралд авчрах болно. 

Галат 6:7-10. Ургац хурааж авах хууль нь бидний хий

дэг бух зуйлд хамаатай юм. (15-20 МИНУТ) 

Тарuлm ба ургац хураалm гэсэн угсийг самбар дээр бичиж, 

тариалалтын ундсэн хоёр уе шатыг суралцагчдаар тайл

барлуул. суралцагчдыli мэдэх зарим ургамлын урийг 

узуулж, эдгээр ур тус бурээс ямар зуйл ургадгийг хэлэ

хийг хус. Асуулт: Хэрэв бид нэг терлийн ур тарихад, 

уунээс еер терлийн ургамал ургаж болох уу? Яагаад? 

Ангийг дервен булэгт хуваа. Галат 6:7-10-ын шулэг бу

рийг тусад нь нэг нэг цаасан дээр бичиж, булэг бурд нэг 

цаасыг ег. Даалгаж егсен шулгийн утгыг товчхон илэр

хийлсэн нэг егуулбэр зохиохыг булэг бурээс хус. Дараа 

нь булэг бурээс нэг хунээр бичсэн егуулбэрийг нь сам

бар дээр бичуулэхдээ гол чухал угсийг орхиул. Галат 

6:7-10-ыг ангиараа уншиж, орхисон угсийг бегле. 

Галат 6:7-г уншиж, ургац хураалтын хууль болон энэ 

хууль амьдралд хэрхэн уйлчилдгийг ярилц. (Бид юу та

рина, туунийгээ хурааж авдаг нь ургац хураалтын хууль 

мен.) Шулэг 8-ыг суралцагчдаар уншуулж, асуу: Махан 

биед тарих, Сунсэнд тарих гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж 

та нар боддог вэ? Сунсэнд тарьсанаар хурааж авсан адис

лалуудаа хуваалцахад суралцагчдыг урь. Ийм адислалуу

дад судар унших, уйлчлэх, мацаг барих, аливаад 

тэвчээртэй хандах нь орж болно. 

Амьдралд бид заримдаа ургацын хууль зерчигдсен то

хиолдлуудыг ажигладаг. Галат 6:9, 3 Нифай 27:11-ийг су

ралцагчдаар уншуулж, "цаг нь болохоор," "тур зуур" 

гэсэн нийлэмж угс нь уйл явдал энэ хуулиас гадуур биш 

байна гэдгийг илчилж байгааг ярилц. Уг хууль хойш

логдсон мэт боловч, Их Эзэний тогтоосон цагт биелэгдэх 

болно. Суралцагчдад дараах жишээнуудийг егч уг хууль 

жишээ бурд хэрхэн хэрэглэгдэж байгааг тэднээр яриул. 

• Кларк аравны нэгээ бурэн телдег ч санхуугийн хувьд 

хэзээ ч дээрдэхгуй юм шиг санагдцаг баЙв. Том 

Кларктай адил хэмжээний цалин авдаг ч аравны нэ

гийг телдеггуЙ. Тэр хавьгуй илуу эд херенгетэЙ. 

• Жилл унэнч шударга, хичээл сурлагандаа шаргуу, ах

лах сургуульд дундаж дунтэй суралццаг. Диан хичээл

дээ хууран мэхэлж, хамгийн сайн дун авдаг. Диан 

коллежид суралцах тэтгэлэг хулээн авчээ. 

Арванхоёрын чуулгыli гишуун асан, Ахлагч Спенсер 

В.Кимбаллын дара ах угсийг хуваалц: 

"Ёс бус хумуус тур хугацаагаар цэцэглэн хегжиж 

болно, эсэргууцэгчид гэм нугэлт аргаар хожиж 

байгаа юм шиг санагдаж болно, гэвч цаг нь ирэ

хээр шуухийн тавцан дээр 'хун бур' ажил уйл

сийнхээ дагуу шуугдэх болно. (Илчлэлт 20:13.) Хэн 

ч шуултээс 'зайлж' чадахгуй. Тэр едер хэн ч хий

сэн уйлийнхээ шийтгэлээс зайлж чадахгуй, хуртэх 

ёстой адислалуудаа авахгуй нэг ч хун улдэхгуЙ .... 

Шуулт туйлыli шударга байх болно. (Матай 

25:31-46-г уз.)" (The Miracle о/ Forgiveness, 305 ). 



Номлолын анхны 
аяллын уеэр 
(Уйлс 13-14) 

НОМЛОЛЫН хоёр НОМЛОЛЫН гурав Кайсари болон 
дахь аяллын уеэр дахь аяллын уеэр РОМд шоронд хор 

(Уйлс (Уйлс игдож байх уеэр 
15:36-18:22) 18:23-21: 15) (Уйлс 

21:16-28:31) 

Ромд хоёр дахь 
удаагаа шоронд 
хоригдох уеийн т 

егсгэлэер 

МЭ 47-50 оны орчим 50-53 оны орчим 53 57 оны орчим 57--62 оны орчим 62--65 оны орчим 

Зохиогч ба унпшгчид: Паул Ефесийг Бага Азийн баруун 

хэсэг (енеегийн ТУРК) дЭХ чухал хот Ефесийн Гэгээнт

нуудэд зориулан бичжээ. Худалдааны гол замуудын 

уулзвар дээр оршдог Ефес бол худалдааны нэг том тев 

байлаа (Судруудын Удирдамж дахь газрын зураг 13-ыг 

уз). Паул энэ хотыг гурван жил орчим ургэлжилсэн ном

лолыliооo тев болгосон ажээ. 

Ефесийн номыг нэгэн цагт Мосегийн хуулиар амьдарч 

бай сан Иудейн шашнаас хервесен хумууст биш, бап

тисм хуртэж, Сумийн гишууд болсон харь ундэстнуу

дийн хервегчдед зориулан бичсэн юм. Энэ захидлыг 

хумуусийн нэрсийг эш таталгуй еренхий енге аясаар 

бичсэн учраас туе бус нутгийн нэлээд хэдэн цугларал

танд илгээсэн бололтоЙ. 

Туухэн ундэс: Паул гурав дахь номлолынхоо уеэр Ефест 

гурван жил орчмыг енгеруулжээ. Энэ хот ОХИН тэнгэр 

Дианаг шутэн биширдэг сумээрээ алдартай баЙлаа. Пау

лын номлол хумуусийг хиймэл шутээн шутэхээс Есус 

Христийг шутэх руу эргуулэхэд маш их амжилт олсон 

учраас хиймэл бурхдын дуре хийж зардаг байсан хотьПI 

дархчууд ажил орлогод нь аюул занал учирсанд уурлан 

хилэгнэж байлаа (Уйлс 19:21-41-ийг уз). Паул МЭ 60-62 

оны орчим анх удаа Ромд шоронд хоригдож байх уеэр 

Ефесийн номыг бичсэн бололтоЙ. 

8вермец онцлог: Ефесийн ном нь сайн мэдээний чухал 

зарчмуудыг авч узсэн юм. Эдгээр урьдчилсан томилол

тьПI дотор хожмыli уеийн Сэргээлт, Амлалтын Ариун 

Суне багтдаг. Ефесийн ном нь бас бошиглогчид, телее

легчдийн ач холбогдол, Сумийн зохион байгуулалт, гэр 

булийн харилцааг хендсен юм. 

Сэдэв: паулыli уеийн Сумийн гишууд енеедрийн ги

шуудтэй адил янз бурийн тевшний хумуус баЙлаа. Есус 

Христийн суурин дээр бошиглогчид, телеелегчид дээр 

зохион байгуулагдсан сайн мэдээний эв нэгдлийн ху

чийг Паул тэдэнд сануулж баЙлаа. Сургаал, зев шударга 

байдал, гэр булийн амьдралд нэг хун шиг эв нэгдэлтэй 

байхыг тэрбээр гишуудэд зевледег баЙв. 

Оршил 

Есус Христ биднийг хайрладаг агуу хайраа харуулахын 

тулд сайн мэдээний арвин баялаг адислалуудыг бидэнд 

егсен юм. Урьдчилсан томилолтын сургаал, Есус Хрис

тийн ач ивээл болон сайн мэдээний хурээн дэх нехерлел 

бол энэхуу хайрын ганц нэгхэн жишээ юм. 

Ефес 1-3-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Тэнгэрлэг Эцэг хуухдуудийнхээ заримыг нь энэ дэл

хий дээр тодорхой уурэг хариуцлага, адислалууд ху

лээж авахын тулд урьдчилан томилсон юм. Бид 

итгэлийнхээ дагуу дуудлага болон адислалуудыг ху

лээж авдаг билээ (Ефес 1:3-12; мен Иеремиа 1:4-5; 

Алма 13:3; Абрахам 3:23-ыг уз). 

• Бид Есус Христэд итгэх итгэлээрээ дамжуулан Туугээр 

аврагддаг (Ефес 2:1-10; мен 2 Нифай 10:24; Моронай 

10:32-33-ыг уз). 

• Христэд болон Тууний Сумд ирдэг хумуус дэлхийн 

замуудыг ардаа орхип шинэ бутээлууд болдог (Ефес 

2:1-3,11-22; мен Ефес 4:1-7,11-24; Мозая 5:2; Алма 

19:33-ыг уз). ю 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 348-351, 

355-357. 

За ах эовломж 

Ефес 1-3-ын хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

Ефес 1:3-12. Мвнх бус баЙАЛЫН вмнвх АЭЛХИЙА ТЭНГЭР

ЛЭГ ЭЦЭГ 8врийн ИТГЭЛТЭЙ ХУУХАУУАИЙГ ЭНЭ АЭЛХИЙ 

АЭЭР ТОАОРХОЙ УУРЭГ хариуцлага хулээж, аАислаЛУУА 

авахын ТУЛА УРЬАчилан томилсон ЮМ. БИА УРЬАчилан 

ТОМИЛОГАСОН АУУАлагаа биелуулж, амлаГАсан аАисла

ЛУУАаа танин МЭАЭХИЙН ТУЛА ИТГЭЛТЭЙ байх ёстоЙ. 

(15-20 МИНУТ) 



Орны даавуу эсвэл еер ямар нэг даавууг ерген харуулж 

таазнаас дуужил. Даавуу нь менх бус байдлын емнех 

амьдралыг дэлхийн амьдралаас тусгаарладаг марталтыli 

хешгийг телеелж байгааг тесеелен бодохыг суралцагч

даас хус. Тэд хешигний цаана гарч менх бус байдлыli ем

нех туршлагаа эргэн санаж чадна хэмээн тесеелен 

бодохыг тэднээс хус. 8ерсдийнхее талаар юу мэдэхийг 

хусэхсэн бол гэдгийг тэднээс асууж, санаагаа хуваалцах 

боломжийг олго. Бид менх бус байдлыli емне хувь хумуус 

бай сан талаараа олон нарийн зуйлийг мэдэхгуй байж бо

лох ч бидний мэддэг нэг чухал сургаал баЙдаг. Дараах 

судруудыг чанга уншиж, эдгээр нь тус бурдээ юу зааж 

байгааг ангийнханд зориулж товч ярихыг гурван сурал

цагчаас хус : Иеремиа 1:4-5; Уйлс 17:24, 26; Абрахам 3:23. 

Урьдчилан то.милох гэдэг угийг самбар дээр бич. Энэ 

угийн утгыг ярилцахад суралцагчдыг урь. Урьдчилан, то

.милох гэсэн хоёр угийн утгыг тус тусад нь тайлбарлах хэ

рэгтэЙ. Товчхон ярилцсаны дараа: "Бурхан менх бус 

байдлыli уед 8ерийн эрэлхэг зоригт сунсэн хуухдуудийг 

менх бус амьдралынх нь уед зарим уурэг хариуцлагыг 

гуйцэтгуулэхээр сонгож авдаг" гэсэн тодорхойлолтыг 

гарга. Хэн нэгэнд урьдчилсан томилолтоор гуйцэтгуулэ

хээр ноогдуулсан байж болох ажил уургуудийг нэрлэхэд 

суралцагчдыг урь. Гурван суралцагчийн уншсан судруу

дад хандахыг тэдэнд сануу л. 

Бошиглогч Иосеф Смитийн дара ах узэл бодлыг хуваалц: 

"Дэлхийн оршин суугчдад уйлчлэхээр дуудагд

сан хун бур энэ дэлхий бий болохоос емне тэнгэ

рийн Их 3евлегеен дээр шийдэгдсэн тэрхуу 

зорилгыг хэрэгжуулэхийн телее томилогдсон 

юм. Миний бие тэрхуу Агуу 3евлегеен дээр одоо

гийнхоо энэ албан тушаалд томилогдсон гэж 

боддог" (Teachings 01 the Prophet Joseph Smith, 365 ). 

Ефес 1:1-12-ын шулгуудээс сонгож уншин, ярилц. Да

раах тайлбар болон асуултуудын заримаас ашиглаж 

болно: 

Ефес 1 

шулэг 1 Паул хэнд хандан БИL[СЭНИЙГ ажигла. Сайн мэдээнээс 
хэр зэрэг их зуйлийг эдгээр хумуус заалгасан байсан 
бэ? (Тэд ГЭГЭЭНТНУУДИЙН хувьд сайн МЭДЭЭНИЙ ундсэн 
зар'!муудыг ойлгодог байсан байх ёстоЙ.) Энэ нь Паул 
бух захидлаа СУМИЙН гишуудэд зориулан БИL[СЭНИЙГ 
онцлон тэмдэглэх хэрэгтэйг харуулж байна. 

шулэг Бурхан Эцэг болон их ЭЗЭНИЙ мен чанарын талаарх 
2-3 Паулын ойлголтын тухай эдгээр шулгууд бидэнд юу 

егуулж байна вэ? 

шулэг 4 Урьд'!ИЛсан томилолтыг ямар нийлэмж угээр дур 
сэлсэн байна вэ? Бид ямар хумуус болохоор урьдаас 
тогтоогдсон бэ? 

шулэг Хэрэв бид гэрээнуудээ сахьвал ямар агуу адислалууд 
5, 11 бидэнд амлагдсан бэ? 

Тэд Есус Христийн хожмыli Уеийн Гэгээнтнуудийн 

Сумд итгэлтэйгээр уйлчилсэн уед Тэнгэрлэг Эцэг тэд

нийг урьдчилсан томилолтоо биелуулэх хэрэгтэй газарт 

нь байрлуулах болно гэдгийг суралцагчдад гэрчил. Тэр

гуун 3евлелийн гишуун, Еренхийлегч Жеймс И.Фаус

тын дара ах гэрчлэл болон зевлегеегеер хичээлээ тегсге: 

"Абрахамын дурсэлснээр дэлхийн сууринаас 

емне дэлхийгээс дуудагдаж, Их Эзэний сонгосон, 

Сумийн ирээдуйн мянга мянган удирдагч энэхуу 

агуу табернеклд енее орой сон сон сууж байна .... 

Дэлхий бий болохоос емне хадгалагдан улдсэн ху

чирхэг бегеед эрэлхэг зоригтой онцгой сунснуу

дийг Их Эзэн дэлхийн туухийн энэхуу ороо бусгаа, 

хунд уед гаргаж ирсэн гэдэгт би итгэдэг .... 

30ХИСТОЙ бегеед чин унэнч байхыг ... би та бух

нээс чин сэтгэлээсээ гуйж байна" (Conference 

Report, 1995 оны ес-аравдугаар сар, 63-64; Ensign, 
1995 оны ll-p сар, 47 ). 

Ефес 2:1-10. Бид Есус ХРИСТЭд ИТГЭХ итгэлээр дамжин 
Тууний ач ивээлээр аврагдана. (25-30 МИНУТ) 
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Дагалдах диаграммыг самбар дээр зур. 3ургийг сурал

цагчдаар анхааралтай харуулж, асуу: 

• Менх амьдралтай болоход бидэнд ямар бурэлдэхуун 

хэсгууд шаардлагатай вэ? (Бух бурэлдэхуун хэсэг.) 

• Ямар бурэлдэхуун хэсгуудийг хун хангасан бэ? (Бид

ний анхны эцэг эх Адам, Ева хоёр Бурханы телевле

геенд нийцуулэн Уналтаар хангасан.) 

• Аврагчийн улмаас ямар бурэлдэхуун хэсгууд боломж

той болсон бэ? 

Авралын бух бурэлдэхуун хэсгууд Есус Христээр дамжин 

хангагддагийг таЙлбарла. Бид Аврагчгуйгээр менх амьд

рал еед есен дэвшиж чадахгуЙ. Ефес 2:4-6-г суралцагч

даар уншуулж, Аврагч бидэнд хангаж егдег тусламжийг 

дурсэлсэн угсийг эрж ол. Шулэг 5, 7-8-ыг суралцагчдаар 

уншуулж, энэ гурван шулэг дэх нэг чухал угийг олуул. 



СудруудьПI удирдамж дахь "ач ивээл" (х.25) гэдэг угийн 

тодорхойлолтыli нэг догол мерийг уншиж, ач ивээлийн 

бурэлдэхуун хэсгуудийг самбар дээр жагсаан бич. Асуулт: 

Бид ач ивээлийн ашиг Tycыг бурнээр нь хулээн авахын 

тулд юу хийх ёстой вэ? (Итгэлээ ашиглах, наманчлах, зар

лигуудыг сахихын тулд чадах бухнээ хиЙх.) Ефес 2:8-9-ийг 

уншиж, ач ивээл бол бэлэг гэдгийг онцлон тэмдэглэ. Бид 

еерсдее бий болгож чадахгуй олон бэлгээр Их Эзэн бид

нийг хангадгийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал. Тэднийг 

зураг уруу дахин xapaxыг хусээд, асуу: 

• Бид яагаад Тууний ач ивээлгуйгээр аврагдаж чадах

гуй вэ? 

• Аврагч диаграмм дахь бэлгуудээс гадна еер ямар бэл

гуудийг ач ивээлээрээ дамжуулан бидэнд егдег вэ? 

(Эруул мэнд, залбирлын хариу, едер тутмын амьдрал 

дахь тусламж нь хариулт байж болно.) 

Хиламан 14:13-ыг суралцагчдаар уншуулж, Ефес 2:8-тай 

харьцуул. Асуулт: Ач ивээл, итгэлээр дамжуулан авраг

дах тухай бидний ойлголт дээр Мормоны Ном юу нэмдэг 

вэ? Ефес 2:10-ыг уншиж, биднээр хийлгэхээр Бурханы то

милсон сайн уйлсийн тухай ярилц. 

Аврагч бидний телее едер бур маш их зуйл хийдгийг 

онцлон тэмдэглэ. Бид Есус Христгуйгээр Тэнгэрлэг Эцэг 

шиг болж чадахгуй. Бид еерсдийн амьдрал дахь Тууний 

гapыг едер тутам мэдэрснээр Туунд талархал илэрхийлж 

болно. "Би гайхширна" дууллыг дуулж хичээлээ тегсгех

дее Есус Христийн ач ивээлийг хэрхэн дурсэлсэнд анхаар

лаа хандуул (Су.миЙн дуулал болон хуухдийн дуу, х. 22), 

Ефес 4-6 

Оршил 

Мормоны НомьПI бошиглогч Моронай еерийн цэдгийг, 

"Тийм ээ, Христэд ирэгтун, мен туугээр тегелдержигтун, 

мен бух бурханлаг бусаас еерсдее татгалзагтун" гэсэн 

урилгаар тегсгежээ. Ефесийн номьПI хоёрдугаар хагас 

дахь Паулын зевлегее дээрх урилгатай тестэй юм. Авраг

чийн сургаалуудад нэг хун мэт нэгдмэл байж, Бурханаас 

дуудагдсан удирдагчдаа дуулгавартай дагаж, гэр булдээ 

Есус Христийн улгэр жишээг даган, Бурханаас егсен хуяг 

дуулгыг Сатаны дайралтаас хамгаалахад ашигласнаар Гэ

гээнтнууд Христэд ирж чадна гэдгийг Паул заадаг баЙлаа. 

Ефес 4-6-г залбирч судлан, хичээлууддээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• их Эзэн Гэгээнтнуудийг тегелдержих болон эв нэгдэл

тэй байхад нь туслахыli тулд телеелегчид, бошиглог'1И,Ц, 

Сумийн бусад удирдаг'-Iдыг дууддаг (Ефес 4:1-16 мен 

С ба Г 84:109-110; 107:13-25; Итгэлийн Тунхаг 1:6-г уз) 

• Нехер нь эхнэрээ Христ Сумийг хайрладаг байсныI ади

лаар хайрладаг, эхнэр нь нехрее зев шударга байдалд 

дагадаг байвал гэрлэсэн хосууд нэг хун шиг нэгдмэл 

болдог (Ефес 5:22-33; мен 1 Коринт 11:3, 11-12; С ба Г 

42:22-ыг уз). 

• Бид Сатан болон тууний дагалдагчдын эсрэг хийж бай

гаа дайнд хамгаалалттай байхын тулд "Бурханы бурэн 

хуяг дуулгыг емсех" ёстой (Ефес 6:10-18 мен С ба Г 

27:15-18-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jеsиs and His Apostles, 351-353. 

3аах зовломж 

Ефес 4-6-гийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

New Testament Video хичээл 18, "The Whole Armour of 

God" (14:29)-ыг Ефес 6:10-18-ыг заахад ашиглаж 

болно, (see New Testament Video Gиidе -ьПI за ах зев-

лемжийг уз). 

Ефее 4:1-16 (Теге эзэмших еудар, Ефее 4:11-14). 

Их Эзэн Гэгээнтнуудийг тегелдержуулж, нэгтгэхэд 
туелахын тулд телеелегч, бошиглогчид болон 

Сумийн буеад удирдагчдыг дууддаг. (20-25 МИНУТ) 

Тегелдер хуурьПI даруулыг ангийнханд узуул. Хегжмийн 

даруул дээр яагаад ийм олон тулхуур байдгийг сурал

цагчдаас асуу. Хегжим тоглодог нэг суралцагчаас ямар 

тулхуур хамгийн чухал болохыг асуу. Энэ тулхуурийг 

олон удаа дар. Асуулт: 

• Ганцхан тулхуурээр яагаад хегжим тоглож болдоггуй вэ? 

• Ямар тулхууруудийг хасч бодох вэ? 

Бух ту лхуур чухал гэхдээ ту лхуур бурийг еер еер дуу гар

гахад ашиглаж болдгийг онцлон тэмдэглэ. Ефес 4:1-6-г 

унш. Сайн мэдээ нь хегжмийн даруултай адил юм гэд

гийг суралцагчдад таЙлбарла. Баптисм нэг тулхуур, Хрис

тэд итгэх итгэл еер нэг тулхуур, Бурхан тэргуутнийг зев 

ойлгох нь нэг тулхуур юм. Бух тулхуур нь нийлээд ер

гемжлелд шаардлагатай сайн мэдээний зарчмуудыli 

нийцлийг бий болгодог. 



Тегелдер хуурын дара ах тулхууруудийн диаграммыг 

самбар дээр зур. Су.миЙн удирдагчид, Зорилщ Бидэнд хэрэг

mэй гэеэн угеийг диаграммын дээд талд би'1ИЖ, буеад 

угеийг орхи. 

СУМИЙН ЗОРИЛГО Дараах ЗУЙЛСЭД 
удирдагчид бидэнд ХЭрЭГТЭЙ 

ТелеелеГЧИА 
• Гэгээнтнуудийг 

тегелдержуу лэх 

• Уйлчлэлийн ажил 

• Итгэлээрээ болон 
Есус Христийн тухай 
мэдлэгээрээ нэгдэхэд 

хиii:x • Теге тегелдер 
• Христийн биеийг болоход (Есус Христ 

(Гэгээнтнуудийг) шиг) 

сурган гэгээруулэх 

Ефее 4:11-IЗ-ыг еуралцагщаар уншуул. Хуухдуудийг гур

ван булэг болгон хуваа. Дээр дурдеан Сумийн удирдаГLI

дыг нэрлэхийг нэгдугээр булгээе хус. Эдгээр удирдагщын 

зорилгыг хоёрдугаар булгээр хэлуул. Их Эзэний Сумд эд

гээр удирдагLIИД бидэнд хэр зэрэг удаан хугацаанд хэрэг

тэйг гуравдугаар булгээр хэлуул. Самбар дээрх 

диаграммьш улдеэн хэегийг гурван булгийн туелалцаатай

гаар бегле. (Эдгээр албан тушаалуудьш зарим нь оюутан 

еурагчдад зориулагдеан байдгийг та хэлж болно. Еванге

листууд бол патриархууд юм; Teachings о/ the Prophet Joseph 

Smith,151-ийг уз. Пасторууд бол бишопууд ба гадасны 

еренхийлегч нар юм; Doctrinal New Testament Commentary, 

2:510-ыг уз.) 

Аеуулт: Эдгээр удирдаГLIДЬШ аль нь бидэнд хэрэггуй 

байж болох вэ? Тегелдер хуурын бух тулхуур хэрэгтэй 

шиг Паулын егуулеэн Сумийн бух удирдаГLIИД бидэнд 

хэрэгтэй гэдгийг еуралцаГLIдад хэл. Ефее 4:14-ийг еурал

цаГLIдаар уншуулж, хэрэв эдгээр удирдаг'1ИД байхгуй 

бол бидэнд юу тохиолдож болохыг олуул. Энэ шулгийн 

захиаеыг еерийнхее угээр бичихийг еуралцаГLIдаае xyeLI, 

БИLIеэн зуйлээ хуваалцахыг хус. 

Их Эзэний Сумийн зохион байгуулалт нь Хриеттэй 

адил, теге тегелдер болоход бидэнд туеалдгийг ГЭрLIИЛ. 

Бошиглогчид, телеелеГLIид,гадаены еренхийлеГLI,би

шоп, патриарх эевэл багш нараае еередийн ху лээж ав

сан зевлегеений тухай хуваалцахад еуралцаГLIДЫГ урь. 

� Ефес 6:10-18. Бид Сатаны дайралтаас еерсдий
� гее хамгаалахын тулд ''Бурханы бурэн хуяг дуул

гыг емсех" ёстоЙ. (25-30 МИНУТ) 

ХИLIЭЭЛИЙН еуулээр эш татахын тулд Ромын цэргийг ха

руулеан дагалдах зургийг зурж бэлтгэеэн бай. 

БарилгаLIДЬШ емсдег хамгаалттай малгай, бейеболын бем

бег баригчийн эевэл хоккейн гол хамгаалаГLIИЙН нуурний 

маек, гал yнTpaarLI, зузаан хурэм, темер тахтай гутал зэ

рэг хамгаалалтын хэдэн хэрэгелийг ангид aBLipax буюу 

зургийг нь самбар дээр зур. Эдгээр юме туе бур нь хэрхэн 

хамгаалалт болдгийг тайлбарлахыг еуралцагчдаае хуе. 

Ромьш цэргийн зургийг узуул. 3ургийн дээд талд: Бид 

дайmаж байгаа юу? гэсэн асуулmыг бич. Энэ аеуултыг TOBLI

хон ярилцах боломжийг еуралцаГLIдад олго. Суралцаг

<{даар еумийн дууллын номыг нь нээлгэ. 3ерчил 

еергелдеений тухай аль болох олон дууллыг олоход 

хоёр, гурван минутыг тэдэнд гаргаж егеед олеон дуул

луудын нэрийг самбар дээр БИLI. (Жишээ нь, "Onward, 

Christian Soldiers" по.246, (Хриетийн цэргууд, урагшаа,"), 

"We Are АН Enlisted," по. 2 50 (Бид бугд дайчлагдеан) 

дууллууд жагеаалтад орж болно.) Аеуулт: 

• Бид хэнтэй дайн хийдэг вэ? (Сатантай; ИЛLIЛЭЛТ 

12:7-11-ийг уз.) 

• Энэ дайнд дайсан хэр зэрэг туршлагатай байсан бэ? 

Ефее 6:10-12-ыг уншиж, ярилц. Бидний эерэг Сатаны 

едееж байга а дайныг бид дутуу унэлэх ёегуйг онцлон 

тэмдэглэ (ИЛLIЛЭЛТ 12:17; С ба Г 76:28-29-ийг уз). Тэд бид

нийг узэн яддаг бегеед бидэнд гай зовлонд УLIруулахьш 

тулд юу LI хийхээе буцахгуй (2 Нифай 2:18-ыг уз). Ерен

хийлеГLI Харольд БЛий еэрэмжлуулеэн нь: 

"Бид амьдралын телее ухэх еэхэхээ узэх дайныг 

хумууетэй хийдэггуй " (Stand Уе in Holy Places, 330). 

Аеуулт: Бид ямар нэг туеламжгуйгээр Сатана ас еередий

гее хамгаалах хангалттай хучтэй юу? Их Эзэн энэ дайнд 

биднийг ганца ар орхихгуйг гэрчил. 



Нэг суралцагчийг самбарын емне гарга. Ефес 6:13-17-г 

уншихдаа цэргийн зэвсэг бурийг паулыli за асан холбог

дох сунсний хуяг дуулгатай тохируулан харьцуул. 

Ердийн ЗЭ8СЭГ Сунсний хуяг дуулга 

бус унэн 

цээжний хуяг зев WУАарга баЙАал 

гутал амар амгалангийн сайн МЭАЭЭ 

бамбай итгэл 

Ауулга аврал 

ИЛА Бурханы уг 

I 
I 

I 

I 
I 

Биеийн дервен эрхтнийг ямар зэвсгууд хамгаалдгийг су

ралцагqдаас асуу. Зэвсэг бур нь юуг телеелж байгааг 

тэдэнд заа. Эдгээр бэлгэдлуудийг зураг дээрээ нэмж 

болно. 

тошой 
(тэргуун) 

бодол санаа 

зурх бодол санаа, харьцаа хандлага 

бэлхуус ариун журам ба ариун явдал 

хел бидний емнее тавьсан зоришо qиглэл 

Эдгээр зэвсэг бур нь биднийг хэрхэн хамгаалдгийг ойл

гоход нь суралцагqдад туслахын тулд дараах асуултууд

тай адил асуултуудыг асууж болно: 

• Авралыli тухай бидний узэл баримтлалд юу бидний 

бодол сана аг удирддаг вэ? (С ба Г 121:45-ыг уз). 

• Бидний бодол санаа, харьцааг зев шударга байдал хэр

хэн удирдаж, сахилгажуулдаг вэ? (Алма 38:12-ыг уз). 

• Сайн мэдээний ямар унэнууд бидний ариун явдлыг 

хамгаалдаг вэ? 

• Сайн мэдээ бидний амьдралын замналыг хэрхэн 

удирддаг вэ? 

Асуулт: Есус Христэд итгэх итгэл биднийг Сатанаас хэр

хэн хамгаалдаг вэ? Бурханы уг (Сунсний илд) биднийг 

Сатаны дайралтаас хэрхэн хамгаалдгийг ярилц. 

Ефес 6:18-ыг уншиж, энд дурдсан суулqийн хуягийг нэр

лэхийг суралцагqдаас асуу. (залбирал.) Аль нэг хуяг байх

гуй бол бидний хамгаалалтыг сулруулдгийг онцлон 

тэмдэглэ. АрванхоёрьПI чуулгыli гишуун асан Спенсер В. 

кимбаллыli зевлегеег хуваалц: 

"Хаалттай хаалгаар орох нь qeTrepT боломжгуй 

биш юм аа гэхэд туйлын хэцуу юм. Цоожтой 

хаалгаар орох тулхуур туунд байдаггуй байх аа. 

Харин хаалганд жаахан л зай гарвал тэр хуруугаа 

шургуулна, тэгээд удалгуй хелее дара а нь дунд 

qeMer, цээж, толгойгоо оруулаад эцэст нь бух

нийг эзэгнэнэ .... 

" ... Хун тууний анхны хууран мэхлэлтэд [зусар

далтад] автагдвал Люсифер тууний эзэн болоход 

бэлэн баЙдаг. Тэгээд удалгуй ухамсар бухэлдээ 

булингартаж, хилэнцэт xyq нелеегеерее ноёрхон, 

бурэн наманqлал уунийг дахин нээх хуртэл авра

лыli хаалга хаагддаг" (The Miracle о/ Forgiveness, 
215-216). 

Еренхийлегq Гордон Б. Хинкли сургасан нь: 

"Дайн ургэлжилж байна. Энэ дайн эхлэлд байсан 

шигээ явагдаж байна .... Энэ бол байнгыli тулал

даан юм .... Хэрэв Бухнийг Чадагчийн тусламж 

байхгуй бол бид цэвэр ариун байж qадахгуй .... 

"Оюун уха ан, бие махбодыг qинь сулруулах зуйл

сийг хэрэглэж болохгуЙ. Эдгээрт кокайн, татдаг 

цэвэр кокайн, архи, тамхи ОрНО. Ёс суртахуунгуй 

уйлдэлд буу оролц. Та нар эдгээр зуйлсийг хийж 

болохгуЙ. Их Эзэний уйл хэрэгт эрэлхэг зоригт 

дайqид байгтун .... 

" ... Бид Бурханы хевгууд, охидыli бодгалийн те

леех менхийн агуу тэмцэлд оролцож байгаа би

ЛЭЭ. Бид ялагдаагуй, харин ялж байна. Хэрэв бид 

унэнq, итгэлтэй байх юм бол цаашид ялсаар 

байх болно. Бид ялж чадна. Бид ялах ёсmоЙ. Бид 

ялна" (Conference Report, 1986 оны 10-р сар, 57; 

Ensign, 1986 оны ll-р сар, 44). 

Бурханы хуяг дуулгын хамгаалалтыг мэдэрсэн уеийнхээ 

тухай хуваалцахад суралцагqдыIг урь. 



Номлолын анхны 
аяллын уеэр 
(Уйлс 13-14) 

МЭ 47-50 оны орчим 

НОМЛОЛЫН хоёр НОМЛОЛЫН гурав Кайсари болон 
дахь аяллын уеэр дахь аяллын уеэр Ромд шоронд хор 

(Уйлс (Уйлс игдож байх уеэр 
15:36-18:22) 18:23-21: 15) (Уйлс 

21:16-28:31) 

50-53 оны орчим 53-57 оны орчим 57--62 оны орчим 

Ромд хоёр дахь 
удаагаа шоронд 
хоригдох уеийн т 

GГСГЭЛЭGР 

62--65 оны орчим 

Зохиorч ба УНIIIИГЧИД: Паул Ромд анх удаа шоронд хо

ригдсон уеэрээ Филиппой хотын Сумийн гишуудэд хан

дан Филиппойг БИLIЖЭЭ (Филиппой 1:1, 7, 13, 16; мен 

Уйлс 28:14-21-ийг уз). 

Туухэн ундэс: Филиппой хот дорнод Македонид (Хойд 

Грек) Ром, Ази хоёрыг холбосон гол зам дээр оршдог 

байжээ (Судруудын Удирдамж, газрын зураг 6-г уз). Энэ 

бол сайн мэдээг хулээн авсан Европын анхны хот юм. 

Лудиа ГЭГLI нэгэн эмэгтэй болон тууний гэрийнхэн энэ 

хотод паулыli анхны хервегLIИД болжээ (Уйлс 16:9-15-ыг 

уз). Паул Филиппойд хийсэн анхны номлолоосоо хойш 

ойролцоогоор арван жилийн дараа Ромд шоронд хориг

дож байхдаа сайн мэдээг номлож баЙв. Филиппойчууд 

Паулын байдлыг сонсоод Енафродитыг туунд бэлэг хур

гуулэхээр илгээв. Тэр Паултай хамт байж, хэрэг гарвал 

туунд туслах ёстой баЙв. ГЭВLI амь насанд нь заналхийл

сэн еВLIНИЙ улмаас Енафродит гэртээ буцаж ирэхээс ар

гагуй болжээ (Филиппой 2:25-27-г уз). Паул талархлыli 

болон зевлегее егсен энэ захидлыг МЭ 60-62 оны орLIИМ 

Филиппойн Гэгээнтнуудэд илгээжээ (СудруудьПI Удир

дамж, "Паулын захидлууд," х. 159-160-ыг уз). 

Сэдэв: Энэ бол нехерлел, хайр, итгэл УНЭМIIIил, сайн 

зевлегеегеер дуурэн, урам зориг хайрласан захидал юм. 

Энэ бол Гэгээнтэн Паулын хамгийн баяр баясгалантай 

захидал юм. Уqир нь филиппойqyyд бол тууний итгэл 

бишрэлтэй хуухдуудээс хамгийн хайртай нь байлаа .... 

" ... Энэ нь шоронд байх уеэрх тууний бясалгал болон 

Их Эзэнтэй тууний харилцсан тухай мэдэх боломжийг 

бидэнд олгодог. ТЭВLIЭЭр тууний дотор теге ажлыг гуй

цэлдуулсэн, амьдралынх нь суулийн хэсэгт суне болов

COpLI гуйцсэнийг бид хардаг О. R. Dummelow, хянан 

тохиолдуулсан, А Commentary оп the Holy Bible [1936], 969). 

Оршил 

АхлаГLI Брус Р.МкКонки БИLIСЭН нь: "Филиппой ... бол 

сайн мэдээний олон хууль сулжилдсэн хусэл татмаар 

сайхан угс юм. Уугээр бидний Библи улэмж ихээр баялаг 

агуулгатай болсон юм" (Doctrinal New Testament Соmm

entary, 2:525). Паул Филиппой хотын хумууст еерсдийгее 

даруусган, авралынхаа телее ажиллаж (Филиппой 2:12-

ыг уз), Христэд итгэгqийн сонор сэрэмжтэй амьдралаар 

амьдарLI, менх амьдралыli зорилго еед тэмуулэн урагш 

давшихыг заадаг байлаа (Филиппой3:13-14-ийг уз). Тэд 

"Христээр бугдийг хийж LIадна" (Филиппой 4:13-ыг уз) 

гэсэн унэнээр тэрбээр тэднийг дэмждэг баЙлаа. 

Филиппой 1-4-ийг залБИрLI судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дара ах заРLIМУУДЫГ aBLI уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал зарчмууд 

• Бид бур бэрхшээл тохиолдсон уед LI сайн мэдээгээр 

дамжуулан амар амгалан, баяр баяслыг олж болно 

(Филиппой 1:12-26 мен С ба Г 122:5-9-ийг уз) 

• Их Эзэнийг дахин ирэхэд евдег бухэн сегдеж, хэл бу

хэн Есус Христ бол Их Эзэн гэдгийг хулээн зевшеерех 

болно (Филиппой 2:9-11; мен Исаиа 45:23; Ром 

14:11-ийг уз). 

• Бид Есус Христийн Цагаатгал дээр тулгуурлан авралаа 

еерсдее олж авах ёстой (мен Филиппой 2:12-13; мен 2 

Нифай 25:23; Мормон 9:27-г уз). 

• Есус Христийг мэдэж, Туунд УЙЛLIЛЭХЭЭС ирдэг адисла

лыг дэлхийн ямар LI шагналтай зуйрлуулэх аргагуй 

юм (Филиппой 3:7-14-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• T he Life and Teachings 01 Jesus and His Apostles, 358-361. 

За ах зовломж 

Филиппой 1-4-ийн ХИLIЭЭЛУУДЭД бэлтгэхдээ дараах санаа

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Филиппой 1:12-26; 3:8-14; 4:4-13. Хэрэв бид Есус 

Христийг мэдэж, Туунд уйлчлэхээс ирдэг шагналыг 

дэлхийн ямар ч шагналтай зуйрлуушгуй болохыг ойл

госон цагт бэрхшээл тохиолдсон уед ч сайн мэдээ би

дэнд баяр баяслыг авчирч чадна. (30-35 МИНУТ) 

Уйлдээгуй гэмт хэргийн телее тэд шоронд хоригдоод 

байна гэж суралцаГLIдаар тесеелен бодуул. Асуулт: 

• Энэ тохиолдолд та нарын зан харьцаа ямар байх 

болно гэж бодож байна? 

• Та хийгээгуй ямар нэг буруу зуйлд зэмлуулж бай сан 

удаа бий юу? 

• Хилсээр буруутгагдсан уед санаа сэтгэл LIИНЬ ямар 

байсан бэ? 



СуралцаГ'IДЫН хариултыг самбар дээр би'l. Филиппой 

1:7,13, 16-г уншуулж, Паулын байдлыг дурсэлсэн гол 

угсийг олуул. Олж мэдсэн зуйлсийг нь самб ар дээр 

би'l. Паул сайн мэдээнд итгэдгээсээ болж Ромд шо

ронд хоригдсоныг таЙлбарла. Филипп ой 1:12-26-г су

ралцаГ'lдаар уншуулж, шоронд байх уеийн Паулын 

зан харьцааг дурсэлсэн угсийг олуулан, эхний жагсаал

тын дэргэд би'lУУ л. Хоёр жагсаалтын адил тестэй тал 

болон ялгааг ярилц. Асуулт: Паул шоронд яагаад тийм 

зан харьцаатай байсан гэж та нар боддог вэ? 

Филиппой 3:7-14-ийг суралцаГ'lдаар уншуулж, Паулын 

итгэл тийм хучтэй бай сан зарим шалтгааныг эрж ол. 

Асуулт: 

• Паул Христийг дагахын тулд юугаа орхисон бэ? 

• Тэр юу олж авсан бэ? 

• Яагаад зарим хумуус Христийн телее "бух юмсыг гарз 

хохирол болгон" зовдог вэ? 

• Бид ийм итгэлийг хэрхэн хегжуулж болох вэ? 

Дара ах уйл ажиллагаа Паул бэрхшээл зовлонгоосоо юу 

сурсныг ойлгоход суралцаГ'lдад туслах болно. Энд байгаа 

хуснэгттэй адил хуснэгтийг суралцагчдад тараах мате

риал болгон асуултуудын дэс дарааг еер'lИЛЖ ег. 

Фиmпmой 1:12 

1:19 

3:10 

3:13-14 

4:11 

4:12 

4:13 

Надад тохиолдсон юмсын улмаас сайн 
мэдээ урагш ахисан юм. 

Энэ зовлон миний авралд тусална гэдгийг 
би мэднэ. 

Би уугээр дамжин Христийг болон 
Амилалтын хучийг мэдэж чадна. 

Миний бие енгерсен уеийн хунд сор 
илтуудыг мартаж, ирээдуй еед ТЭМУУЛНЭ. 

Би ямар ч нехцелд сэтгэл хангалуун байж 
сурсан хун (мен Алма 29:1-6-г уз). 

Би хэрхэн даруу байхыг болон Их Эзэний 
элбэг дэлбэг аднслалыг хэрхэн ху лээж 
авахыг мэддэг болеон. 

Христ намайг хучирхэгжуулсэн учир би 
юуг ч хийж чадна. 

I 

Тарааж егсен материалыг залруулж, эдгээр зарчмууд тэ

дэнд тохиолдсон хундрэл бэрхшээлийг даван туулахад 

хэрхэн тусалж болохыг ярилц. 

Филиппой 4:4-10-ыг уншиж, хунд сорилт, гай зовлон то

хиолдсон уед бид хэрхэн тайван байх ёстойг ОЛ. Далын 

Нэгдугээр 3евлелийн гишуун асан Ахлагч Милтон 

Р.Хантерын дараах угсийг хуваалцахыг бод: 

"Бидний Авраг'! Ор'IИН уеийн нэг бошиглог'lИД: 

' ... зев шударга уйлс бутээдэг хун, энэ амьдралд 

шагналаа, ирэх дэлхийд менх амьдралыг хулээж 

авна' хэмээн мэдэгдсэн билээ. (С ба Г 59:23.) 

"ОР'lИН уеийн энэ илчлэлтэд дурдсан амар амга

лан бол цэвэр ухамсрын ур дунд бий болдог 

амар амгалан юм. Энэ бол хун Бурхан ба хумуу

нийг гомдоохоос ангид байх уед ирдэг амар амга

лан юм" (Conference Report, 1966 оны 10-р сар, 40; 

мен Мозая 2:15; 4:3; С ба Г 135:4-ийг уз). 

Паулын улгэр жишээгээр амьдрахад нь суралцагчдыг 

ДЭМЖ. Бид Паулын нэгэн адил сорилт бэрхшээл тулгар

сан уед Есус Христийн сайн мэдээгээр дамжуулан адис

лагдсандаа баяртай байж 'Iадна гэдгийг ГЭР'lил. 

Энэхуу амар амгаланг олж авах зам дээр саад тээг то

хиолддогийг суралцаГ'IДад гэрчил. Арванхоёрын Чуулгын 

гишуун асан, Ахлагч Жеймс И.Фауст тайлбарласан нь: 

"Манай нийгмийн сунслэг байдлын ев'IНИЙ нэг 

шалтгаан нь ёс суртахууны хувьд юу зев, юу бу

руу болохыг мэддэггуй буюу энэ асуудлыг хай

хардаггуй явдал юм. Маш олон зуйлийг менге, 

эд херенгетэй болоход хэрэгтэй юу, угуй юу гэ

дэг унэлэмжээр шуудэг болжээ. Садар самуун, 

шударга бус явдал, ХУ'lирхийлэл, мерийтэй тог

лоом болон нугэл хилэнцийн бусад хэлбэруу

дийн эсрэг тэмцэж, шуумжилсэн хувь хумуус, 

байгууллагуудыг олны емне элэг доог болгох нь 

суулийн уед ИХЭСЛЭЭ. Олон зуйл хууль зуйн дагуу 

байна уу, угуй юу гэдэг нь хамаагуй илт буруу 

байна. Дэлхийн хилэнцэт зуйлсээс зууралдсаар 

байдаг хумуус 'бух оюун ухаанаас дээгуурх Бур

ханы амар тайвныг' (Филиппой 4:7) мэдэж чадах

гуй" (Conference Report, 1992 оны 4-р сар, 5; 

Ensign, 1992 оны 5-р сар, 6). 

Филиппой 2:2-16 Бид Есус Христийн Цагаатгал дээр 
тулгуурлан авралдаа хурэхийн толоо чадах бухнээ 
хийх ёстоЙ. (20-25 МИНУТ) 

Ширээ, буйдан мэтийн нэг хун ергеж даахааргуй юмсыг 

суралцаГ'lдад УЗУУЛ. Уг юмыг ангийн ар талд аваа'lИЖ та

вихыг нэг суралцаГ'lаас ХУС. Туслах еер нэг суралцаг'lИЙГ 

УРЬ. Асуулт: 

• Энэ юмыг авралд хурэхтэй хэрхэн зуйрлуулж болох вэ? 

• Бид еерсдийгее авар'! 'Iадах уу? 

• Бидэнд туслах ямар хун хэрэгтэй вэ? 

Филиппой 2:12-ыг суралцагчдаар уншуул. Асуулт: Хэрэв 

Есус Христ авралд шийдвэрлэх уурэг гуйцэтгэдэг юм 



бол "еерсдийн авралыг биелуулэгтун" хэмээн Паул Гэ

гээнтнуудэд зевлесен нь юу гэсэн утгатай гэж та нар 

боддог вэ? 

Бидний аЖИЛ,Хрисmийн ажил гэсэн хоёр гарчгийг самбар дээр 

бич. Филиrшой 2:5-11, Мосе 1:39-ийг суралцагчдаар ун

шуулж, Христийн ажлыг дурсэлсэн угсийг олуулж, тэд

ний хариултыг Хрисmийн ажил гарчгийн дор самбар дээр 

бич. Асуу лт: 

• Христийн ажил гэж юу вэ? 

• Тууний ажлын ямар хэсэг гуйцэлдээд байна вэ? (Ца

гаатгал.) 

Есус Христ 6ерийн Цагаатгалаар бидний авралыг бо

ломжтой болгосон бегеед одоо бид аврагдахад шаардла

гатай зуйлсийг хийх ёстойг гэрчил. 

Филиппой 2:13-16; Мормон 9:27-29; Сургаал ба Гэрээ 

11:20-ийг суралцагчдаар уншуулсны дараа, бидний аж

лыг дурсэлсэн угсийг Бидний ажил гарчгийн дор самбар 

дээр бич. Бид эдгээр ажлуудыг амьдралдаа хэрэгжуулж 

болох арга замуудын тухай ярилц. 

Христ Цагаатгалыг аль хэдийнэ гуйцэтгэсэн бегеед бид

ний хувьд улдсэн бух зуйл бол Туунийг шутэн биширч, 

зарлигуудыг нь сахих явдал мен (Филиппой 2:5-13-ыг уз). 

Бидний хийх ёстой ажлыli тухай Ахлагч Брус Р.МкКонки 

хэлсэн нь: 

"Бид Тууний цусны цэвэршуулэгч хучийг еерс

дедее олж авахьПI тулд туунд болон Эцэгт нь ит

гэж, нуг лээ наманчлан, Тэднийг хайрлан, бух цаг 

уед Тэдэнд уйлчлэх гэрээг баптисмыli уса ар 

хийж, дара а нь Ариун Сунсний бэлгийг хулээн 

авах ёстоЙ. 

"Туунээс хойш ... бид гэрэлд алхан, зарлигуудыг 

сахиж, дэлхийг ялах ёстоЙ. Бух хумууст бух эрин 

зуунуудад авралыli телевлегее ийм юм. Унасан 

хумуун еерийн авралыг Их Эзэний емне айдас ба 

чичрэлээр биелуулэхийн тулд эрин зуунаас эрин 

зуунд энэ телевлегеег илчилсээр ирсэн юм (Фи

лиrшой 2:12-ыг уз)" (Conference Report, 1979 оны 

10-р сар, 81; Ensign, 1979 оны 11-р сар, 54). 

Энэ сургаалыli унэнийг гэрчил. 



Номлолын анхны 
аяллын уеэр 
(Уйлс 13-14) 

МЭ 47-50 оны орчим 

Номлолын хоёр Номлолын гурав Кайсари болон 
дахь аяллын уеэр дахь аяллын уеэр РОМд шоронд хор 

(Уйлс (Уйлс ИГДОЖ 6айх уеэр 
15:36-18:22) 18:23-21:15) (Уйлс 

21:16-28:31) 

50-53 оны орчим 53 57 оны орчим 57--62 оны орчим 

РОМд хоёр дахь 
удаагаа шоронд 
хоригдох уеийн т 

егсгелеер 

62--65 оны орчим 

Зохиогч ба уншигчид: Колоссайг Паул Ромд анх удаа 

шоронд хоригдсон уеэр "Колоссайд байгаа ариун ху

мууст буюу итгэлт ах дуу нарта а ... " хандан бичсэн 

ажээ. (Колоссай 1:2; мен Колоссай 1:1; 4:3, 10, 18; Уйлс 

28:16-31-ийг уз). Энэ захидлыг бас Лаодик дахь Гэгээнт

нуудэд уншуулах ёстой байв (Колоссай 4:16-г уз). 

Туухэн ундэс: Колоссай нь (зэргэлдээх Хиерапол , Лао

дик зэрэг том хотуудын хамт) Бага Ази дахь худалдаа цэ

цэглэн хегжсен хот байв (Судруудын Удирдамж дахь 

газрын зураг 8-ыг уз). Энэ цэдэгт сайн мэдээг колоссай

чуудад хэрхэн хургэсэн тухай юу ч дурдаагуй ажээ. Паул 

Епафр ГЭГLI тэр нутгийн нэгэн гишуунийг "Христийн ит

гэлт УЙЛLIЛЭГLI" гэсэн байдаг (Колоссай 1:7-8-ыг уз). Энэ 

хунийг Паул номлолын гурав дахь аяллынхаа уеэр Ефест 

хервуулсэн байж магадгуй (Уйлс 19:10-ыг уз) Епафр сайн 

мэдээг Колоссайд аВLIИрснаар энэ нь тус нутагт тархсан 

байх магадлалтай. Сайн мэдээ цэцэглэн хегжихийн хамт 

Иудейн гаж буруу холимог шашин, Грекийн философи 

бас хегжиж баЙлаа. Хэсэг хугацааны дараа энэхуу тэрс 

узэл Гэгээнтнуудийн цугларалтуудад шургалж эхэлжээ. 

XyypaMLI шашныг хулээн авах нь есен нэмэгдэж байгааг 

Епафр шийдэж LIадахгуй бай сан УLIИр энэхуу аюултай 

хэрхэн тэмцэх талаар тэр зевлегее авахаар Ромд ОLIИЖ 

Паултай уулзжээ. Паул энэ захидлыг МЭ 60-62 оны ор

LIИМ биLIЖЭЭ (Судруудын Удирдамж, "паулыli захид

лууд," х. 159-160-ыг уз). 

Сэдэв:8ргежин тэлж байсан тэрс узлийн зорилго нь Есус 

Христийн онцгой байр суурийг бууруулах явдал баЙв. 

Христ бол Бурханы дур терхтэй бегеед БУТЭЭГLI, Сумийн 

тэргуун , анхны амилсан хун, Бурхан тэргуутний гишуун, 

ГЭТЭЛГЭГLI, "та нарьПI сонссон сайн мэдээний найдвар" хэ

мээн Паул зааснаар дээрх хуурмаг санааг залруулсан юм 

(Колоссай 1:15-23-ыг уз). 

Оршил 

8нее уед Есус Христийн бурханлаг мен <{анарьПI талаар 

ул итгэх узэл дэлхийд есен нэмэгдэж байна. Олон хун 

АврагLIИЙГ ердее л нэг агуу багш, ЭДГЭЭГLI эсвэл бошиг

ЛОГLI гэж уздэг. Дэлхийн узэл санаагаар eCLI хумуужсэн эс

вэл еерсдийн мэргэн ухаанаар шуудэг олон хун Тууний 

aLI холбогдол, байр суурийг бууруулж байна. Бурханы 

Хууг зев ойлгох ойлголтгуй эсвэл Тууний сургаалуудад 

тууштай биш байснаар тэдний итгэл амьдралыli сорилт 

бэрхшээлийг даадаггуЙ. Амьд бошиглогLIИД уунийг ул 

харгалзан сайн мэдээний баярт мэдээг тунхагласаар 

байна. Тэд Паулын нэгэн адил "алдрын найдварын" 

(Колоссай 1:27) тухай унэнийг зоригтой зааж байна. 

Колоссай 1-4-ийг залБИрLI судлан, ХИLIЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс 

емне дара ах зарqмуудыг aBLI уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Бид Эцэгийн Ууган Хуу бегеед бух зуйлсийн БУТЭЭГLI, 

Христийн цусаар гэтэлгэгддэг (Колоссай 1:12-20 мен 

Иохан 1:1-4; С ба Г 88:1-IЗ-ыг уз). 

• Бид Есус Христийн суурин дээр барьснаар xyypaMLI 

сургаалаар буруу удирдагдахаас зайлсхийж <{адна 

(Колосс ай 2:6-23-ыг уз) 

• Бид Христ дотор шинэ бутээлууд Болохыli тулд нугэл 

хилэнцийг даван туулж, зев шударга зан харьцааг хег

жуулэх ёстой (Колоссай 3:1-16 мен Мозая 3:19-ийг уз). 

• Гэр булийн доторх зев шударга харилцаа Их Эзэний 

аз жаргалын телевлегеенд нэн LIухал юм (Колоссай 

3:17-21-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 343-347. 

3аах зовломж 

Колоссай 1-4-ийн ХИLIЭЭЛУУДЭД бэлтгэхдээ дараах сана а

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 

Колоссай 1:12-23. Бид Христийн цусаар ГЭТЭЛГЭГДДЭГ. 
Бид сайн мэдээнд дуулгавартай байснаар Есус Хрис
тэд итгэх ИТГЭЛЭЭ гунзгийруулж, буруу удирдагдахаас 
зайлсхийж чадна. (20-25 МИНУТ) 

Неешилсен ургамал, модны зураг узуулж, уг ургамал 

буюу модыг юу тогтоон барьж байдгийг ярилц. Дараах 

гуйцэд биш егуулбэрийг самбар дээр БИLI: Уноэс хэчнээн 

гунзгuu баuх mуса.м, . СуралцаГLIдаар егуул-

бэрийг гуЙцээлгэ. ("ургамал тедийLIИНЭЭ бат бех байна," 

"мод теДИЙLIИНЭЭ бат бех байна" гэж дээрх егуулбэрийг 

гуйцээж болно.) Асуулт: Бид энэ зурагнаас сунслэг байд

лыli ямар харьцуулалт хийж болох вэ? 



:: 1 1 1.1 1 1. 

Дара ах егуулбэрийг самбар дээр бич: Би Есусийг 'мужааНbl 

чу, агуу багш, сайн удирдагч, эш узуулэгч гэдгuйг 'мэднэ. 

Уунийг унэн гэдэгт итгэдэг уу гэж суралцаГ'щаас асуу. 

Судруудаас еер гэрчлэлийг олж харж болно гэдгийг 

суралцагчдад хэл. Колоссай 1:12-23-ыг уншиж, дараах 

асуултуудаас заримыг нь ярилц: 

• Аврагqийн тухай Паулын гэрqлэлээс ямар уг, егуулбэ

рууд та нарт гунзгий сэтгэгдэл теруулэв? 

• Энэ гэрqлэл, самбар дээр биqсэн емнех гэрqлэл хоё

рын хооронд ямар ялгаа байна вэ? 

• Аль нь илуу гунзгий ундэстэй байна вэ? 

• Бат бех гэрqлэлтэй байснаар таны амьдралд ямар xyq 

qадал ирэх вэ? Яагаад? 

Паулын уед зарим хумуус Есус Христийг зугээр Л тэнгэр 

элqуудийн нэг гэж уздэг байсныг суралцагqдад хэл. 3а

рим хумуус Тууний терелт, хумууний шинж, Цагаатга

лыг угуЙсгэдэг. Паул ийм санаануудыг залруулсан юм. 

8нее уед q зарим хумуус Есус Христийг зугээр Л ердийн 

хун байсан гэж боддогийг таЙлбарла. Асуулт: 

• Аврагqийн тухай энэхуу дутуу дулимаг ойлголтыг 

тодруулахын тулд бид юу хийж болох вэ? 

• Бид паулыliтайй адип ГЭрLIЛэлтэй байхын тулд юу 

хийж болох вэ? 

Колоссай 2:6-10-ыг уншиж, ийм гэрqлэлтэй болох талаар 

Паулын егсен тулхуур ойлголтуудыг ол. Эдгээр тулхуур 

ойлголтуудыг самбар дээр бич (Тэдгээр нь "туун дотор 

алхах [шулэг 6], "туун дотор бат ундэслэгдэн байгуулаг

даж [шулэг 7], "итгэл дотроо баталгаажин [шулэг 7], 

"туун дотор тегс болгогдсон" [шулэг 10] гэсэн нийлэмж 

угс байж болно). Самбар дээр бичсэн нийлэмж уг бу

рийн утгыг ярилц. Асуулт: 

• Хэрэв бид Христэд "ундэслэгдэхгуй" бол бидэнд юу 

тохиолдож болно хэмээн шулэг 8-д егуулсэн байна вэ? 

• Бид АврагLIИЙН дотор илуу гунзгий "ундэслэгдэхийн" 

тулд юу хийж болох вэ? 

АрванхоёрьПI чуулгыli гишуун, Ахлагq Жозеф Б. 

Вертлингийн дараах угсийг хуваалц: 

"Есус Христ бол ямар q агуу багш буюу филосо

фиqтой зуйрлэх аргагуй агуу юм .... Есус авра

лыli телевлегеений хэсэг болгон бух хун 

терелхтний нуглийн телеех цагаатгалыг уйлдэж, 

нуглийн телее зовон шаналж, хэрэв нугэлтнууд 

наманqлах юм бол, шударга ёсны хуулийн 

шаардлагыг биелуулсэн юм .... 

"Тэр бас менх бус амиа erq, цовдлуулан, анхны 

амилсаи хун болж, Эцэгийн бух хуухдуудэд ами

луулалтыг боломжтой болгосон юм .... Тэр бол 

Эцэгийн емне бидний 3yyq бегеед бух зуйлд би

дэнд Улгэр жишээ узуулэгq мен. Биднийг хайр

ладаг Тууний нинжин сэтгэлийн хайр нь бидний 

ойлголтоос хэт давсан зуйл юм" (Conference Report, 

1994 оны 10-р сар, 99; Ensign, 1994 оны ll-р сар, 75). 

Хэрэв бид еерсдийнхее телее Есус Христийн хийсэн бух

нийг ухааран ойлгох юм бол энэ нь Туунийг шутэн биш

рэхэд бидэнд сунслэгээр нелеелех болно гэдгийг 

суралцагqдад таЙлбарла. Еренхийлегq Ховард В.Хантер 

ийн асуужээ: 

"Бид АврагLIИЙГ хэр зэрэг олон удаа санадаг вэ? 

Бид Тууний амьдралыг хэр зэрэг гунзгий, хэр зэ

рэг талархалтай, хэр зэрэг бишрэлтэйгээр тун

гаан боддог билээ? Тэрбээр бидний амьдралд 

голлох байр эзлэх ёстойг бид мэддэг бил уу?" 

(Conference Report, 1993 оны 4-р сар, 79; Ensign, 

1993 оны 5-р сар, 64). 

Ахлагq Нийл А.Максвелл зевлесен нь: 

"Бид талархлаа ... Есустэй улам адилхаи болох 

xyq qармайлтаар, тууний заи телевийн шинж <{а

нар бурийг нэг бурLIЛЭН еерсдедее телевшуулэх 

замаар илэрхийлэх ёстой (3 Нифай 27:27-уз). Бид 

<{ухамхуу ингэж амьдарснаар Есуст зевхен талар

ха ад зогсохгуй бур бишрэн бахархах болно. Чу

хамдаа, бид Туунийг дуурайснаар Есуст хундэтгэл 

бишрэлээ илэрхийлж <{адна!" (Conference Report, 

1993 оны 10-р сар, 26; Ensign, 1993 оны ll-р сар, 20). 

Есус Христийн тухай бат бех гэрqлэлтэй байхын тулд энэ 

зевлегеег дагахад нь суралцагqдыг дэмж. 

Колоссай 3:5-25. Бид Христ доторх шинэ бутээл боло
хын тулд нугэл хилэнцийг даван туулж, зев шударга 
зан харьцааг хегжуулэх ёстоЙ. (15-20 МИНУТ) 

Ангид хоёр цамц (эсвэл амархан емсеж, тайлж болох еер 

хувцас) авLIИр. Колоссай 3:5-9-д жагсаасан зан телевийн 

муу шинжуудийг цаасан дээр биLIИЖ, нэг цамцны ар 

дээр зуугээр тогтоо. Колоссай 3:10-17 дахь зан телевийн 

сайн шинжуудийг еер цаасан дээр бичиж, негее 

цамцны ар тал дээр хад. жагсаалтуудыг харагдахгуй 

байдлаар хоёр цaMцыг ангийн емне елге. Колоссай 

3:1-4-ийг уншиж, асуу: 



• Эдгээр шулгуудэд егуулснээр, бид ямар уйл явдалд 

бэлтгэх ёстой вэ? 

• Бид уунд хэрхэн бэлтгэж болох вэ? 

Христийг дахин ирэх уед бидний царайн терх байдал 

бид хэрхэн амьдарч байсны тусгал болох бегеед Тэрбээр 

бид чухам ямар хумуус вэ? гэдгийг жинхэнэ байгаа байд

лаар нь харах болно (Алма 5:14; Моронай 7:48-ыг уз). 

Колоссай 3:5-9-ийг суралцагчдаар уншуулж, бидний гээх 

ёстой зан телевийн муу шинжуудийг олуул. Толь бичиг 

эсвэл зуулт тайлбарыг ашиглан хунд угсийг таЙлбарла. 

Эхний цамцыг эргуулж харуул. Асуулт: 

• Ийм зуршилтай хунд та ямар зевлегее егех вэ? 

• Эдгээр зуршлуудыг еертее хэвшуулэхэд хэр зэрэг 

хэцуу вэ? 

• Ийм зуршлуудыг хаях нь хэр зэрэг хэцуу вэ? Яагаад? 

• Та эдгээр зуршлуудыг хэрхэн гээж болох вэ? 

• Та яагаад муу зуршлаа гээхийг хусдэг вэ? 

, , 

Колоссай 3:10-17-г уншиж, бид зан телевийн ямар шинж 

чанаруудыг еерсдедее телевшуулэх хэрэгтэйг ол. Тэд

гээрийг самб ар дээр бичиж, еерсдедее хегжуулэх хэрэг

тэй зан телевийн шинж бурийг ярилц. Хоёр дахь 

цамцыг эргуулж харуул. Асуулт: 

• Зан телевийн эдгээр шинж чанаруудыг эзэмшсэн 

хунд та юу гэж хэлэх вэ? 

• Зан телевийн эдгээр чанаруудыг эзэмших нь хэр зэ

рэг хэцуу вэ? 

• Эдгээр шинж чанаруудыг еертее телевшуулснээс 

ямар адислалууд ирдэг вэ? 

Суралцагчдад цаас егч, зан телевийн ямар чанаруудыг 

хегжуулж, ямар чанаруудыг нь хаяхыг хусдэгийг нь жаг

саан бичуул. 



Анхны Номлолын хоёр Номлолын гурав Кайсари болон РОМд хоёр дахь 

номлолын аялал дахь аялал дахь аялал РОМд шоронд удаагаа шоронд 

(Уйлс 13-14) (Уйлс 15:36-18:22) (Уйлс 18:23-21:15) хоригдсон уеэр хоригдсон уеийн 

(Уйлс 21 :16-28:31) тегсгелеер 

МЭ 47 50 оны орчим 50 53 оны орчим 53 57 оны орчим 57---62 оны орчим 62---65 оны орчим 

Зохиогч ба уншигчид: Паул 1 Тесалоникийн номыг Те

салоник дахь сумд зориулан бичжээ (1 Тесалоник l:l-ийг 

уз). Энэ бол тууний хамгийн туруучийн захидал байх ёс

той гэдэгт олон хун итгэдэг. 

Туухэн ундэс: Тесалоникийн сум Паулын номлолын хоёр 

дахь аяллын уеэр сууриа тавьжээ. Паул Филиrшойгоос 

явсныхаа дараахан Эгейн тэнгисийн баруун хойд булан 

дахь гол боомт хот, худалдааны тев Тесалоникт иржээ 

(Судруудын Удирдамж, газрын зураг 6-г уз). Тэрбээр 

Иудейн синагогуудад Хундэтгэлийн гурван едер дараа

лан Есус Христийн сайн мэдээг их амжилттай заажээ 

(Уйлс 17:1-4-ийг уз). Гэвч ул итгэгч иудейчууд "атаархан," 

дайсагнагч булэг болон цугларч, Паул, тууний хамтраг

чид болон тэднийг талархан дэмжсэн бусад хумуусийн 

амь насанд халдахаар завдаж байв (Уйлс 17:5-ыг уз). Паул 

шинэ хервегчдийн аюулгуй байдлыг эрхэмлэн тэндээс 

явахыг зевшеерчээ (Уйлс 17:10-ыг уз). Тэрбээр номлолын 

аяллаа ургэлжлуулж, тэндхийн шинэ сумийг бэхжуулэ

хийн тулд Тимотыг Тесалоник уруу хаа нэгтэйгээс буцаа

сан аж (1 Тесалоник 3:1-3-ыг уз). Тимот Тесалоникийн 

сумийн байдлыг тайлагнахаар хожим нь Паултай Корин

тод уулзсан байна (Уйлс 18:5-ыг уз). Паул энэ захидлыг МЭ 

50-51 оны уед Тимотын танилцуулсан асуудлуудын талаар 

Тесалоникийн Гэгээнтнуудэд зевлегее егехоор бичжээ. 

Сэдэв: Паул энэ захидлыг Их Эзэний ирэлтэнд бэлтгэн, 

зохистой амьдрахад нь тесалоникчуудыг дэмжиж, сайн 

мэдээний тухай мэдлэггуйгээр нас барсан терел терегс

дийнхее телеех сана а зоволтыг нь нимгэлэхийн ту лд 

бичжээ. 

1 Тесалоник 1-5 

Оршил 

8нее уед Сумийн гишууд заримдаа хуурамч уламжлал

тай тэмцдэг шиг Тесалоник дахь Гэгээнтнууд Амилал

тын талаарх бурэн биш ойлголттой тэмцэхийн тулд 

хеделмерлеж баЙв. Сумийн нас барса н итгэлтэй гишууд 

Хоёр дахь Ирэлтийг хуртэл амьдрах хумуусийнхтэй адил 

адислалуудыг хулээн авахгуй нь хэмээн тэд сана а зовж 

баЙлаа. "Есус дотор нойрссон [бух] хумуусийг Бурхан 

Тууний хамт авч:рах болно" (1 Тесалоник 4:13-14) гэдэгт 

Паул тэднийг итгуулж баЙв. Унших явцдаа, бид Хоёр 

дахь Ирэлтэнд хэрхэн бэлтгэх тухай зевлегеег ол. Тэгэх

дээ "Эзэний едер нь шенеер ирэх хулгайч адил ирэ

хийг" (1 Тесалоник 5:2) сана. 

Тесалоник 1-5-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дара ах зарч:муудыг авч уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Есус Христийн сайн мэдээг хулээн авсан хумуус бусдыг 

уун руу хетлех уурэг хариуцлага хулээдэг (Тесалоник 

1:6-10 мен С ба Г 88:81-82-ыг уз). 

• Жинхэнэ уйлчлэгчид сайн мэдээгээр зев шударга 

байдалд амьдарч, заадаг (1 Тесалоник 2:1-10-ыг уз). 

• Номлогчид Их Эзэнд болон Тууний сайн мэдээнд хер

весен хумуусийг алдаршуулж, тэдний телее баярла

даг (1 Тесалоник 2:11-20 мен С ба Г 18:10-16-г уз). 

• Ариусгал нь Цагаатгалаар дамжин, Тэнгэрлэг Эцэгийн 

хусэлд захирагдсанаар ирдэг (1 Тесалоник 4:1-7 мен 

Хиламан 3:35-ыг уз). 

• Итгэлтэй хэвээр нас барсан Бурханы Гэгээнтнууд Есус 

Христийн Хоёр дахь Ирэлтээр амилуулагдана (1 Теса

лоник 4:13-18 мен С ба Г 45:44-46-г уз). 

• Жинхэнэ Гэгээнтнууд Хоёр дахь Ирэлтийн емне то

хиох тэмдгуудийг ажиглан харах хэрэгтэй (1 Тесало

ник 5:1-10 мен Иосеф Смит-Матай 1:46-55-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 272-275. 

Заах зовломж 

1 Тесалоник 1-5-ын хичээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах сана а

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

1 Тесалоник 1 :6-2:20. Жинхэнэ уйлчлэгчид зев wу

дарга байдалд сайн мэдээгээр амьдарч, уунийг заан, 

ууний захиасыг хулээн авсан хумуустэй баяр баяслаа 

хуваалцдаг. (20-25 МИНУТ) 

Дараах уйл явдлыг тесеелен бодохыг суралцагчдаас хус: 

Гишуун бус найзыгаа сумд авч:рах даалгаврыг авсны да

раа тэр найз чинь сумд ирнэ гэдэгт эргэлзэн, сана а чинь 



зовлоо гэж бод. Найз qинь урилгаас татгалзжээ. Шалт

гааныг нь асуутал, хэрэв танай сум 'lИНий амьдралын хэв 

маягаар амьдрахыг хумууст заадаг бол сайн сум БИllI 

байж таарна гэж хариулсан аж. 

Дара ах асуултуудаас заримыг нь ярилц: 

• Хэрэв ийм явдал тохиолдвол qамд ямар санагдах вэ? 

• Чи юу гэж хэлэх вэ? 

• Хэрэв qи итгэл бишрэлээ бусадтай хуваалцахыг хусдэг 

бол Сумийнхээ сургаалаар амьдрах нь яагаад qухал вэ? 

• Хэрэв qи энэ уйл ЯВДЛЫГ шинээр биqвэл тегсгел нь 

ямар байх вэ? 

1 Тесалоник 1:6-10-ыг суралцагqдаар уншуулж, сайн мэ

дээгээр хэрхэн амьдрах тухай жишээнуудийг эрж ол. 

Тэдний хариултуудыг самб ар дээр биqиж, ярилц. 

Асуулт: 

• Сургууль дээр, гэртээ, эсвэл сум дээр хэрхэн номлолд 

байгаа юм шиг байж болох вэ? 

• 'Тишуун бур номлогq" гэсэн егуулбэр еерийн 'lИНЬ 

хувьд ямар утгатай вэ? 

1 Тесалоник 2:5-12-ыг суралцагqдаар уншуулж, сайн 

НОМЛОГ'IИйн шинжуудийг биqуул. Олж мэдсэн зуйлийг 

нь тэднээр хуваалцуул. Асуулт: 

• Дээрх шинжуудээс алиныг нь 'IИ эзэмшээд байна вэ? 

• Алийг нь хегжуулэхийг 'IИ хусэх вэ? 

Хэрэв хусвэл дээрх шинж qанаруудыг эзэмшсэн нэг ху

ний жишээн дээр уйл явдлыг хиqээлийн эхэнд сурал

цaгqдaap дахин биqуулж болно. 

Амьдралд нь сайн нелее узуу лсэн нэг хуний тухай яри

хад суралцагqдыг урь. Асуулт: 

• Тэр хун яагаад ийм нелее узуулэх боломжтой байсан бэ? 

• Энэ хун еерт qинь ямар сэтгэгдэл теруулсэн бэ? 

Буцаж ирсэн номлогqид сайн мэдээг бусадтай хуваалц

сан баяр баяслаа олонтоо хуваалцдагийг таЙлбарла. Одоо 

'1 ТЭД ийм баяр баясал, сэтгэл ханамжийг эдэлж болно 

гэдгийг суралцагqдад гэрqил. 1 Тесалоник 2:17-20-ийг 

уншиж, Тесалоникийн Гэгээнтнуудийн талаар Паул 

ямар сэтгэгдэлтэй байсныг дурсэлсэн егуулбэруудийг 

ол. Дээрх шулгуудийг Сургаал ба Гэрээ 18:10-16-тай 

харьцуул. Асуулт: 

• 1 Тесалоник 2:17-20-д яагаад ийм их баяр баясал, хай-

рыг илэрхийлсэн байна вэ? 

• Ийм баяр баяслыг бид хэрхэн эдэлж болох вэ? 

Энэ долоо хоногт хэн нэгэнд сайн нелее УЗУУЛЭХЭД су

ралцагqдыг дэмж. 

1 Тесалоник 5:1-23. Жинхэнэ Гэгээнтнууд угтан хэлэгд
сэн тэмдгуудийг анхааралтай ажиглаж, сайн мэдээ
гээр амьдарснаар Их Эзэний ирэлтэнд бэлтгэдэг. 
(20-25 МИНУТ) 

Анхныхаа хуухдийн терех едрийг яг урьдqилан тааж хэ

лэхийг суралцагqдаас хус. Асуулт: Хуухдийн терех уеийг 

яг тодорхой ХЭЛЭХ нь яагаад хэцуу байдаг вэ? 1 Тесалоник 

5:1-3-ыг уншиж, Паул Хоёр дахь Ирэлтийн цаг хуга

цааны талаар юу гэж хэлснийг ол. Асуулт: 

• Паул Хоёр дахь Ирэлтийг дурслэхийн ТУЛД еер ямар 

дурслэлийг ашигласан байна вэ? 

• Эдгээр дурслэл хэр зэрэг оновqтой харьцуулалт бол

сон байна вэ? 

• Тууний ирэлтэнд хэн гайхах вэ? 

1 Тесалоник 5:4-5-ыг уншиж, хэн гайхахыг, хэн гайхах

гуйг ол. 

Самбар дээр хоёр багана хийж нэгийг нь Гэрлийн хуух

дууд, негеег нь Харанхуйн хуухдууд гэж нэрлэ. 1 Тесалоник 

5:6-11-ийг суралцагqдаар уншуулж, дээрх хуухдууд тус 

бурийн шинжуудийг олуул. Эдгээр шинжуудийг тус ту

сынх нь багананд жагсаан би'IИЖ, ангиараа ярилц. Ар

ванхоёрын Чуулгын Ахлагq Роберт Д.ХеЙлсиЙн дараах 

эшлэлийг хуваалц: 

"Бид зарлигуудаар амьдарснаар Бурхантай эв 

нийцтэй болж, Эцэг, Хуу хоёртой зорилгоороо 

юг болдог. Бид Бурхантай нэг байснаар сунслэг 

гэрэлд амьдардаг. Бид зарлигуудыг сахихад хи

qээл зутгэл гаргаснаар, бидний дотор орших бо

ломжийг Ариун Сунсэнд ОЛГОДОГ. Бидэнд 

хувиараа ил'Iлэлт хулээн авах бэлэг егегдсен 

баЙдаг. Энэ бол биднийг хамгаалж, бидэнд гэ

рэлт цамхаг болон УЙЛ'IИЛЖ, зев замаар удирддаг 

сунсний гэрэл юм. Энэ гэрэл дай сны харанхуйг 

сарниулдаг. Энэ гэрэл их хуqтэй бегеед бид бур 

нуглийн гунзгий харанхуй нухэнд орж, сунсний 

гэрлийг узэх нь енгерев уу дЭЭ ГЭЖ бод сон уед '1 

биднийг гийгуулж qадна" (Conference Report, 

1996 оны 4-р сар, 51; Ensign, 1996 оны 5-р сар, 36). 

Суралцагqдаас асуу: 

• 3арим хумуус яагаад их Эзэний ирэлтээр цоqин бал

магдах вэ? 

• Тэдэнд юу тохиолдох вэ? (СуралцагqдьПI хариултуу-

дыг ярилц.) 

Сургаал ба Гэрээ 106:4-5-ыг уншиж, бид гэрлийн хуух

дууд байхьПI ТУЛД юу хийж болохыг ол. Асуулт: 

• "Бусээ буслэгтун" гэсэн нь юу гэсэн утгатай вэ? (Бэлт

гэх буюу бэлэн баЙх.) 

• Бид хэрхэн бэлтгэлтэй байдаг вэ? 



Бэлтгэлтэй байх нэг арга зам бол бид Бурхан, хун хоёр

той харилцаагаа сайжруулах явдал мен гэж Паул хэлжээ. 

Тэрбээр Бурхан, хун хоёртой харилцаагаа сайжруулах до

лоон арга замыг заажээ. Ангийг тэнцуу тоотой хоёр бу

лэг болгон хуваа. Нэг булэгт Тесалоник 5:12-15-ыг 

даалгавар болгон ePI, Гэгээнтнууд нехедтэйгее харилцах 

харилцаагаа сайжруулах долоон арга замыг жагсаан би

'1Ихэд тэднийг урь. Негее булэгт 1 Тесалоник 5:16-22-ыг 

даалгавар болгон ePI, Гэгээнтнууд Бурхантай харилцах 

харилцаагаа сайжруулах долоон арга замыг жагсаан би

LJИхэд тэднийг урь. Арвандервен зуйлийг самбар дээр 

жагсаан биLJИЖ, ярилц. 

1 Тесалоник 5:23-ыг уншиж, Тесалоникийн Гэгээнтнуу

дэд Паул хэрхэн найдвар тавьж байсныг ол. Асуулт: 

• Та илуу агуу адислалын тухай бодож чадах уу? 

• Энэ адислал яагаад унэлж баршгуй чухал вэ? 

• Дээрх арвандервен зуйлийг хийх нь энэ адислалыг ху-

лээн авахад танд хэрхэн туслах вэ? 

Хэрэв цаг гарвал шулэг 23-ыг Тесалоник 4:3-7-той харь

цуулж, бие сэтгэл ариусахад бэлгийн харилцааны цэвэр 

ариун байдал хэрхэн чухал болохыг ярилц. 



Анхны Номлолын хоёр Номлолын ГУрав Кайсари болон РОМД хоёр дахь 

номлолын аялал дахь аялал дахь аялал Ромд шоронд удаагаа шоронд 

(Уйлс 13-14) (Уйлс 15:36-18:22) (Уйлс 18:23-21:15) хоригдсон уеэр хоригдсон уеийн 

(Уйлс 21 :16-28:31) тегсгеЛGер 

МЭ 47 50 оны орчим 50 53 оны орчим 53 57 оны орчим 57---62 оны орчим 62---65 оны орчим 

Зохиorч ба уншигчид: 2 Тесалоникийн номыг Паул Те

салоник дахь сумд зориулан БИLIЖЭЭ (2 Тесалоник 1:1; 

3:17-г уз). Паул энэ захидлыг МЭ 50-51 оны уед БИLIСЭН 

байна (Судруудын Удирдамж, "Паулын захидлууд," 

х. 159-1БО-ыг уз). 

Туухэн ундэс: Энэ захидал, 1 Тесалоник хоёрын ихэд 

адил тестэй байдал нь эдгээрийг хооронд нь зургаан са

рын зай тай БИLIСЭН гэж олон хунийг бодоход хургэдэг 

ажээ. Паул энэ захидлыг Силас, Тимот хоёр тууний 

анхны захидлыг хургэж егеед буцаж ирэн, байдлыг 

илтгэсний дараа удалгуй БИLIЖЭЭ. Нэмэлт мэдээллийг 

1 Тесалоникийн НОМЬпI оршлоос (х. 234). 

2 Тесалоник 1-3 

Оршил 

Паул Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлтийн тухай сургаалыг 

ихэд ХУLIТЭЙГЭЭР заасан уqир Тесалоникийн Гэгээнтнууд 

уунд урам зоригтойгоор бэлтгэж эхэлжээ. Гэтэл Их Эзэ

ний ирэлт бур хаяанд ИрLIИХЭЭД байгаа мэтээр ухуулж 

байсан багш нарьПI xyypaMLI узэл баримтлал Сумд шур

галан орж ирэв. ТесаЛОНИКLIуудаас олон нь уунд итгэqи

хээд, едер тутмьПI ажлаа LI хийхээ больж, Их Эзэний 

ирэлтийг хулээн суух болжээ. Паул энэ захидалд Хоёр 

дахь Ирэлтийн тэмдгуудийн тухай егуулсэн юм. 

2 Тесалоник 1-3-ыг залБИрLI судлан, ХИLIЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс 

емне дараах зарqмуудыг aBLI уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал эарчмууд 

• Ёс бус хумуус Их Эзэний Хоёр дахь Ирэлтээр Тууний 

шийтгэл хулээх болно (Тесалоник 1:3-10 мен С ба Г 

5:19; 133:50-52-ыг уз). 

• Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлтийн емне урвалт бо

лон сэргээлт тохиох болно гэдгийг Паул бошигложээ 

(2 Тесалоник 2:1-10 мен Амос 8:11-14; Ефес 1:10-ыг уз). 

• Бид Сумийг удирдахаар Бурханаас дуудагдсан хумуу

сийн телее залБИрLI, тэднийг дуулгавартай дагах ёстой 

(Тесалоник 3:1-7; мен Шастирын Дэд 20:20; Матай 

10:41-ийг уз). 

• Хожмын Уеийн Гэгээнтнууд еерсдийгее болон гэр бу

лээ хангахьПI телее хеделмерт ядаРLI цуцах ёсгуй (2 

Тесалоник 3:10-13-ыг уз; мен С ба Г 42:42; б4:33-ыг уз).) 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 275-279. 

За ах З0ВЛОМЖ 

2 Тесалоник 1-3-ьПI ХИLIЭЭЛУУДЭД бэлтгэхдээ дара ах сана а

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее за ах сана аг ашигла. 

New Testament Video ХИLIЭЭЛ 19, "The Second Coming" 

(3:4б)-ыг 2 Тесалоник 1:1-2:3-ыг заахад ашиглаж 

болно (New Testament Video Guide -ын заах зевлемжийг уз). 

� 2 Тесалоник 1:1-2:3. Сумийн удирдагчид бидэнд 

� Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлтэнд бэлтгэхэд ту

салж чадна. Бид Сумийн удирдагчдын твлвв зал

бирч, тэднийг дуулгавартай дагах ёстоЙ. (40-45 МИНУТ) 

Он сар едрийг тавиагуй хуанли, цагийн зуу нь байхгуй 

цагийг ангийнханд узуул. Эдгээр зуйлс юуг телеелж бо

лохыг хэлэхийн тулд Сургаал ба Гэрээ 49:7-г уншихад су

ралцаГLIДЫГ урь. Асуу лт: 

• Та нар Хоёр дахь Ирэлтийн яг тодорхой цагийг мэдэ

хийг хусдэг уу? Яагаад? 

• Хэрэв бид Их Эзэний ирэлтийн едер, цагийг тодорхой 

мэддэг бол ямар асуудлууд yYCLI болох вэ? 

Алма 34:33, 35-ыг уншиж, эдгээр шулгууд ямар нэг юмыг 

хойшлуулах болон ууний ур дагаврьПI талаар юу заадгийг 

олуул. Сунслэг байдлын хувьд ургэлж бэлтгэлтэй байж, 

намаНLIЛалаа хойшлуулахгуй байхыli qyxлыг ГЭрLIИЛ. 

Тесалоникийн Гэгээнтнууд Хоёр дахь Ирэлтийн тухай 

паулыli сургаалыг буруу ойлгосныг суралцаГLIдад хэл. 1 

Тесалоник 4:13-17-г уншиж, асуу: Эдгээр шулгууд дэх 

ямар егуулбэр Хоёр дахь Ирэлт удахгуй тохиох болно гэ

сэн буруу ташаа ойлголт теруулж болохоор байна вэ? 

("Амьд бид," шулэг 13, 17.) 

Паул Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлтийн тухай буруу 

ойлголтыг залруулахын тулд хоёр дахь захидлаа БИLIЖЭЭ. 

2 Тесалоник 1:3-10-ыг уншиж, Хоёр дахь Ирэлт ирээдуйд 

тохиох болно гэдгийг харуулсан тулхуур угс болон 

егуулбэруудийг эрж ол. Асуулт: 



:: 
• 

• I 1.1 1 ."' 1. • • 1 • 

• Хоёр дахь Ирэлтийн емне Гэгээнтнуудэд юу тохиол

дох вэ? 

• Ямар тайтгарлыг Паул санал болгосон бэ? 

• 2 Тесалоник 2:1-З-ыг унш. Их Эзэний ирэлтийн емне 

еер юу тохиох вэ? 

• Энэ нь яагаад Паулын уеийн Гэгээнтнуудийн урмыг 

хугалсан бэ? 

• Та нарт бол ямар санагдах байсан бэ? 

Дара ах егуулбэруудийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал: 

"Ухаан бодлоороо тэр даруй 

ганхаж дайвалгуй, эсвэл 

сунсээр '1 юм уу, эсвэл уг 

яриагаар ч ЮМ уу эсвэл 

захидлаар ч ЮМ уу 

уймуулэгдэхгуй байгтун" 

(IIIY лэг 2). 

"Хэн ч та нарыг буу мэхлэг" 

(IIIУЛЭГ 3). 

Сонесон хуурамч сургаалд 

буу анхаарал хандуул. 

Зевхен эрх мэдэл бухий 

хумуусийн угийг Л сонс. 

Хуурамч сургаал заадаг 

хумуусээс болгоомжил. 

Хоёр дахь Ирэлтэнд бэлтгэхэд бидэнд бошиглогчид хэр

хэн тусалдаг тухай ярилц Асуулт: Тэд хэрхэн тусалдаг 

вэ? Дара ах гурван жишээг уншиж егех гэж байгаагаа хэ

лээд жишээ бурийг тэд хэрхэн шийдвэрлэж болно гэж 

бодож байгааг нь суралцагчдаас асуу. 

Жишээ 1: Танай семинарын ангийн нэг хевгуун Хоёр 

дахь Ирэлтийн тухай сурч мэдсэн зуйлдээ сана а нь зовж 

байгаагаа хэлжээ. Номлолд уйлчлэх, коллежид суралцах, 

гэрлэх болон хуухдуудтэй болохоор телевлехед туунд 

хангалттай хугацаа байгаа эсэхийг мэдэхийг тэр хусдэг 

ажээ. Чи туунд юу гэж хариулах вэ? Тэдний хариултыг 

ярилцаад, Ахлагч Боид КЛакерын дара ах угсийг 

хуваалц: 

"Урт удаан амьдралд няхуураар бэлтгэх цаг хуга

цаа танд байгаа гэдгийг илчлэлтуудээс болон 

амьдралаас олсон итгэл унэмшлээсээ миний 

сурч мэдсэн юм бухэн нотолдог билээ. 

"Та нэг л мэдэхэд есвер насны хуухдуудтэй бол

сон байна. Хуухдууд чинь бас нэг л мэдэхэд ур 

хуухэдтэй енер етген айл болсон байна. Арай хо

жуу та ач зээ нараа эрхлуулнэ. Ач зээ нар чинь 

бас еерийнхее ач зээ нарыг эрхлуулж суух болно. 

Хэрэв хэн нэг нь ар ай эрт хорвоог орхилоо гэхэд 

энэ нь аливаа юмыг зевеер хийх хэрэгтэйн учир 

ундэслэл юм" (Conference Report, 1989 оны 4-р 

сар, 72; Ensign, 1989 оны 5-р сар, 59). 

Асуулт: 

• Ахлагч Пакерын энэ узэл баримтлал тайтгарлыг хэр

хэн авчрах вэ? 

• Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлт холын ирээдуйд 

болно гэдгийг мэдэх нь ямар сорилт бий болгох вэ? 

Жишээ 2: Нэг найз чинь чамд дараах зуйлийг ярьжээ. 

Туунийг нэг галыli дэргэдэх ярилцлагад оролцоход уг 

хэлэгч нь Хоёр дахь Ирэлтийн талаар нэг зууд зуудэлс

нээ ярьсан гэнэ. Гэгээнтнууд энэ ирэлтэнд бэлтгэхийн 

тулд зарим тодорхой зуйлсийг хийх ёстой гэж зуудэнд 

нь туунд хэлжээ. Галын дэргэдэх ярилцлага дээр уг хэ

лэгчийн хэлсэн зуйлсийг хийх эсэхээ найз чинь мэдэхгуй 

байгаа ажээ. Чи туунд юу гэж хэлэх вэ? Ахлагч Боид 

клакерыli дараах угсийг хуваалц: 

"Бид хувиараа илчлэлт хулээн авах эрхтэй. Гэвч, 

хэрэв бид ямар нэг тэргуулэх албан тушаалд 

онцгойлон адислагдаагуй бол бусад хумуус юу 

хийх ёстой талаар илчлэлт хулээн авдаггуЙ .... 

"Хэн нэг нь заримдаа дуудагдаж, онцгойлон адис

лагдалгуйгээр заах, бусдыг адислах эрх мэдэл ху

лээн авсан мэтээр мэдэгдэх явдал гарах болно .... 

"Тиймээс албан тушаалд дуудагдсан хумуусийг 

дэмжиж батлах уйл явцыг Сумд маш нарийн авч 

уздэг. Энэ нь заах, адислах эрх мэдэл хэнд байд

гийг хун бухэн мэддэг байх ёстой гэсэн уг. 

"Бусдыг удирдан чиглуулэх сунсний удирдамж 

хувь хунд ирдэг гэж узэх ёсгуЙ. Хувийн онцгой, 

ариун туршлага зевхен хувь хунд еерт нь ирэх 

бегеед уунийг нандигнан хадгалах ёстой гэдэгт 

би итгэдэг" (Conference Report, 1989 оны 10-р сар, 

17; Ensign, 1989 оны ll-р сар, 14-15). 

Асуулт: 

• Ахлагч пакерыli хэлснээр Сумд зориулагдсан ил'1лэл

тийг хэн ху лээж авдаг вэ? 

• Сунслэг туршлага хэнд ашиг тусаа егдег вэ? 

• Бид хэний зевлегеег дагах ёстой вэ? 

Жишээ 3: Хоёр дахь Ирэлтийн тэмдгууд бараг гуйцэл

дэж дууссан, улэмж их суйрэл болно, хэрэв Сумийн ги

шууд одоо л хуне неецлехгуй бол оройтно гэж 

семинарын багш нь ярьсан учир эгч чинь сана а нь зов

чихсон гэртээ иржээ. Айж балмагдсан эгчдээ чи юу гэж 

хэлэх вэ? Тэдний хариултыг ярилцаад, Ахлагч Нийл А. 

максвеллыli дараах угсийг хуваалц: 

"Хоёр дахь Ирэлт цагаасаа емне болно гэж ху

лээн, ганц нэгхэн бошиглол дээр анхаарал тев

леруулж, бусад олон бошиглолыг тоодоггуй 

нэлээд итгэгчид Христийн туухийн бух уеийн 

туршид байсаар ирсэн юм. 8неедер бид тэрхуу 

агуу уйл явдалд илуу ойрхон байгаа болохоор 

тийм аюул тулгарсаар баЙгаа .... 



"Ийм сэрэмжлуулгийн тухайд гэвэл, тэмдгууд 

унэхээр гуйцэлдэж байга а бегеед бух зуйл 'зун 

ойртож' (Матай 24:32) байгааг сануу лж буйг хэ

лэхдээ би эргэлзэхгуй байна .... 

"Сумийн гишууд айж тугшин, едер тутмын тай

ван хеделмерее орхиж, уймэн бужигнах хэрэг

гуй" (Conference Report, 1988 оны 4-р сар, 6-8; 

Ensign, 1988 оны 5-р сар, 7, 9). 

Асуулт: 

• Их Эзэний ирэлтийн бух тэмдэг гуйцэлдсэн уу? 

• Ахлагч Максвелл юу хийхийг бидэнд зевлесен бэ? 

Амьд бошиглогчид, узмэрчид болон илчлэгчид "Их Эзэ

ний едерт бэлтгэхэд" бидэнд туслахаар илгээгдсэнийг 

гэрчил. Еренхийлегч Бригам Янгийн дараах гэрчлэлийг 

хуваалц: 

"Их Эзэн еерийн ирэлтийн гялбаагаар ёс бусчуу

дыг залгих ешее авалтын едерт та нар бэлтгэгд

сэн уу? УГУЙ. Тэгвэл Их Эзэн ажлаа цагаас нь 

емне амжуулах болно хэмээн сэтгэл тугшин зо

вох хэрэггуй. Бидний санаа зоволт ганцхан зуйл 

дээр, зурх сэтгэлийн ариусал, цэвэр хайр, бидэн 

дээр тохиохоор айсуй яваа уйл явдлуудад еерс

дийгее бэлтгэх дээр тевлерег. Энэ бол бидний 

санаа тавих зуйл, бидний судлах зуйл байх ёстоЙ. 

Энэ бол бидний едер тутмын залбирал байх ёс

той .... Их Эзэний цагийг тэвчээртэйгээр ху

лээн, ирэх тэр цагт еерсдийгее бэлтгэхийн тулд 

Христийн Сунсийг эрэлхиЙлэгтун. Энэ бол бид

ний уурэг" Иоиrnаl о/ Discourses, 9:3). 

Еренхийлегч Янгийн зевлегеег дагахад нь суралцагчдыг 

дэмж. 

2 Тееалоник 2:1-3 (Теге эзэмwих еудар). 

Ееуе Хриетийн Хоёр дахь Ирэлтийн емне 

урвалт тохионо гэдгийг Паул боwиглоеон юм. 

(10-15 МИНУТ) 

Номлолын хамтрагqид болох жужигчилсэн тоглолтод 

оролцох хоёр суралцагчийг урь. Гурав дахь суралцагqийг 

сонирхогч болохыг хус. Хичээл эхлэхийн емне тэднээр 

товчхон дадлага хийлгэх эсвэл хичээл эхлэх уеэр тэдэнд 

хуудсан дээр бичсэн удирдамжийг егч болно. Есус Христ 

унэн Сумийг дэлхий дээр хэрхэн сэргээснийг ярих даал

гaBpыг номлогчдод ег. "Христийн ундэслэн байгуулсан 

Сум дэлхий дээр бай сан юм бол яагаад Сэргээлт хэрэг

ТЭЙ болсон юм бэГ гэсэн асуултыг сонирхогчоор тавиул. 

Энэ асуултанд хариулахыг ангийнхнаас хус. Асуулт: Уун

тэй адил асуултуудыг манай номлогчдоос хэр зэрэг олон 

удаа асуудаг гэж та нар боддог вэ? Урвалт болон Сэр

гээлтийн тухай сургаалыг ойлгох нь тэдний номлолыli 

туршлагад шийдвэрлэх ач холбогдолтой байх болно гэд

гийг суралцагчдад хэл. 

Тесалоник 2:1-3-ыг суралцагчдаар уншуул. Асуулт: 

• "Христийн едер" гэж юу вэ? 

• Тэр едрийн емне юу тохиох вэ? 

Сумээс холдон хендийрснийг мен Агуу Урвалт гэдгийг 

хэлж таЙлбарла. 2 Тесалоник 2:7-9-ийн Иосеф Смитийн 

орчуулгыг уншиж, Урвалт юу авqирсныг эрж ол. 

Асуулт: 

• Сатаны "тэмдгууд болон хуурамч гайхамшгууд" хэр

хэн тохиож болох вэ? 

• Их Урвалтаас (Сумээс холдон хендийрех) гадна еер 

ямар урвалт байдаг вэ? 

• Хувь хумуус сумээс холдон хендийрсен тохиолдолд 

тэднийг мэхлэхийн тулд Сатан ямар "тэмдгууд болон 

хуурамч гайхамшгуудыг" ашигладаг вэ? 

• Бид Сатаны тэмдгууд болон хуурамч гайхамшгуудаас 

хэрхэн зайлсхийж болох вэ? 

• Сатан яагаад биднийг сумээс холдон хендийрехийг со-

нирхдог вэ? 

2 Тесалоник 3:1-7-г уншиж, бид хувь хумуусийн урвал

таас зайлсхийхийн тулд юу хийж болохыг эрж ол. Энд 

заагдсан унэнуудийн тухай гэрчлэлээ хуваалц. Еренхий

легч Харольд БЛийгийн дара ах угсийг уншиж, хичээлээ 

тегсге: 

"Энэ сумийн гишууд бидэнд байдаг ЦОРЬПI ганц 

аюулгуй байдал бол Сум зохион байгуулагдсан 

едер Их Эзэн Сумд хандан хэлсэн зуйлсийг шир

ХЭГ'1Лэн биелуулэх явдал мен. Их Эзэн бошиглог

чоороо дамжуулан егех угс болон зарлигуудад 

бид анхаарал хандуулж сурах ёстоЙ .... Сумийн 

эрх мэдэлтнуудээс ирж байгаа зуйл та нарт таа

лагдахгуй байж болно. Энэ нь та нарьПI улс те

рийн болон нийгмийн узэл бодолтой нийцэхгуй 

байж мэднэ. Энэ нь нийгмийн амьдралд оролцо

ход '1ИНь саад болж мэднэ. Гэвч эдгээр зуйлсийг 

Их Эзэний еерийнх нь амнаас гарсан мэтээр 

сонсвол ... 'тамьПI ууд та нарыг диЙлэхгуЙ .... '" 

(Conference Report, 1970 оны 10-р сар, 152; мен 

С ба Г 21:4-6-г уз). 



Анхны Номпопын хоёр Номпопын гурав Кайсари болон РОМд хоёр дахь 

номполын аАлал дахь амал дахь аАлал РОМД шоронд удаагаа ШОроНД 

(Уйлс 13-14) (Уйпс 15:36-18:22) (Уйпс 18:23-21:15) ХОрИГДСОН уеэр ХОРИГДСОН уеийн 

(Уйпс 21 :16-28:31) тэгсгэлээр 

МЭ 47-50 оны орчим 50-53 оны орчим 53-57 оны орчим 57-62 оны орчим 62-65 оны орчим 

Зохиогч ба УНIIIИГЧИД: Паул 1 Тимотын номыг "итгэл 

доторх миний жинхэнэ хуухэд" (Тимот 1 :2) хэмээн нэр

лэсэн еерийн номлолын хамтраг'IИД зориулан бичжээ. 

Энэ захидал нь 2 Тимот болон Титийн хамт удирдам

жийн захидал хэмээн нэрлэгддэг. Учир нь энэ хоёр ном 

болон захидал нь Сумд УЙЛ'IИлж байгаа пасторууд буюу 

удирдагчдыг чухал удирдамжаар хангадаг билээ. 

Туухэн ундэс: Тимот Лустрт тержээ (Уйлс 16:1-3 мен 

Судруудын Удирдамж, газрын зураг 6-г уз). Эцэг нь грек 

хун баЙв. Тэр зев IIIударга иудей эх, эмээ хоёрынхоо ан

хаарал халамжинд есчээ (2 Тимот 1:5-ыг уз). Ээж, эмээ 

хоёр нь бур багаас нь туунд судруудаас заадаг байсан аж 

(2 Тимот 3:5-ыг уз). Паул номлолынхоо хоёр дахь аяллыli 

уеэр Тимотыг еертэйгее хамт уйлчлээч гэж урьжээ 

(УЙлс). Тэр уеэс ХОЙIII Тимот итгэлтэй уйлчлэгч, Сумийн 

удирдагч болон УЙЛ'IИлсэн байна (Уйлс 19:22; Филиrшой 

2:19-ийг уз). Паул энэ захидлыг Ромд хоёр удаа шоронд 

хоригдсон уеийнхээ хооронд МЭ 64 оны орчимд бичсэн 

бололтой (СудруудьПI Удирдамж, "паулыli захидлууд," 

х. 159-160-ыг уз). Паул энэ уеэр емне нь Сумийн салба

рууд байгуулсан газруудаар явж, гишуудийн итгэлийг 

бэхжуулж баЙлаа. Паул тэр уед Тимотыг Ефес дэх Су

мийг харж хандаж байхаар томилж, хуурамч сургаал ер

гежин тэлж байсныг зогсоох тусгай даалгавар егчээ 

(1 Тимот 1:3-7-г уз). 

Сэдэв: Паул энэ захидалдаа Сум хэрхэн ажиллах болон 

гишууд хэрхэн хамтран ажиллах талаар Тимотод зевле

гее егчээ (Тимот 6:11-16-г уз). Сумийн удирдагчид еерс

дийг нь даган дуурайх улгэр жишээг гишуудэд узуулэх 

ёстойг тэрээр шаргуу хусчээ (1 Тимот 4:6-10-ыг уз). 

Оршил 

Тимот Паулын захидлыг хулээж авсан уедээ Ефес дэх 

санваартны удирдагч баЙв. Паул Тимотод олон чухал 

даалгаврыг итгэл хулээлгэн егсен бегеед тэрбээр итгэл

тэйгээ ямагт нотлон харуулдаг баЙлаа. Гэвч Тимот нас 

залуу байсан учраас Сумийн ахмад гишууд тууний 

удирдлагыг хулээн зевшеерехед хэцуу байжээ (1 Тимот 

4512-ыг уз). Паул урам нь хугарсан найздаа зевлегее егч, 

дэмжихийн тулд туунд бичсэн ажээ. Бидэнд ч гэсэн Ти

мотын адил уйлчлэхэд сорилт бэрхшээл тулгардаг шуу 

дээ. Энэ захидлыг уншихдаа Сумд уйлчлэхэд 'IИнь ту

салж болох зевлегее, зевлемжийг ол. 

1 Тимот 1-6-г залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Гэгээнтнуудэд зев сургаал заагддаг байхыli телее Су

мийн удирдагчид хариуцлага хулээдэг (1 Тимот 1:3-7, 

18-20-ийг уз). 

• Бурхан Цагаатгалаар дамжуулан бидэнд нигуулслийг 

узуулдэг (1 Тимот 1:12-17; С ба Г 29:1-ийг уз). 

• Хувь хумуус урвах нь эцсийн едруудийн шинж тэмд

гуудийн нэг мен (Тимот 4:1-15; 2 Нифай 27:1-2; С ба Г 

112:23-24-ийг уз). 

• Гэгээнтнууд ядуучууд, тусламж хэрэгтэй хумуусийг 

анхаарч, халамжлах уурэгтэй (1 Тимот 5:1-16; Иаков 

1:27; Иаков 2:19-ийг уз). 

• Бид дэлхийн баялгуудад найдвар тавих ёсгуй, "учир нь 

менгений хайр бол бух терлийн бузар муугийн ундэс 

мен" (1 Тимот 6:1-19; С ба Г 6:7-г уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 361-366, 

369-370. 

За ах эовломж 

1 Тимот 1-6-гийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаа

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

1 ТИМОТ 1 :3-7, 18-20. Гэгээнтнуудэд унэн сургаал 

заагддаг байхын телее Сумийн удирдагчид хариуцлага 

хулээдэг. (25-30 МИНУТ) 

Цэргийн медалиуд эсвэл цэргийн сэдэвтэй зургуудыг 

(цэргууд, тулалдаан, цэргийн зэвсэг) суралцагчдад узуу

лэх буюу цэргийн марштай хегжмийн бичлэг узуул. 

Сургаал ба Гэрээ 35:IЗ-14-ийг уншиж, ярилц: 



• Энэ судар дээрх зурганд (хегжимд ) хэрхэн холбогдох вэ? 

• Их Эзэн энэ шулэгт яагаад цэргийн дурслэл ашигла

сан гэж та нар бодож байна вэ? 

• 1 Тимот 1:18-19-ийг унш. Их Эзэний ажлыг хийх нь 

хэрхэн дайтахтай тестэй вэ? 

• Сургаал ба Гэрээ 76:28-29-ийг унш. Хэн дай сан бэ? 

• Тэр хэнд дайн зарласан бэ? 

• Бид ямар дайнд оролцож байгаа вэ? 

Паулын уед урвалт Сумд шургалан орж эхэлснийг тайл

барла. Иудейн улгэр домгууд дээр тулгуурласан, унэ

нийг мушгин гуйвуулсан буруу сургаалуудыг зааж 

бай сан xyypaMLI багш нараас Паул сэрэмжлуулж баЙв. 

ГЭВLI олон хун тэдэнд итгэдэг байлаа (Тит 1:14-ийг уз ) 

СуралцаГLI бурд цаас erLI xyypaмq сургаалуудад итгэж 

эхэлсэн найздаа захидал биLIИX даалгавар ег. Найздаа зев

легее егехийн тулд 1 Тимот 1:3-7,4:1-7 дахь зарLIМУУДЫГ 

ашиглахыг тэднээс хус. Захидал БИLIСЭН цаасуудыг ху

раан aBLI, заримыг нь ангид уншиж ег. Асуулт: 

• Сумийн удирдаГLIИД зев сургаал зааж байга ад хяналт 

тавих нь яагаад LIухал вэ? 

• Зев сургаалаас суралцахад бидэнд туслахын тулд ма

най удирдаГLIИД юу хийж болох вэ? 

АхлаГLI М.Рассел Баллардыli зевлегеег хуваалц: 

"Сургаал заадаг хумуус цэвэр сургаал заадаг бай

хад анхаарах ёстоЙ. Судрууд болон батлагдсан 

сургалтын телевлегеег ашиг лан Сунсээр заа. 

Таамгийн буюу эргэлзээтэй сэдвуудийг за ах 

буюу эш татаж болохгуЙ .... Нугэл хилэнц, зер

LIИЛ сергелдеен, теерегдлеер дуурэн дэлхийд 

бид сайн мэдээний ИЛLIЛЭГДСЭН унэнуудийг мэ

дэж, уугээр амьдарснаар амар амгалан, аюулгуй 

байдлыг олж LIадна" (Conference Report, 1993 оны 

10-р сар, 104; Ensign, 1993 оны ll-р сар, 77 ). 

Асуулт: 

• Яагаад БОШИГЛОГLIИД едер бур судар судал гэж байнга 

захидаг вэ? 

• Судрууд дахь сургаалуудыг едер бур судлах нь дэл

хийд ихэд газар ав сан xyypaMLI сургаалуудаас биднийг 

хэрхэн хамгаалж LIадах вэ? 

1 ТИМОТ 1:12-17. Бурхан цагаатгалаар дамжуулан би
дэнд НИГУУЛСЛИЙГ УЗУУЛДЭГ. (10-15 МИНУТ) 

Хундийн жинг тэнцуулж хэмждэг жинлуурийг ангийн

ханд узуул. Жижигхэн шоонууд дээр хууль, нугэл ба 

шийmгэл гэсэн угс бичиж наа. Эдгээрийг жинлуурийн 

нэг тал дээр тавихад жинлуур тэр тал уруугаа хэлтиЙнэ. 

(Хэрэв жинлуур олдохгуй бол самбар дээр жинлуур, 

жинлуурийн нэг тал дээр шоонуудыг зураад жинлуур 

яах вэ гэдгийг суралцаГLIдаас асуу.) Шударга ёс гэдэг утийг 

самб ар дээр БИLIИЖ, энэ бол Тэнгэрлэг Эцэгийн шинж 

гэдгийг таЙлбарла. СуралцаГLIдаас асуу: 

• Хэрэв жинлуурийг таны эцсийн шуулт гэж узвэл, Тэн-

гэрлэг Эцэгийн шударга ёс танд хэрхэн нелеелех вэ? 

• Энэ нь шударга байх уу? 

Тоосгон дээр Цагааmгал гэж БИLIИН жинлуурийн нэг тал 

дээр тавихад жинлуур негее тал уруугаа хэлтиЙнэ. (Хэ

рэв та зураг ашиглаж байгаа бол жинлуур одоо яах вэ? 

гэж суралцаГLIдаас асуу.) Асуулт: Энэ нь бидэнд Есус 

Христийн санал болгодог XyLI болон найдварыli талаар 

юу за аж байна вэ? Нuгуулсэл гэдэг угийг самб ар дээр би

LIИЖ, энэ бол Бурханы шинж LIaHap мен гэдгийг тайл

барла. Уйлс 9:1-5-ыг уншиж, асуу: 

• паулыг Дамаск орох замаар явж байх уед тууний жин

луур хэрхэн тэнцвэргуй байсан бэ? 

• Хэрэв LIИ Паулын оронд бай сан бол ямар санагдах бай

сан бэ? Яагаад? 

1 Тимот 1:12-17-г уншиж, Паул нигуулслийг хэрхэн олс

Hыг хар. Асуулт: Яагаад бидэнд нигуулсэл хэрэгтэй вэ? 

Алма 5:32-33-ыг уншиж, бид нигуулслийг хэрхэн олдгийг 

хар. 1 Тимот 2:3-6 болон 1 Тимот 2:4-ийн Иосеф Смитийн 

орLIуулгыг унш. НамаНLIилсан тохиолдолд Есус Хрис

тийн Цагаатгалаар дамжин бидэнд агуу нигуулсэл ирнэ 

гэдгийг гэрчил. 
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1 ТИМОТ 2:9-15. Сумийн гишууд Ееуе Хриетийн еайн 

мэдээний улгэр жишээ байх ёетоЙ. (10-15 МИНУТ) 

Суралцагчдад бичих цаас ег. Сумийн залуу эрэгтэйчуу

дэд байгаасай гэж боддог ёс суртахууны чанаруудын 

жагсаалтыг охидоор ХИЙЛГЭ. Залуу эмэгтэйчуудийн та

лаар мен ийм жагсаалт хийхийг хевгуудээс ХУС. 8ерс

дийн сана аг хуваалцахыг зарим суралцагчдаас хусч, 

тэдний санааг ангиараа ЯРИЛц. 

1 Тимот 2:9-15-ыг уншиж, Сумийн эмэгтэйчуудэд байх 

ёстой хэмээн Паулын дурдсан зан телевийн шинж чана

руудыг ОЛ. (The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, Х. 

297 дахь 1 Коринт 14:34-35-ын тайлбарыг хуваалцаж 

болно). Паулын жагсаалтыг хевгуудийн хийсэн жагсаалт

тай харьцуул. 

1 Тимот 1 3:1-7-г уншиж, бишопт байх ёстой хэмээн Пау

лын заасан зан телевийн шинж чанаруудыг ОЛ. Энэ жаг

саалтыг охидын хийсэн жагсаалттай харьцуул. Паул 

хэдийгээр бишопуудад хандан ярьсан ч эдгээр шинж ча

наруудын олонхийг нь бух эрэгтэйчууд еерсдедее хег

жуулэхийг Их Эзэн хусэн хулээдгийг тайлбарлаж болно. 

Асуулт: 

• Их Эзэнээс еер хэн эдгээр чанаруудыг ендреер унэл

дэг вэ? 

• Эдгээр шинж чанаруудыг дэлхийн унэлдэг чанарууд

тай хэрхэн харьцуулж болох вэ? 

• Эдгээр чанаруудыг еерсдедее хегжуулэхийн тулд бид 

юу хийж болох вэ? 

1 ТИМОТ 5:3-16; 6:1-19. Бид дэлхийн баялгуудад найд

вар тавих ёегуй, "учир нь мвнгвний хайр бол бух твр

лийн бузар муугийн ундэе мвн." (25-30 МИНУТ) 

Тоглоомын том багц менгийг ангид узуул. Асуулт: 

• Хэрэв чи сарын, долоо хоногийн, нэг едрийн эсвэл нэг 

цагийн дотор ийм их менге олбол туугээр юу хийх вэ? 

• Та нараас хэчнээн нь нэгэн цагт баян чинээлэг боло

хоор телевлеж байга а вэ? Яагаад? 

• Их менгетэй байхын аюул юу вэ? 

Иаков 2:18-19-ийг уншиж, баялгийн тухай Их Эзэний 

сургаалуудыг ОЛ. Асуулт: 

• Эд херенгетэй болох талаар Их Эзэн ямар нехцелийг 

тавьдаг вэ? 

• Бид юуг бусад бух зуйлээс дээгуурт тавих ёстой вэ? 

(мен Матай 6:33-ыг уз). 

• Энэ зевлегеений унэ цэнэ юу вэ? 

Паул 1 Тимот 6:10-12-ыг уншиж, Паулын сэрэмжлуул

гийг ОЛ. Асуу лт: 

• Эд баялгийн аюул юу вэ? 

• Бид энэ амьдралд юуг эрэлхийлэх ёстой вэ? 

• Хэрэв бид Иаков 2 дахь их Эзэний зевлегеений дагуу эд 

баялагтай болбол эд баялгаа хэрхэн ашиглах ёстой вэ? 

1 Тимот 5:8-10 дээр суралцагчдыг очуулж, хэний телее 

анхаарал халамж тавихыг Их Эзэн биднээс онцгойлон 

хусдэгийг олуул. Асуулт: Бэлэвсэн эмэгтэйчууд болон 

гэр булийн гишуудэд нь анхаарал халамж тавих нь 

яагаад чухал вэ? Энэ судрыг Езекиел 16:49-тэй харь

цуулж, асуу: Бурхан Содом, Гоморра хоёрыг устгасан гол 

шалтгаан юу бай сан бэ? Иаков 1:27-г уншиж, цэвэр 

ариун шутлэгтэй хумуусийг Иаков хэрхэн дурсэлснийг 

ОЛ. Энэ сургаал 1 Тимот 5 дахь Паулын сургаалтай хэр

хэн холбогдохыг ярилц. 

1 Тимот 6:17-19-ийг уншиж, чинээлэг Гэгээнтнуудэд 

Паулын егсен зургаан сануулгыг ОЛ. Тэдгээрийг самб ар 

дээр бичиж, ярилц. Асуулт: 

• Самбар дээрх зургаан сануулгыг дуулгавартай дагасан 

хумууст ямар адислал ирдэг вэ? 

• Энэ адислалыг хэзээ хулээж авах вэ? 

Дараах егуу лбэрийг самб ар дээр бич: Баян байх гэдэг нэг 

хэрэг, харин Их Эзэнuй за.маар баян байх гэдэг еер хэрэг. Их 

Эзэний замаар баян байх гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж 

боддогоо хуваалцахыг суралцагчдаас ХУС. Сургаал ба 

Гэрээ 6:7-г суралцагчидтай УНШ. Асуулт: 

• Их Эзэний замаар баян байх нь дэлхийн замаар баян 

байхаас ямар ялгаатай вэ? 

• Хун яагаад дэлхийн баялгаас илуугээр Их Эзэний 

баялгийг хусч болох вэ? 



Анхны Номлолын хоёр Номлолын гурав Кайсари болон РОМД хоёр дахь 

НОМЛОЛЫН аАЛал Дахь аАЛал дахь аАЛал РОМД ШОРОНД удаагаа шоронд 

(Уйлс 13-14) (Уйлс 15:36-18:22) (Уйлс 18:23-21:15) хоригдсон уеэр хоригдсон уеийн 

(Уйлс 21:16-28:31) тегсгэлеер 

МЭ 47 50 оны орчим 50-53 оны орчим 53-57 оны орчим 57---62 оны орчим 62---65 оны орчим 

Зохиorч ба уншигчид: Паул 2 тимотыli номыг "хайрт 

хуу Тимотдоо" (2 Тимот 1:2; шулэг 1-ийг уз) зориулан 

би'fЖЭЭ. 

Туухэн ундэс: Паул Ром дахь уйл'fЛЭЛЭЭ дуусгав. их Эзэн 

Есус Христийн Телеелег'f паулыli хунд ху'IИP УЙЛ'fлэлийн 

ГУ'fИн жил нь ТарсьПI Саулыг "зевт байдлыli титэмд" 

(2 Тимот 4:6-8-ыг уз) зэхэн бэлтгэсэн юм. Хоёр дахь уда а

гаа шоронд хоригдсон нь их хэцуу байлаа (2 Тимот 2:9-ийг 

уз). Найз нар нь туунийг орхиж, зарим нь туунээс урван, 

Тимотод паулыli амин'fЛан захисан Лук л ганцаараа итгэл

тэй хэвээр улджээ (2 Тимот 4:1О-11-ийг уз). Паул уйтгар гу

нигаар хурээлуулсэн 'f эцсийг хуртэл итгэлтэй, зоригтой 

байсан юм. Тэрбээр гэм буруутайд тооцогдон, цаазаар ава

хуулах нь тодорхой болсон уед "Би сайи тэмцлээр тэмцсэн. 

Би замаа дуусгасан, итгэлээ сахисан" (2 Тимот 4:7) хэмээн 

мэдэгдсэн билээ. Тэрбээр энэ захидлыг МЭ 65 OНbI ор'fИМ 

цаазаар авахуулахынхаа емнехен би'fЖЭЭ (СудруудьПI 

Удирдамж, 159-160-ыг уз). 

Сэдэв: Паул 2 Тимотыг ундсэндээ хайртай, итгэлт хуудээ 

суулчийн заавруудаа егехеер бичсэн ажээ. паулыli нехцел 

байдал муу байсан 'f уг захидал еедрег бодол санаагаар 

дуурэн юм. Тэрбээр Тимотыг итгэлтэй байхад нь урам 

хайрлан, "сайи цэрэгт" (2 Тимот) ирдэг менхийн адисла

луудыli тухай туунд сануулж, xyypaM'f сургаалыli хилэнц 

сумд шургалж байга аг дахин сэрэмжлуулжээ. Бид Бур

ханы a'f ивээлээр болон судрууд болоод амьд бошиглог'f

ДЬПI заадаг унэн сургаалуудаар дамжин авралыг олно 

гэдгийг Паул заадаг байлаа (2 Тимот 3:13-17; 4:1-2-ыг уз). 

2 Тимат 1-4 

Оршил 

Хумуус хорвоог орхих нь дехеед ирэхээр хамгийн 'fухал 

юм юу вэ? гэдэг талаар узэл бодол нь олонтоо ееР'fлегд

дег. Бид ууний улмаас хуний СУУЛ'fИйн захиас угсэд онц

гой анхаарал хандуулдаг. 2 Тимотын ном бол ойртож 

бай сан ухлээ ёс тертэйгеер угтсан Паулын СУУЛ'fИЙН за

хиас угсийн цэдэг юм. Паулын СУУЛ'fИЙН угс бол тууний 

эцсийн ев, тууний туршлага болон мэргэн ухааны TOB'f 

хураангуй юм. Паул енеедер бидэнд тулгар'f байгаатай 

адил тестэй аюулын тухай сэрэмжлуулж байсныг та нар 

олж мэдэх болно. 2 Тимотыг уншихдаа ухлийг хэрхэн уг

тах сургаал болон амьдралын замналаа хэрхэн амжилт

тай дуусгаж, Авраг'fИЙН амласан агуу баяр баяслыг олж 

авах тухай Паулын СУУЛ'fИйн зевлегеег ол. 

2 Тимот 1-4 -ийг залбир'f судлан, ХИ'fЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс 

емне дара ах зар'fмуудыIг aB'f уз. 

3рж олох сайн мздззний чухал зарчмууд 

• Их Эзэнээс бидэнд ноогдуулсан уурэг хариуцлагыг 

биелуулэхийн ТУЛД бид дэлхийд ирэхээсээ емне сон

гогдсон юм (2 Тимот 1:8-11; Абрахам 3:22-23-ыг уз). 

• Сайн мэдээгээр амьдар'f, эцсийг хуртэл ТЭВ'fДЭГ ху

мууст менх амьдрал амлагдсан юм (2 Тимот 2:1-10; 

4:1-8; 1 Нифай 22:31; С ба Г 14:7-г уз). 

• Судрууд енее уеийн нугэл хилэнцуудийн тухай егуулж, 

биднийг аврал еед удирддаг (2 Тимот 3:1-17; Иосеф 

Смит-Матай 1:37-г уз). 

Нэмэлт зх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 372, 375-379. 

Заах зовломж 

2 Тимот 1-4-ийн ХИ'fээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаа

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

� 2 ТИМОТ 1-4. Сайн мэдээгээр амьдарч, 
� эцсийг хуртэл тэвчдэг ХУМУУСТ менх амьдрал 

амлагдсан юм. (25-30 МИНУТ) 

суралцаг'fдыIг гурван булэг болгон хувааж, булэг бурд 2 

Тимот 1; 2; 4-р булгийн аль нэгийг даалгавар болгон ег. 

Даалгасан булгийг Уйлс 20:28-31, 2 Тесалоник 2:1-3-тай 

хамт тэднээр судлуулж, паулыli уед Сум унэнээс холдон 

хендийр'f байсны нотолгоог ОЛУУЛ. Олж мэдсэн зуйлийг 

нь тэднээр хэлуулж, дараа нь ангиараа ярилц. Асуулт: 

• Нийтийг хамарсан урвалт болно гэдгийг Паул юугаар 

нотолсон бэ? 

• Урвалт хэзээ болох байсан бэ? 

• 8нее уед зарим хумуус урваж байгаа 'f Сум дэлхий

гээс дахин татан авагдахгуйн ямар нотолгоог та нар 

хэлж 'fадах вэ? 
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Хожмын Уеийн Сум гэж самбар дээр бич. Доор нь Даниел 

2:44-45 ,Сургаал ба Гэрээ 65:2-6 гэж бич. Эдгээр судруудыг 

булэг бурээр уншуулж, тэдгээр нь енее уеийн талаар юу 

гэж бошиглосныг хэлуул. Асуулт: Бидэнд найдвар бий 

юу? Бид эдгээр бошиглолуудыг гуйцэлдуулэхэд хэрхэн 

тусалж болох тухай ярилц. Еренхийлег'1 Гордон Б. 

Хинклийн дара ах угсийг нэг суралцаГ'1аар уншуул: 

"Энэ ажлыг шуумжилдэг, эсэргууцдэг, урваж, энэ 

ажлын эсрэг дуу хоолойгоо ендерсгедег хумуус 

мен л олон байна. Ийм хумуус ургэлж байсаар ир

сэн. Тэд амьдралын тайзан дээр гар'1 ирэн, узэл 

бодол, уг хэлээ илэрхийлдэг '1, тэгсхийгээд мар

тагддаг. Бид Их Эзэний ажлыг хийхээр хи'1ээж 

байгаа цагт тийм хумуус ургэлж байх болно гэж 

би боддог. 3урх сэтгэлээрээ шударга хумуус юу 

зев, юу буруу болохыг ялган таlПIX болно. Бид 

уурдийн унэнийг сийлэн би'1СЭН тугтай арми лу

гаа адил ялгууснаар урагш давшиж байна. Бид 

унэн ба нинжин сэтгэлийн телее дайчин, цоглог 

байх ёстоЙ. Бид бол 'Есусийн загалмайтайгаар ту

лалдаанд орохоор емне нь давшиж яваа' Хрис

тийн цэргийн бие бурэлдэхуун мен ("Onward, 

Christian Soldiers," Hymns, по. 246). 

"Бид хаана '1 О'1ЛОО гэсэн энэ ажлыli агуу амьдрах 

'1адварыг хардаг. Сум зохион байгуулагдсан аль 

'1 газарт оргилуун урам зориг баЙдаг. Энэ бол 

Гэтэлгэгчийн ажил. Энэ бол сайн мэдээний баярт 

мэдээ. Энэ бол сэтгэл догдлом, баяр баясалтай 

байх ёстой тэр зуйл мен" (Conference Report, 1996 

оны 4-р сар, 115-116; Ensign, 1996 оны 5-р сар, 83). 

Асуулт: Бид яагаад енее уед Сумд найдвараа тавьж болох 

вэ? Еренхийлег'1 Билфорд Будраффын хэлсэн дараах 

егуулбэрийг самбар дээр бич: 

"Та нарыг буруу удирдахыг надад болоод энэ Су

мийн Еренхийлегч болох еер хэнд '1 Их Эзэн хэ

зээ '1 зевшеерехгуй" (Сургаал ба Гэрээн дэх 

Албан Тунхаг 1-ийн тегсгел дэх "Тунхаг бичгийн 

талаарх Еренхийлегч Билфорд Будраффыli хэл

сэн угнээс авсан хэсэг"). 

Бид урвалтаас зайлсхийхийн тулд дээрх мэдэгдлээс еер 

юу хийж болох вэ? 2 Тимот 4:7-8-ыг уншиж, хэрэв бид 

зоригтой байвал амьдралынхаа тегсгелд Паулынх шиг 

тийм итгэлтэй байж чадна гэдгийг гэрчил. 

2 ТИМОТ 3:1-5, 16-17 (Теге ЭЗЭМШИХ еудар). 

Судрууд енее уеийн НУГЭЛ хилэнцуудийн тухай 

егуулж, биднийг аврал еед УДИРААаг. 
(15-20 МИНУТ) 

СуралцаГ'1даас асуу: 

• Та нараас хэчнээн нь аль нэг евчнеес УРЬД'1илан сэр

гийлэх дархлаажуулалт хийлгэсэн бэ? 

• Дархлаажуулалт хийлгэхэд ямар санагдсаныг санаж 

байна уу? 

• Уунийг хийлгэсэн нь туе болсон уу? Яагаад? 

• Хэрэв чи дархлаажуулалт хийлгээгуй бол ямар эрсдэл 

УЧИр'1 болох вэ? 

2 Тимот 3:1-5-ыг уншиж, асуу: 

• Ямар евчнуудээс урьдчилан сэргийлж, дархлаажуу

лалт хийдэг вэ? 

• Дээрх евчнууд саажилт болон цэцэг еВ'1неес хэрхэн 

илуу аюултай байж болох вэ? 

Эцсийн едруудэд сунсний ев чин нийгмийг суйруулэх 

болно хэмээн Паул дурсэлснийг таЙлбарла. Асуулт: Хэ

рэв та нар эдгээр сунсний ев'1НУУДИЙН эсрэг дархлаа

жуулалт хийлгэж болдогсон бол ямар унэ телех вэ? 

Яагаад? 2 Тимот 3:15-ыг уншиж, енее уеийн нугэл хилэн

цийг эдгээх арга хэрэгслийг тэндээс ол. Асуулт: 

• Сунсний евчний эсрэг дархлаажуулалтанд туслах 

юугаар Их Эзэн хангасан бэ? 

• Сунсний евчнуудээс хамгаалахад судрууд бидэнд хэр-

хэн тусалж чадах вэ? 

2 Тимот 3:16-17-г уншиж, сунсний еВ'1неес хамгаалахад 

судрууд бидэнд хэрхэн тусалдаг арга замуудыг ол. Эд

гээр шулгуудийг 2 Тимот 3:1-5-тай суралцаГ'1даар харь

цуулалт хийлгэж, энд дурдсан сунсний ев чин бурийн 

эсрэг судрууд хэрхэн хамгаалалт болж чадах тухай ярилц. 

Ахлаг'1 Боид КЛакерын доорх угийг унш: 

"Судрын мэдлэг бол [хожмыli уеийн] эдгээр ев'1-

нуудийн эсрэг бидний дархлаажуулалт мен гэд

гийг Паул за асан юм" (Conference Report, 1985 

оны 4-р сар, 42; Ensign, 1985 оны 5-р сар, 33). 

Еренхийлег'1 Эзра Тафт Бенсон уун дээр нэмж хэлсэн нь: 

"Энэ бол манай уеийн агуу сорилтонд егсен ха

риу. Судруудад, амьд бошиглогчдын угсэд 

ТУУН'1Лэн хувийн ИЛ'1лэлтэд байдаг Бурханы уг 

Гэгээнтнуудийг хамгаалж, нугэл хилэнцийг эсэр

гууцэн, сайн юмнаас '1анга ЗУУр'1, энэ амьдралд 

баяр баясгаланг олохыli тулд тэднийг Сунсээр 

зэвсэглэх ХУ'1тэй юм" ("The Power of the Word," 

Ensign, 1986 оны 5-р сар, 80). 

Эргэн тойронд нь байгаа нугэл хилэнцээс хамгаалах хуч

тэй байхын тулд судруудыг улам шаргуу судлахад сурал

цаг'1ДЫГ дэмж. 



Анхны Номлолын хоёр Номлолын гурав Кайсари болон РОМД хоёр дахь 

номлолын аялал дахь аялал дахь аялал РОМД шоранд удаагаа шоранд 

(Уйлс 13-14) (Уйлс 15:36-18:22) (Уйлс 18:23-21 :15) хоригдсон уеэр хоригдсон уеийн 

(Уйлс 21: 16-28:31) тегсгэлеер 

МЭ 47-50 оны орчим 50-53 оны орчим 53-57 оны орчим 57---62 оны орчим 62---65 оны орчим 

Зохиorч ба уншигчид: Тит бол грек XepbeP-l бегеед сайн 

мэдээг дэлгэруулэх болон Сумийг зохион байгуулахад 

Паулын итгэлт хамтран ажиллаГ-I, нехер нь байв (Гала т 

2:3; 2 Коринт 8:16-23-ыг уз). Титийн номыг Паул (Тит 1:1-

ийг уз) "нийтлэг итгэлийн дагуу [тууний] жинхэнэ хуу

хэд болох Титэд" (шулэг 4) зориулан бичжээ. 

Туухэн ундэс: Паул Ромд анх удаа шоронд хоригдоод 

суллагдсаны дараахан Титтэй хамт Крет арал дээр очжээ. 

Паул туе арал дээр улдэж болохгуй байсан учир Сумийг 

эмхлэхийн тулд Титийг тэнд улдээсэн аж (Тит l:5-ыг уз). 

Паул Титийг хучирхэгжуулж, туунд урам дэм егехийн 

тулд Сумд уйлчилдэг хумуусийн уургийн талаар тодор

хой зааварчилсан захидлыг бичжээ. Телеелегч ялангуяа 

Титийг хуурамч уйлчлэгчид болон хуурамч сургаалаас 

болгоомжлохыг онцлон захижээ. Тэрбээр бас санваартны 

удирдлагад дуудагдсан хунд байвал зохих зан чанар бо

лон биеэ авч явах байдлын тухай егуулсэн баЙдаг. Энэ за

хидлыг ойролцоогоор МЭ 64 онд бичжээ (Судруудьш 

Удирдамж, "Паулын захидлууд," х. 159-160-ыг уз). 

Сэдэв: Тимот адил Тит хунд уурэг даалгавар гуйцэтгэж 

баЙв. Туунд тулгардаг байсан гол сорилт бол шинэ удир

дагчид туунийг шинэ гишуудийн дунд сургаалыг цэв

рээр нь заах ажилд хяналт тавиулахаар томилдог явдал 

баЙв. Крет дэх салбарыг Гэгээнтнуудийн бусад олон цуг

ларалтын адил хуурамч багш нар болон хуурамч сургаал 

суйтгэж байв (Тит 1:14; 3:9-11-ийг уз). Тэдний зарим нь 

"тэрслуу ... бузар олз ашгийн телее заах ёсгуй юмсыг 

зааж байлаа" (Тит 1:10-11) Паул Титийг итгэлийг сахихад 

сонор сэрэмжтэй байхад (Тит 1:13-16; 2:15-ыг уз) бат бех 

итгэлтэй, тохирох удирдагчдыг томилох (Тит 1:1-9-ийг 

уз), авралд хурэх замыг Гэгээнтнуудэд заахад дэмждэг 

байв (Тит 2:11-3:8-ыг уз). 

Тит 1-3 

Оршил 

Ахлагч Брус Р.МкКонки бичсэн нь "Тит бол дуулгавар

тай байдлын захидал юм. Паул етел насандаа энэ захид

лыг бичиж, хайрт дуу Титдээ, мен туугээр дамжуулан 

бух гэгээнтнуудэд унэн болоод зев шударга ёсны замаар 

замнахад нь амин чухал хэрэгтэй зевлегеег егехед Сун

сээр улэмж нелеелегдсен бололтоЙ .... 

"Титийг гэгээнтнуудэд хандан, тэдний телее бичсэн 

юм. Энэ бол дэлхийнх байлгуйгээр дэлхийд байх асуу

далд нийтлэг байр сууринаас сургийн доторх хумууст 

хандсан практик зевлегее юм" (Doctrinal New Testament 

Commentary, 3:119). 

Тит 1-3-ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Менх бус байдлын емнех ертенцед Бурхан менх бус 

байдалд итгэлтэй бай сан хумууст менх амьдралыг ам

ласан юм (Тит 1:1-3-ыг уз). 

• Бурханлаг бус шинж болон дэлхийн шунаг хуслээс 

татгалзах нь биднийг Их Эзэн руу удирдана (Тит 

2:1-15; Моронай 10:32-ыг уз). 

• Бид баптисм хуртэж, сайн уйлсээ ургэлжлуулбэл Бур

ханы нигуулслээр дамжуулан менх амьдралтай болж 

чадна (Тит 2:11-3:8; Алма 12:33-34-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 370-375. 

Заах зовломж 

Тит 1-3-ьш хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануудаас 

сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Тит 2:11-3:8. Бид баптисм хуртэж, сайн уйлсээ ургэлж
луулбэл Бурханы НИГуулслээр дамжуулан менх амьд
ралтай болж чадна. (20-25 МИНУТ) 

Амьд ургамал узуул. Ус, гэрэл гэсэн угсийг самбар дээр 

бич. Асуулт: 

• Энэ хоёр зуйлийн алингуйгээр ургамал ургаж чадах вэ? 

• Хэрэв аль нэг нь байхгуй бол ургамал яах вэ? 

Есус Хрuсmэд umгэх иmгэл ба Бурханы зарлигуудад (ажлуудад) 

дуулгаварmай байх гэсэн угсийг самбар дээр бич. Асуулт: 

• Менх амьдралд дээрх хоёр зуйлийн аль нь хэрэгтэй вэ? 

• Бид сайн мэдээний зарчмуудыIг ургамлыli хэрэгцээтэй 

хэрхэн харьцуулж болох вэ? 

паулыli онцгой ач холбогдол егдег бай сан сургаалыг 

олохын тулд Тит 1:16; 2:7, 14; 3:8, 14-ийг унш. Асуулт: 



1 1  1. 

• Сайн уйлс гэж юу вэ? 

• Биднийг Тэнгэрлэг Эцэгтээ эргэж О'IИXод сайн уйлс 

хэрхэн туслах вэ? 

Тит 3:3-5-ыг уншиж, асуу: 

• Эдгээр шулгууд ажил уйлсийн талаар бидний емне 

нь судалсан шулгуудтэй тохирч байна уу эсвэл тохи

рохгуй байна уу? 

• Паул еертэйгее зерчилдсен уу? Яагаад эсвэл яагаад 

угуй гэж? 

• Паул уугээр юу хэлэх гэсэн гэж та нар боддог вэ? 

(Ажил уйлс, ач ивээл зэрэгцэн явдаг.) 

Ахлагч Даллин Х.6уксиЙн дара ах угсийг унш: 

"Христийн Цагаатгалаар дамжин нуглээс цэвэр

ших нь наманчилж, баптисм хуртэн, Ариун 

Сунсийг хулээн авах тухай Их Эзэний зарлигт 

хэрхэн дуулгавартай байдгаар нь харагддаг ну

гэл уйлдэгчийн итгэлээс хама ар алтай юм (Уйлс 

2:37-38-ыг уз) .... 

'' ' о  .. Учир нь бид ач ивээлээр л аврагдана гэд

гийг мэднэ, бидний хийж чадах бухний дара а 

буюу' (2 Нифай 25:23) хэмээн Нифай сургажээ. 

'Бидний хийж чадах бухэн' гэж юу вэ? Уунд мэ

дээжийн хэрэг наманчлал (Алма 24:11-ийг уз), 

баптисм, зарлигуудыг сахих болон эцсийг хуртэл 

тэв'IИX нь орно" (Conference Report, 1998 оны 4-р 

сар, 76-77; Ensign, 1998 оны 5-р сар, 55-56). 

Тит 3:4-8-ыг суралцагчдаар УНШУУЛ. Тэгээд тэднээр ги

шуун биш найзад нь захидал бичуу лж, Хожмын Уеийн 

Гэгээнтнууд яагаад Есус Христийн ач ивээл, сайн уйлс 

аль аль нь авралд шаардлагатай гэдэгт итгэдгийг тайл

барлуул. 

Тит 2:1-15. Бурханлаг бус шинж болон дэлхийн шунаг 
хуслээс татгалзах нь биднийг Их Эзэн руу удирдана. 
(15-20 МИНУТ) 

Бусдыг шуумжилдэг, тэдэнтэй шируун харьцдаг хун 

бусдад ямар нелее узуулдгийг ярилц. Асуулт: Ийм ху

муусийн дэргэд байх нь яагаад таагуй байдаг вэ? Тит 

1:10-14-ийг уншиж, Титтэй хамт амьдарч байсан хумуу

сийг ДУРСЭЛ. Асуулт: 

• Тэдгээр хумууст сайн мэдээг заах нь туунд ямар 

байсан гэж та нар боддог вэ? 

• Тэдний санваартны удирдагч байх нь ямархуу 

байсан бол? 

• Тэдний найз байх нь хэр зэрэг чухал бай сан бол? 

• Энэ тохиолдолд чи яах байсан бэ? 

Тит 3:10-11-ийг уншиж, Паулын зевлегеег олоод асуу: 

• паулыli энд хэрэглэсэн "зайлсхий" гэдэг уг юу гэсэн 

утгатай вэ? 

• Бид хэн нэгэнтэй харилцаатай байхаас зайлсхийх ёс-

той юу? "Хэзээ?" Яагаад? (Галат 6:1-тэй харьцуул). 

Суралцагчдад цаас егч дервен багана зуруул. Тит 2:2-6-г 

гуйлгэн уншиж, Паул тэдэнд "эруул сургаал" (шулэг 1) 

зааж байсан дервен булэг хумуусийг ОЛ. Эдгээр булгуу

дийг дервен багананд гарчиг болгон тавь гэж суралцагч

дад ХЭЛ. Дараа нь шулэг 1-8-ыг анхааралтай уншуулж, 

булэг бурийг хулээн авахыг Паулын хуссэн зевлегеег ба

гануудад жагсаан бич. 3евлегеег тунгаан бодож, эдгээр 

нь тэдэнд хэрхэн хамаатайг ярилцахыг тэднээс ХУС. Бид 

эргэн тойрон дахь хумуусээсээ олныг нь еерчилж чадах

гуй ч тэдний дэлхийн нелеег эсэргууцэж, еерсдийгее те

гелдержуулж чадна гэдгийг таЙлбарла. Тит 2:11-15-ыг 

уншиж, бид еерсдийгее еерчлехийн тулд юу хийж боло

хыг ОЛ. Асуулт: 

• Биднийг еерчлех боломжийг олгосон юуг Аврагч хий

сэн бэ? 

• Амьдралаа еерчлехийн телее хеделмерледег хумууст 

ямар адислалууд ирдэг вэ? 



Номлолын анхны 
аяллын уеэр 
(Уйлс 13-14) 

НОМЛОЛЫН хоёр Номлолын гурав Кайсари болон 
дахь аяллын уеэр дахь аяллын уеэр Ромд шоронд хор 

(Уйлс (Уйлс игдож байх уеэр 
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хоригдох уеийн т 

эгсгэлээр 

МЭ 47 50 оны орчим 50-53 оны орчим 53-57 оны орчим 57--62 оны орчим 62--65 оны орчим 

Зохиorч ба уншигчид: Паул Филемоны номыг Ромд анх 

удаа шоронд хоригдсон уеэр бичжээ. Онесим ГЭГLI боол

той, Сумийн гишуун, еерийнхее хервеГLIДИЙН нэг Филе

монд хандан Паул энэ захидлыг БИLIСЭН ажээ (Филемон 

1:1-10-ыг уз). 

ТУУХ9Н УНД9С: Филемон бол Колоссайн оршин CyyrLI бе

геед Паулын хервеГLIДИЙН нэг байлаа (Филемон 1:19-20-

ийг уз). Тэр бол еерийн байшин, бусад eMLI херенгийг 

Сумд ашиглуулахаар егеемер сэтгэл гарган егсен бад

рангуй хусэл эрмэлзэлтэй гишуун байв (Филемон 1:2-5-

ыг уз). Паул энэ захидалд Филемоны оргосон боол 

Онесимийг унэ цэнэтэй найзаа гэж узэн, тууний телее 

ихэд сана а тавин халамжилсан нь тодорхой харагддаг. 

Ууний хамт залуу xepBerLI тэр боол еер хэн нэгний eMLI 

байхыг Паул зевшеерLI LIадахгуй баЙв. Оргосон боолыг 

цаазаар авааLIИЖ шийтгэдэг баЙв. Паул Онесимыг яг еер 

шигээ хулээн авахыг Филемоноос гуйжээ (Филемон 

1:12-1 9-ийг уз). 

С9Д9В: Паул туунийг шинэ xepBerLI болон гэртээ эргэн 

ирж, эзэнтэйгээ эвлэрэхийг XYCLI баЙлаа. Филемон 

энэрэл хайраа харуулан туунийг буцааж хулээн авна гэ

дэгт Паул найдан, туунийг УУLIлахыг гуйж, энэ захидлыг 

БИLIСЭН ажээ. Онесим эзэндээ эргэж ОLIИХ нь БООЛLIЛОЛООС 

LIелеелегдсен шинэ эрх LIелеегее алдах бай сан <{, гагцхуу 

Есус Христийн сайн мэдээгээр дамжин ирдэг еер нэг эрх 

LIелеег олсон билээ (Филемон 1:10-ыг уз) 

Филемон 1 

Оршил 

Филемоны ном нь Паулын захидлуудад байдаг УУLIлал 

ба наманLIлалыli утга YLIpbIr хамгийн яруу сайхнаар 

илэрхийлсэн тайлбаруудын нэг юм. ТелеелеГLI Паул 

Христийнхтэй адил хайр, epeBLI нинжин сэтгэлийн ул

гэр жишээ болохоо нотлон харуулсан. Тэрбээр шоронд 

хоригдож байхдаа хеерхий ядарсан оргодлыг ершеехийг 

гуйсан нь тууний ер нимгэн, epeBLI уян сэтгэлийн илрэл 

бегеед туунээс еер хэн LI ингэж гуйсан удаа байхгуй юм. 

Филемон 1-ийг залБИрLI судлан, ХИLIЭЭЛУУДДЭЭ бэлтгэхээс 

емне дараах зарqмуудыг aBLI уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Бид еерсдийгее гомдоосон бусад хумуусийг УУLIлах ёс

той (Филемон 1:10-20; С ба Г 64:9-11-ийг уз). 

• Сайн мэдээгээр дамжсан бух хумуус Их Эзэний емне 

адил тэгш юм (Филемон 1:10-20; С ба Г 64:9-11-ийг уз).) 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 353-355. 

3аах зовломж 

Филемон 1-ийг заахаар бэлтгэхдээ дараах санааг эсвэл 

еерийнхее сана аг ашигла. 

Филемон 1. Сайн мэдээгээр дамжсан бух хумуус Их 
Эзэний емне адил тэгш юм. (35-40 МИНУТ) 

Паул, Онесu-м , Фuле-мон гэж самбар дээр бичээд, хунд 

гинж зур. 

�""::E:::�::""4::�::�::""'� 
• Туухийн туршид гинжийг юунд ашигладаг байсан бэ? 

• Гинж юуг бэлгэддэг вэ? 

Самбар дээрх нэрс бол амьдралдаа гинжтэй бай сан ху

муус юм гэдгийг таЙлбарла. Филемон 1:1-21-ийг тургэн 

уншиж, дээрх гурван хун бурийн гинжийг олохыг сурал

цаГLIдаас хус. Хариуг олсон уед тэдгээрийг самб ар дээр 

бичиж, ярилц. (Паул шоронд бай сан, Онесим боол бай

сан, Филемон ершеехийг эс зевшеерсен эзэн бай сан нь 

хариу байж болно.) 

Филемоны номын оршил дахь мэдээллээс тохиромж

тойг нь хуваалц. Филемон, Онесим нарын уед боолууд 

эздийнхээ бурэн эрхшээлд байсныг таЙлбарла. Бур ша

лихгуй хэргийн телее LI хамгийн харгис хатуугаар шийт

гэдэг баЙв. Дараах тайлбарыг хуваалцаж болно: 



• •  ft • t I I 1. 

"Боолын талаарх хуулийн томьёолол нь БООЛblН 

эрхuйг ху лээн зевшеердеггуй баЙлаа. Боолын эзний 

эрх мэдэл хязгааргуй баЙв. Тэрбээр боолыг ее

рийнхее узэмжээр эрэмдэг зэрэмдэг болгон там

лах буюу алж болдог баЙлаа . . . .  Оргосон 

боолуудыг мерден хееж олох нь ажил мэргэшил 

болсон баЙв. Оргоод олдсон Боолыli духан дээр 

нь тамгалж, ажлыг нь хоёр дахин нэмэгдуулдэг, 

заримдаа задгай театрт араатан амьтанд хаяж ег

дег баЙжээ. Боолчуудыli тоо асар олон баЙлаа. 

3арим боолын эзэд хорин мянга хуртэл боолтой 

байв" (Марвин Р. Винсент, Word Studies in the New 

Testament, боть 4. [1900-1901],3:519). 

Асуулт: 

• Филемон хуулийг баримтлан боолоо яаж болох бай

сан бэ? 

• Энэ шийтгэл тууний сусэг бишрэлийн эрх байж бо

лох уу? 

• Тухайн нехцел байдал еер байсан бол энэ нь Онеси

мын амьдралыг хэрхэн еерчлех байсан бэ? (Тэр Авраг

чийн сайн мэдээнд хервех байсан. ) 

Филемон 1:8-20-ийг ангид дахин уншиж егеед, дара ах 

асуултуудад хариуг ол: 

• Сайн мэдээний ямар зарчмыIг хэрэгжуулэхийг Паул 

Филемоноос хуссэн бэ? 

• Боолоо уучлах нь Филемонд яагаад хэцуу байсан бэ? 

• Бид эдгээр сургаалаас юу сурч болох вэ? 

Бусдыг уучлах нь хэцуу бай сан тохиолдлынхоо талаар 

бодохыг суралцагчдаас хус. Асуулт: 

• Тэр хуний талаар бодол санаагаа еерчлех нь аль зэрэг 

хэцуу байсан бэ? Яагаад? 

• Чи бодол санаагаа яаж еерчилж чадсан бэ? 

Самбар дээрх нэрсийг зааж, асуу: 

• Эдгээр хумуусээс хэн нь Бурханд хамгийн их таалагд

сан бэ? 

• 2 Нифай 26:33-ыг унш. Энд яагаад сонгох боломжгуй 

байсан бэ? 

• Хун бур амьдралын нехцел еер байдаг ч бух хумууст 

адил нийтлэг зуйл юу байдаг вэ? 

• Сайн мэдээ нийгэм дэх бидний байр суурийг эс хар-

галзан, биднийг ямар хумуус болгодог вэ? 

Сайн мэдээ бух хумуусийг адил тэгш болгодгийг гэрчил. 

Тиймээс бид бие биедээ илуу найрсаг, хулээцтэй ханддаг 

байх ёстоЙ. 



Зохиогч ба он: Еврейн номыг Паул БИЧС9Н Х9М99Н 

МЭ 400 Ор'lим ОНООС хойш ам дамжуу лан ярьж иржээ. 

Гэв'I энэ захидлыг Паул би'lСЭНД зарим хумуус эргэлздэг. 

Уqиp нь Еврейн номын би'lЛЭГИЙН хэв маяг, хэл нь Пау

лын бусад захидлуудаас эре еер юм. Энэ захидлыг Паул 

би'lЭЭГУЙ юм аа гэхэд Еврейн номон дахь сургаалууд нь 

Паулын бусад захидлуудыli узэл санаатай тохирдгийг 

еренхийдее хулээн зевшеердег. 

Бошиглог'l Иосеф Смит Библийн сунсээр нелеелегдсен 

засварыг хийж байхдаа Еврейн номыг Паул би'lСЭНД эргэл

зээгуй юм (СудруудьПI Удирдамж, "Иосеф Смитийн 

Орqyyлга," х. 105-ыг уз). Жmпээ нь Бошиглог'l ийн заажээ: 

"Абел зев шударга хун байсан тухай гэр'IЛЭЛТЭЙ байснаа 

Паул еерийн захидалд Еврей ах дуустээ хэлсэн юм" 

(Teachings 01 the Prophet Joseph Smith, 59). 

Энэ захидлыг би'lСЭН он бас тодорхой биш юм. Еврей 

МЭ 70 онд устгагдсан ариун сумийн тухай Еврейд дур

даагуй бегеед ариун сумийн тухай ургэлж одоо цагт 

егуулдэг энэ захидлыг тэр уеэс емне би'lСЭН болов уу 

гэж таамагладаг. ТУУН'IЛЭН, хэрэв Паул ЗОХИОГ'l нь юм 

бол энэ захидлыг МЭ 65 оны Ор'IИм цаазаар авахуулахаа

саа емне би'lСЭН байх ёстоЙ. 

Уншигчид: Энэ захидал Хyyqин Гэрээний сэдвууд болон 

зан УЙЛУУДИЙГ ихээр хендсен юм. Тиймээс ЭНЭ номыг 

Иудейн (Еврей) Христэд ИТГЭГ'l УНШИГ'IДад зориулан би'l

сэн бололтоЙ. 

ТУУХ9Н УНД9С: Бидний судалсан Уйлсийн ном болон За

хидлуудад Мосегийн хуулийг сахих эсэх талаар Иудейн 

Христэд ИТГЭГ'IИД болон харь ундэстнуудийн хооронд xy'l

тэй санал зерелдеен олонтоо гардаг байсныг бид узсэн би

лээ (Уйлс 15-ыг уз). Еврейн ном би'IИГДСЭН нэг шалтгаан 

нь сайн мэдээнд итгэлтэй байж, Хуу'IИН Гэрээг амьдра

льшхаа хэв маяг болгон туун руу эргэхгуй байхад Иудей 

хервег'IДИЙГ дэмжих явдал баЙлаа. 

Мосегийн ёслолуудыг Христийн цагаатгаг'! золиослолоор 

халсан нь дара ах сонирхолтой асуултууд гар'! ирэхэд хур

гэсэн юм: Хэрэв ХристэД ИТГЭГ'IИД цаашид Мосегийн хуу

лийг сахих ёсгуй гэсэн унэнийг бид хулээж авах юм бол, 

Хуучин Гэрээ ямар хэрэгтэй юм бэ? Мен уунийг хэрхэн 

тайлбарлах ёстой вэ? Ганц нэгхэн тохиолдлыг ЭС ТООЦВОЛ, 

эртний Христэд ИТГЭГ'lДЭД байсан цорьПI ганц судар нь 

одоо бидний ХУУ'lИН Гэрээ хэмээн нэрлэдэг судрын ном 

баЙлаа. Шинэ Гэрээ бэлтгэлийн уйл явцад байсан бегеед 

уунийг жишиг бутээл гэж узэн хулээн авах хуртэл бараг 

гурван зуун енгер'lЭЭ. Еврейн ном нь Христэд ИТГЭГ'IИД 

ХУУ'lИН Гэрээ болон Мосегийн хуульд хэрхэн хандах ту

хай асуултанд зарим талаар хариу егехийн ТУЛД би'IИГД

сэн бололтоЙ. Христ болон Тууний сайн мэдээ ХУУ'IИН 

хуулийг халсан юм. 

Есус Христ бух зуйлийг халсан нь 

С9Д9В: "Тэр бух юмсын урьд байхын тулд" Ууган Хуугээ 

илгээсэн Эцэгт тэд талархал ергех" (Колоссай 1:12-18) ёс

той хэмээн Паул Колоссайн Гэгээнтнуудэд заажээ. 

Еврейн ном нь Есус Христ Эцэгийн дараа бух зуйлээс 

дээгуур гэсэн санааг энэ сэдэв дээр нэмсэн юм. Тиймээс 

ХУУ'lИН гэрээг тегсгеж, сайн мэдээний шинэ гэрээг эх

луу лэх эрх мэдлийг Туунд олгожээ. хожмыli Уеийн 

Гэгээнтэн, нэгэн сурган хумуужуу ЛЭГ'l ийн би'IЖЭЭ: 

"Еврей нь ... Хуу'IИН Гэрээнд Левитийн гуйцэтгэдэг уур

гийг Шинэ Гэрээнд гуйцэтгэх болсон юм. Левит Мосегийн 

тогтолцоог зарласан бол Еврей уунийг таЙлбарладаг. Сайн 

мэдээ нь Левийн жаягийн суурин дээр хэрхэн хегжсенийг 

Паул Еврейн номонд харуулсан юм. Тууний уед сэргээгд

сэн сайн мэдээний мэдлэгээр тэрбээр менх бус байдлыli 

уруу таталтуудыг амсаж явсан хумууст Их Эзэний амралт 

руу шилжих гуурийг хэрхэн тавих ёстойг харуулсан. 

"Еврей'lУУДЭД бичсэн паулыli захидал нь Шинэ Гэрээн 

дэх аль '1 ном, тууний дотор сайн мэдээнуудээс илуу 

ихээр Христ дээр тевлерсен юм. Паул энэ номонд Христ 

Мосегийн тогтолцоог хэрхэн гуйцэлдуулснийг харуул

даг. Мосегийн тогтолцооны терх нь Назарын Есус болон 

тууний цагаатгаг'! золиослолд бодитойгоор харагддаг 

(Joseph Fielding McConkie, "Symbolism, and Salvation," in 

Robert L. Millet, Studies in Scripture: Volume 6, Acts to 
Revelation [1987], 192). 



Оршил 

Еврей нь 1-2 нь Есус Христ бол Бурханы гэдэг байр суу

ринд онцгой анхаарал хандуулжээ. Тууний алдар суу, 

хундэтгэл нь тэнгэрийн элqyyдээс илуу агуу LI Тэрбээр 

8ерийгее "тэнгэр ЭЛLI нараас арай дорд болгогдохыг" 

(Еврей 2:9 мен Дуулал 8:5-ыг уз) зевшеерсен юм. Энэ уг 

юу гэсэн утгатайг ярилцаж, Есус Христ бухнээс дээгуур 

болох тухай сургаалуудыг Еврейн номноос эрж ол. 

Еврей 1-2-ыг залБИрLI судлан, ХИLIЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс емне 

дараах зарqмуудыг aBLI уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал зарчмууд 

• Есус Христ Тэнгэрлэг Эцэгийн "бодит 

илэрхийлэл"болсон Тууний Терсен Ганц Хуу мен 

Тэнгэрлэг Эцэг (Еврей 1:1-6 мен Иохан 14:9-ийг уз). 

• Есус Христ тэнгэр элqyудээс илуу агуу <{, бидний зов

лон болон уруу таталтуудыг ойлгохын тулд менх бус 

байдлыг еер дээрээ авахыг хуссэн билээ (Еврей1:4-12; 

2:9-18; Алма 7:11-13-ыг уз) 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 380-383. 

3аах зовломж 

Еврей 1-2-ын ХИLIЭЭЛУУДЭД бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

Еврей 1-2. Есус Христ бол Тэнгэрлэг Эцэгийн "бодит 

илэрхийлэл" мен. Тэрбээр тэнгэр элчуудээс илуу агуу 

ч бидний З0ВЛОН болон бидэнд ТОХИОЛДОХ уруу татал

туудыг ойлгохын тулд менх бус байдлыг еер дээрээ 

авахыг хуссэн юм. (35-40 минут) 

8ерсдийнхее хуухэд ахуй уеийн зургийг мен эцэг эхийн

хээ хуухэд байх уеийн зургийг ангид aBLIpax даалгаврыг 

хэдэн суралцаГLIдад ег. 3ургуудыг узуулж, бусад сурал

цагчдын зураг дээрх хуухдуудийн эцэг ЭХLIУУДИЙГ таних 

нь уу гэдгийг уз. Аль хуухдийн эцэг эх хэн болохыг тани

хад биеийн ямар шинжууд тусалсныг ярилц. 

Еврей 1:1-3-ыг уншиж, Есус Христийн ямар шинжуу

дийн тухай эдгээр шулгууд егуулснийг ол. Асуулт: Хэрэв 

та нар Есус Христ, Тэнгэрлэг Эцэг хоёрын гэрэл зургийг 

харж <{аддагсан бол тэд хоорондоо хэр зэрэг адилхан 

байх бол? Биеийн адил тестэй байдлаас гадна эцэг эхээ

сээ бидний евлен авдаг бусад зан <{анаруудын тухай су

ралцаГLIИдтай ярилц. 

Иохан 14:6-ыг суралцагчдаар уншуулж, Есус Христ бол 

Тэнгэрлэг Эцэгийн "бодит илэрхийлэл" гэдгийг харуул

сан еер бусад хэлбэрийг ол. Еврей 1:6-12-ыг уншиж, энэ 

уда ад Тэнгэрлэг Эцэгийн мен <{анар, хуч, зан телевийн 

шинжууд Есус Христэд байдгийг ол. Еврей 1-ээс дараах 

шинж <{анаруудыг самбар дээр жагсаан БИLIИЖ болно: 

Wулэг6 Тэнгэр элчууд Туунд мергене. 

Wулэг8 Туунд зевт байдлын очирт таяг байх болно. 

Wулэг9 Тэр ёс бусыг жигшдэг. 

Wулэгl0 Тэрбээр дэлхийн суурийг тавьсан юм. 

Wулэг12 Тэрбээр уурд менх хэвээрээ байх болно. 

Еврей 2:7-г уншихыг суралцаГLIдаас хусээд, асуу: Есус 

Христ менх бус байдлын емнех амьдралд Бурхан байсан 

атлаа яагаад дэлхийд ирэхээр мен "тэнгэр ЭЛLIУУДЭЭС 

арай дорд тавигдахаар" сонгосон юм бол? СуралцаГLIДЫН 

санаануудыг ярилц. Есус Тэнгэрлэг Эцэгийн улдсэн бух 

хуухдийн телее Цагаатгал хийхээр дэлхийд еерийнхее 

хуслээр ирснийг тайлбарла (Еврей 2:9; Филиппой 2:5-11; 

Мозая 3:5-9-ийг уз). AвparLI тэнгэр дэх хаан сэнтийгээ ор

хиж, менх бус болон, загалмай дээр ухлийг узэж, хун те

релхтний нуглийн телеесийг телснийг "Бурханы 

хулцэл" (1 Нифай 11:26-33) гэдэг билээ. 

Еврей 2:10-18-ыг LIИМээгуй уншихыг суралцаГLIдаас хус. 

Биднийг хайрладаг Христийн хайрыг болон Тэнгэрлэг 

Эцэгтээ буцаж оLIИX боломжоор биднийг хангах Тууний 

хуслийн тухай нотолгоог олохыг тэднээс хус. Эцэг нь 

бухнийг ху лцэх хусэл эрмэлзлийг Туунд теруу лсэн юм. 

Асуулт: 

• Эдгээр шулгуудээс аль нь та нарт хамгийн их таалаг

дав? Яагаад? 

• Тэрбээр уруу таталтыг тэвчин енгеруулсэн yLIpaac 

биднийг уруу татагдахад туслах болно гэдгийг мэдэх 

нь бидэнд хэрхэн нелеелех вэ? 

Аврагчийг хайрлах хайраа еерее хэрхэн мэдэрдгээ сурал

цаГLIИдтай хуваалц. 



Оршил 

Есус Христ тэнгэр элqyудээс дээгуур гэдгийг Еврей 1-2 

тунхаглажээ. Еврей 3-4-т Есусийг иудейqуудийн хамгийн 

их хундэлдэг бошиглогq Мосетой харьцуулжээ. Мелки

зедекийн жаягийн дагуух дээд пр ист Христ нь Левийн 

жаягийн дагуух Мосегийн дээд пристээс илуу агууг Ев

рей 5-6 заадаг. Итгэл, нигуулсэл, aq ивээл болон тегел

держилтед хурэх тухай сургаалуудыг ол. 

Еврей 3-6-г залбирq судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зар'lМУУДЫГ aBq уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал зарчмууд 

• Есус Христ ямар q бошиглогqоос илуу агуу (Еврей 3: 

1-6-г уз). 

• Аврагqийн эсрэг зурх сэтгэлээ хатууруулдаггуй ху

муус энэ амьдралд бас ирэх амьдралд Тууний амрал

тад орох болно (Еврей 3:8-19; 4:1-11-ийг уз). 

• Сайн мэдээг сонсох нь итгэлтэй хумуусийг хервелтед 

хургэдэг (Еврей 4:1-2; Алма 32:21-43). 

• Биднийг ариусгаж, Туунд оqих боломжтой болгохын 

тулд Их Эзэн бидэнд нигуулсэл, aq ивээлийг санал 

болгодог (Еврей 4:12-16; Ифер 12:27-г уз). 

• Эрх олгогдсон санваартны удирдагqид Аароны нэгэн 

адил Бурханаас дуудагдах ёстой (Еврей 5:1-4; Итгэ

лийн Тунхаг 1-5-ыг уз). 

• Мехлийн хевгууд наманчилж эсвэл гэтэлгэгдэж qадах

гуй (Еврей 6:4-6; мен С ба Г 76:30-49-ийг уз) 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 383-385. 

3аах зовломж 

Еврей 3-6-гийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Еврей 3-4. Аврагчийн эсрэг зурх сэтгэлээ хатууруул

даггуй ХУМУУС энэ амьдралд мен ирэх амьдралд Туу

ний амралтад орно. (30-35 минут) 

Энэ амьдралд еерийнхее биелуулэхийг хусдэг нэг qухал 

зорилгоо ангийнхантайгаа хуваалцахыг нэг суралцагqаас 

:1 . 

хус. Уг зорилгодоо хурэхэд хэр зэрэг хэцуу байхыг не

геех суралцагqаас асуу. Уг зорилгод хурэхэд шаардагдаж 

болох зарим алхмуудыг жагсааж, ангиараа ярилц. Тэр су

ралцагqаас асуу: 

• Тавьсан зорилгодоо хурэх нь хэний уурэг вэ? 

• Хэрэв та зорилгодоо хурэх шаардлагыг ханган биелуу

лээгуй бол шагнал авах нь зев гэж боддог уу? Яагаад 

тийм эсвэл яагаад угуй гэж? 

Их ЭЗЭIiUЙ а.мралmаО орох IiЬ гэсэн нийлэмж угийг самбар 

дээр биq. Еврей 3:8-19-ийг суралцагqдаар уншуулж, Их 

Эзэний амралтад орохоос татгалзсан булэг хумуусийг ол. 

Асуулт: 

• Энэ амралт юуг телеелж байна вэ? (Бурханы алдар 

суугийн бурэн байдал; С ба Г 84:24-ийг уз.) 

• Ямар нуглууд энэхуу онцгой боломжийг алдахад хур

гэдэг вэ? 

• Паул еерийнх нь уеийн хумуус ийм шийтгэлийг 

хулээхгуйн тулд тэднийг ямар нуглуудээс сэрэмж

луулсэн бэ? 

• Шулэг 12-15 дахь сэрэмжлуулгууд бидэнд ямар хама а

тай вэ? 

Зев шударга хумуус нас барахаараа диваажин гэгддэг 

амралтын байдалд ордог q бид бас энэ амьдралд Их Эзэ

ний амралтыг хулээн aBq qадна. Еренхийлегq Жозеф 

Ф.СмитиЙн дараах угсийг хуваалц: 

"Эртний бошиглогqид 'Бурханы амралтад орох 

тухай' ярьдаг баЙжээ. Энэ нь юу гэсэн утгатай 

вэ? Миний санахад энэ нь Бурханыг мэдэж, хай

ранд нь багтан, тууний зорилго, телевлегеенд 

итгэж, уугээрээ еерсдийгее зев зам дээр байгааг 

мен уунээс еер эрэлхийлдэг зуйл бидэнд байдаг

гуйг мэддэг, бид олон янзын сургаалаар эсвээс 

хууран мэхлэх санаа еверлесен хумууний башир 

аргуудад автдаггуЙ .... Бурханд итгэх итгэлээрээ 

ийм тевшинд хурсэн хунээс аливаа эргэлзээ, 

айдас нь арилж, тэрбээр .... эргэлзээ, айдсаас, 

аюулаас эмээхээс, дэлхийн шашны уймээн са

муунаас, энд тэндгуй сонсогдох уйлаанаас 'Бур

ханы амралтад ордог'" (Gospel Doctrine, 58; мен 

Матай 11:28-30-ийг уз). 

Асуулт: 

• Энэ амьдралын уед мен ууний дараа Их Эзэний ам

ралтад орох зорилго тавих нь яагаад эрхэм qухал вэ? 

• Тэр зорилгодоо хурэх нь хэний уурэг вэ? 

• Хэрэв та Их Эзэний амралтад орох шаардлагуудыг 

биелуулэхгуй бол энэ адислал еерт чинь егегдене гэж 

боддог уу? Яагаад эсвэл яагаад угуй гэж? 



• Еврей 4:1-ийг унш. Паул бусдыг юу хийхгуй байхад 

уриалдаг бай сан бэ? (Бурханы амралтад орж чадахгуй 

болоход хургэх зуйл хийхгуй баЙхад.) 

• Хэрэв та энэ эрхэм чухал зорилгодоо хурч чадаагуй 

бол ямар санагдах вэ? 

Еврей 4:2-12-ыг суралцагчдаар чимээгуй уншуул. Их Эзэ

ний амралтыг эрэлхийлэхэд тэдэнд хуч чадал, удирдамж 

болно гэж бодсон егуулбэруудийг тэмдэглэхийг тэднээс 

хус. Тэмдэглэсэн егуулбэруудээ ангитай хуваалцахад хэ

дэн суралцагчийг урь. 

Еврей 4:14-16-г унш. Тууний амралтыг олоход бид бугдэд 

туслах хуч Есус Христэд байдгийг ойлгоход нь суралцагч

дад тусал. Матай 11:28-30; Иаков 1:7-8; Алма 12:34; Сур

гаал ба Гэрээ 59:23-ыг суралцагчдаар уншуулж, бид "ач 

ивээлийн хаан сэнтийд зоригтойгоор орж," Есус Хрис

тийн санал болгодог хучийг олж авч болох арга замуудыг 

олуул. Христэд ирдэг хумуусийн эдэлдэг амар амгалан, 

баяр баясал, амралтыг эрэлхийлэхэд суралцагчдыг дэмж. 

Еврей 4:12-16. Их Эзэн биднийг ариусгаж, Туунд эргэж 
очих боломжтой болгохын тулд нигуулсэл, ач ивээлийг 
бидэнд санал болгодог. (15-20 минут) 

Хичээл эхлэхийн емне нuгуулсэл, ач uвээл гэсэн угсийг 

самбар дээр бич. Дараах зуйлийг тесеелен бодохыг су

ралцагчдыг хус: 8мне нь еерийн '1ИНь огт очиж узээгуй 

хаант улсад чамайг ид шидийн аргаар хургэжээ. Хумуус 

нь их сонин, нехерсег аж. 8дер бур уд дунд болоход 

хаант улсын бух ард тумэн хийж байгаа ажлаа орхиж, 

тусгай бурээгээр ундэсний сулд дууллаа тоглоход нэгд

дэгийг чи мэджээ. Гэтэл еерт чинь бурээ байсангуй учир 

чамайг баривчилж, хааны емне аваачиж, ундэсний сулд 

дууллыг тоглоогуйн телее цаазаар авдгийг мэдэгджээ. 

Суралцагчдаас асуу: Чи хаанд юу гэж хэлэх вэ? Самбар 

дээрх угсийг суралцагчдад узуулж, асуу: Чи хуулийг мэ

дээгуй учраас эдгээр угсийн алиныг нь хаан чамд хэлнэ 

гэж бодож байна? 

Суралцагчдад уунийг хэл: Ха ан чамд ач ивээлээ узуулж, 

бурээгээр сулд дууллыг тоглоогуйг тань уучилж, сана аг 

чинь амраажээ. Самбар дээрх ач uвээл гэдэг угийг заа. 

Асуулт: Нигуулсэл, ач ивээл хоёр ямар ялгаатай вэ? Энэ 

асуултанд хариулахад туслахын тулд Судруудын Удир

дамжаас (х.25) Ач uвээл-ийн тодорхойлолтыг суралцаг

чидтай хамт унш. 

Еврей 4:12-16-г унш. Их Эзэн биднийг намаН'1ИЛсан уед 

зевхен уучилдаг тедийгуй, зарлигуудыг илуу сайн сахих 

чадвартай Болохыli тулд зан телевее еерчлехед бидэнд 

хэрхэн тусалдаг тухай ярилц. Дараах угсийг хувилж, та

раах материал болгон суралцагчдад ег. Угсийг ангид 

нэгтгэн дугнэж, гэрээрээ судлахад суралцагчдыг дэмж. 

Нuгуулсэл бол еревч нинжин сэтгэл, уучлалын 

сунс юм. Энэ бол Бурханы зан телевийн шин

жуудийн нэг мен. 

Ач uвээл гэдэг бол энэ амьдралд адислалуудыг, 

ирэх амьдралд менх амь болон ергемжлелийг би

дэнд олгодог Бурханы хуч юм. Бид энэ хучээр ну

гэлт чанараа еерчилж, сул талаа хуч чадал болгон 

хувиргаж чадна. Итгэлээ хегжуулж, наманчлан, 

зарлигуудыг сахихыli телее чин сэтгэлээсээ хи

чээн чармайдаг хумууст Бурханы ач ивээлээр 

дамжин тэнгэрлэг тусламж ирдэг (Ифер 12:27; 

СудруудьПI Удирдамж, "ач ивээл," х. 25-ыг уз). 

Нигуулсэл, ач ивээл хоёр хун терелхтнийг адисалж, ер

гемжлех зорилгод хамтдаа уйлчилдгийг таЙлбарла. Хэ

рэв бид Христэд итгэж наманчлах юм бол, Тэнгэрлэг 

Эцэг бидэнд нигуулслээ хайрлан, биднийг уучилж, 

ариусгах болно (С ба Г 110:5-ыг уз). Бид Тууний ач ивээ

лээр "эгэл хунээ орхиж," Гэгээнтэн болж чадна. Энэ бу

хэн Есус Христийн Цагаатгалаар дамжин ирдэг (Мозая 

3:19; Алма 33:8-11-ийг уз). Далын гишуун, Ахлагч Жин 

Р.КукиЙн дараах угсийг уншиж, ярилц: 

"Хуугийнхээ Цагаатгалаар дамжуулан Эцэгийн 

бидэнд егсен ач ивээлийн агуу бэлгийг бидний 

зарим нь хулээн аваагуй эсвэл хэрхэн ашиглахыг 

мэдэхгуй байж болох юм .... 

"Бидний амьдралд бурханлаг хендленгийн орол

цоог хангахад тусалж болох таван зарчмыг би та 

нартай хуваалцъя .... 

"Анхдагч зарчим бол umгэл .... 

"Энэхуу ач ивээл буюу боломж олгогч хуч нь ит

гэлээр тодорхойлогддог нь нотлогдсон зуЙл. Их 

Эзэн Есус Христэд итгэх итгэл нь сайн мэдээний 

анхдагч зарчим юм .... 

"На.манчлал нь хоёр дахь зарчим мен. их Эзэний ач 

ивээл нь Цагаатгалаар дамжуулан биднийг нуг

лээс ариусгаж, бидэнд тохиолдох хунд сорилтууд, 

ев чин, тэр ч байтугай зан телевийн дутагдлаар 

дамжуулан еерсдийгее тегелдержуулэхэд би

дэнд тусална. Бид Их Эзэний ач ивээлээр ариус

гагдан, зевтгегддег (С ба Г 20:30-31-ийг уз) .... 

'Турав дахь зарчим нь даруу байдал. Тэвч Тэр 

илуу их нигуулслийг егдег. Тиймээс Бурхан бар

дам хунийг эсэргууцдэг, харин даруу хунд ни

гуулслийг егдег' (Иаков 4:6) .... 



"Чадах бухнээ хuйх нь дерев дэх зар'IИМ .... 

" ... 'Уqир нь бид aq ивээлээр л аврагдаж <{адна 

гэдгийг мэднэ, бидний хийж <{адах бухний дараа 

буюу' (2 Нифай 25:23). 

" ... Бид бат бех итгэлтэй байна уу, сул итгэлтэй 

байна уу, эрэгтэй, эмэгтэй эсвэл хуухэд байна уу, 

ялгаагуй, бид юу мэддэг вэ, бид хэр зэрэг бат бех 

итгэлтэй вэ, бид хэн бэ? гэдэг дээр зевхен тул

гуурлалгуй, харин бид чаддаг бухнээ егдег бол, еерс

дийнхее нехцел байдалд чадах бухнээ хuйдэг бол 

Их Эзэний тусламж бидэнд ирдэг нь ямар агуу 

зар'IИМ билээ. Хэрэв хун <{адах бухнээ егвел, Их 

Эзэн aq ивээлээрээ туунд туслах болно (С ба Г 

123:17-г уз) .... 

"Тав дахь зар'IИМ нь зарлuгуудыг сахuх явдал, энэ 

бол их Эзэний aq ивээлийг хулээн авах нэг нех

цел мен: 'Хэрэв та нар миний зарлигуудыг сахих 

аваас та нар тууний бурэн байдлыг хулээн aBq ... , 

тиЙмээс, ... та нар aq ивээл дээр aq ивээлийг ху

лээн авах болно' (С ба Г 93:20; 93:28-ыг уз). 

"Хун а q ивээлийг ху лээн авахын ту лд теге байх 

шаардлагагуй, харин <{адах 'IИнээгээрээ зарли

гуудыг сахихыг хиqээх ёстоЙ. Тэгвэл их Эзэн тэр

хуу ХУ'IИйг хулээн авах боломжийг туунд олгоно" 

(Conference Report, 1993 оны 4-р сар, 98-100; Ensign, 

Мау 1993 оны 5-р сар, 79-81). 

Еврей 5:4 (Теге зззмших еудар). Эрх М3Д3Л ОЛ

гогдеон еанваартнууд Бурханаар дуудагдах ёе

той. (10-15 МИНУТ) 

Диплом, гэрqилгээ эсвэл ямар нэг зевшеерлийг сурал

цагqдад узуул. Асуулт: 

• Эдгээрийн аль нэгийг авахад юу шаардлагатай вэ? 

• Эдгээрийн аль нэгийг олгоход юу шаардлагатай вэ? 

• Анагаах ухааны сургуульд суралгуйгээр зевшеерлийг 

еертее хэвлэж авсан эмqээр qи мэс засал хийлгэхийг 

хусэх уу? 

СанваартнуудьПI хувьд яг ийм зарqим уйлqилдгийг су

ралцагqдад ХЭЛ. Еврей 5:1-4-ийг тэднээр уншуулж, хун 

зохих ном журмын дагуу санваартан байхад юу шаард

лагатайг эрж олуул. Аарон хэрхэн дуудагдсаныг мэдэ

хийн тулд Египетээс Гарсан нь 28:1-ийг суралцагqдаар 

уншуул. Ахлагq Боид КЛакерын дараах угийг унш: 

:, . 

"Санваарыг диплом олгодгийг адилаар олгож бо

лохгуЙ. Уунийг танд гэрqилгээ олгодгийн ади

лаар гардуулж болохгуй, бас уунийг захи ас юм уу 

захидал шиг илгээж болохгуЙ. Санваарыг зевхен 

зохих журмыli дагуу томилолтоор олгодог. Эрх 

мэдэл олгогдсон санаартан уунийг олгох ёстоЙ. 

Тэрбээр таны толгой дээр гараа тавьж, таныг то

милдог" (Conference Report, 1981 оны 10-р сар, 

46-47; Ensign, 1981 оны 11-р сар, 32). 

Санваарын унэн эрх мэдэл, xyq Есус Христийн хожмыli 

Уеийн Гэгээнтнуудийн Сумд байдгийг суралцагqдад ит

гуулэн таЙлбарла. 

Еврей 7-10 

Оршил 

Мелкизедек санваар нь Левийн санваараас илуу агуу (Ев

рей 7) бегеед Есус Христийн сайн мэдээ болон тууний 

ергел нь Мосегийн хуулиас илуу агуу юм (Еврей 8-10). 

Мелкизедекийн тухай юу заасан болон дээд санваар нь 

Аароны буюу Левийн санваараас ялгаатайг мэдэхийн 

тулд Еврей 7-10-ыг унш. 

Еврей 7-10-ыг залбирq судлан, хиqээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарqмуудыг aBq уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Ариусал нь зевхен Есус Христийн цагаатгалыli хуqээр 

ирж болно (Еврей 7:11-28; 8:6-13; 9:11-15, 22-28; 10:1-4, 

9-22-ыг уз). 

• Тахил'IИД болон Мосегийн хуулиар тэдний ергедег бай

сан ергелуу Д нь Тууний Цагаатгалын бэлэг тэмдгуу Д 

байлаа (Еврей 8:3-6; 9:6-28; 10:1-12; мен 2 Нифай 11:4). 

• Малын цус биднийг aBapq qадахгуй; гагцхуу Есус 

Христийн цус Л биднийг уна сан байдлаас aBapq <{адна 

(Еврей 9:11-28; мен Алма 34:9-15-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings 01 Jesus and His Apostles, 385-393. 

За ах эовломж 

Еврей 7-10-ын хиqээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийн заах санааг ашигла. 



Еврей 7-10 Есус Христ Абрахам, Мелкизедек хоёроос 

илуу агуу. Тууний санваар Левийн санваараас илуу 

агуу. Тууний золиослол Хуучин Гэрээний бух тахилаас 

илуу агуу. (30-35 минут) 

БОШИГЛОГ'I ямар санваартайг сурющагчдаас асууж, ха

риултыг нь самбар дээр бич. Тэрхуу санваарын хуqийг 

мэдэрсэн туршлагын тухай товчхон хуваалцахад сурал

цагчдыг урь. Сургаал ба Гэрээ 107:2-4-ийг тэднээр ун

шуулж, уг санваарын нэр болон уунийг яагаад 

Мелкизедекийн нэрээр нэрлэснийг эрж ол. 

Еврей 7-10-д Паул Есус Христийн сайн мэдээ болон Мелки

зедек санваар нь Мосегийн хуулийн ёслолуудаас илуу дээ

гуур болохыг заажээ. Эшлэлуудийг aIllИГлан, дараах 

асуултуудыг ангиараа ярилц. (Эсвэл асуултуудыг тараах ма

териал болгон сура;щагчдад егч нэг нэгээр нь эсвэл бул

гууд болон асуултууд дээр ажиллуул.) тhe Life and Teachings о/ 

Jesus and His Apostles, (х. 385-393) дахь Еврейн эдгээр булгуу

дийн тэйлбар дахь мэдээллийг шаардлагатэй бол aIllИГла. 

• Мелкизедек ямар хун байсан бэ? (Еврей 7:1-2-ыг уз). 

• Мелкизедек, Абрахам хоёрын хэн нь илуу эрх мэдэл

тэй бай сан бэ? (Еврей 7:2:4-ийг уз; хэрэв суралцагчид 

шулэг 3-ын утгыг асуувал Судруудын Удирдамж дахь 

энэ шулгийн Иосеф Смитийн Орчуулгыг уз). 

• Есус Христ ямар санваартай байсан бэ? (Еврей 5:5-6-г уз). 

• Хэрэв Есус Христ Мелкизедекийн жаягийн дагуу 

прист юм бол яаж Мелкизедекээс илуу агуу байж ча

дах юм бэ? (ИСО, Еврей 7:3-ыг уз). 

• Ямар замаар Мелкизедек санваар Аароны буюу Ле

вийн санваараас илуу агуу вэ? (Еврей 7:11-12, 22-25; 

3 Нифай 15:8-9-ийг уз). 

• Мелкизедек санваараар гуйцэтгэгддэг сайн мэдээний 

шинэ гэрээ нь хуучин гэрээ буюу Аароны санваараар 

гуйцэтгэгддэг хуучин гэрээ, Мосегийн хуулиас хэрхэн 

илуу дээгуур байх вэ? (Еврей 8:8-13-ыг уз). 

• Агуу Дээд Прист Есус Христийн Цагаатгал хэрхэн Хуу

qин Гэрээний тахилчдын ергел болгодог бай сан бух 

ергел, тахилуудаас илуу дээгуур вэ? 8ереер хэлбэл, 

Мосегийн хуулийн гуйцэтгэж чадахгуй байсан юуг 

Есус Христийн Цагаатгал хийдэг болсон бэ? (Еврей 

9:1-15; Алма 34:10, 13-14-ийг уз). 

Еврей 10:9-22 Ариусал нь зввхвн Есус Христийн Ца

гаатгалын хучээр ирж болно. (15-20 МИНУТ) 

Дагалдах зураг дахь хоригдлыг суралцагчдад узуул (хавс

ралт, х. 327). Анхааруулга: Терел терегсед нь шоронд бай

гаа суралцагчдыг эвгуй байдалд оруулахаас болгоомжил. 

Асуулт: 

• Хумуус яагаад шоронд ордог вэ? (Тэд хуулийг зерчдег.) 

• Энэ зураг дээрх хун яагаад гунигтай харагдаж байна 

гэж бодож байна? 

• Тэр гэмт хэргийнхээ телеех шийтгэлээ дуусгаж, шо

ронгоос челеелегдсен уед яагаад баяртай, эсвэл баяр

гуй байж болох вэ? 

Хоёр дахь зургийг узуулж (хавсралт, х. 328), зарим ялт

нууд яагаад еерчлегддеггуй, шоронд эргэж ордгийг 

асуу. (Тэдний зарим нь догшин авиртайгаас хууль зерчи

хее ургэлжлуулдэг.) Мозая 2:41-ийг суралцагчдаар ун

шуулж, энэ хун жинхэнэ аз жаргалтай болохоосоо емне 

юу хийх ёстойг ярилц. Дараах асуултуудыг ярилц: 

• Бид Бурханы хуулиудыг зерчихед юу нелеелдег вэ? 

(Алма 41:10-ыг уз). 

• Бидний аз жаргал зевхен OPqнOoC биш, харин бидний 

амьдралын хэв маягаас хэрхэн хамааралтай байдаг вэ? 

• Бид зарим уед хэрхэн сунсний шор он дахь хоригдлууд 

шиг байдаг вэ? (Ром 3:23; 1 Иохан 3:4-ийг уз). 

• Бид энэ амьдралд бас ирэх амьдралд аз жаргалтай 

байхын тулд юу хийх ёстой вэ? 

Еврей 10:10, 14-17-г уншиж, Есус Христийн ергелийн ул

маас бид ямар болж чадахыг олоход суралцагчдыг урь. 

(Бид ариусч чадна.) Арuусах гэдэг угийг самбар дээр би

чиж, энэ нь тэдний хувьд ямар утга уqиртайг тайлбарла

хыг суралцагчдаас хус. Ахлагч Жозеф Б.ВертлингиЙн 

дараах угсийг нэг суралцагчаар уншуулж, ангиараа 

ярилц: 

"Тууний зарлигуудад дуулгавартай байснаар улам 

идэвхтэй болдог хуч-Есус Христийн Цагаатгалын 

гайхамшигт хучээр бид нуглээсээ угаагдан ариусч 

чадна. Наманчилсан хун бурийн хувьд Тууний 

хязгааргуй 'нигуулсэл шударга ёсны шаардлагыг 

хангаж чадна'" (Conference Report, 1996 оны 10-р 

сар, 98; Ensign, 1996 оны 11-р сар, 72). 

Дараах асуултуудыг ярилц: 

• Бид Цагаатгалын хучээр ариусгагдахын тулд юу хийх 

ёстой вэ? 

• Нуглээс ариусах нь биднийг энэ болон дараагийн 

амьдралд хэрхэн аз жаргалтай болгох вэ? 

• Их Эзэний егдег аз жаргалын телее аливаа байдлаар 

телеес телех нь яагаад чухал вэ? 

• Та нар енеедер жинхэнэ аз жаргалтай байхын тулд юу 

хийж болох вэ? 



Еврей 11-13 

Qршил 

Бошиглог'l Иосеф Смитийн удирдлага дор эмхтгэсэн 

Lесtиrеs оп Faith (Иmгэлийн лекцууд) -д, Есус Христэд итгэх 

итгэл нь сайн мэдээний анхдаг'! зар'IИМ бегеед "аливаа 

зевт байдлын ундэс суурь мен" хэмээн тунхаглажээ 

(Lесtиrеs оп Faith [1985], 1). Лекцууд нь бас "итгэл бол зев

хен уйлдлийн зар'IИМ тедийгуй, оюун ухаант бух ху

муунд ХУ'lний зар'IИМ мен" (13) хэмээн заасан баЙдаг. 

Еврей 11-13 нь итгэлийн тухай бас энэ нь бидний амьд

ралд хэрхэн ХУ'IНий зар'lИМ болдог тухай бидэнд заадаг. 

Еврей 11-IЗ-ыг залбир'l судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарчмуудыг ав'! уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Итгэл бол харагддаггуй атлаа унэн бодит зуйлсийн те

леех найдвар мен (Еврей 11:1-3; мен Алма 32:21-ийг уз). 

• Итгэл бол эртний Гэгээнтнууд Бурханы зарлигуудыг 

сахиж, агуу зев шударга ажил уйлсийг уйлддэг бай сан 

хуч юм (Еврей 11:4-40-; Алма 26:22-36-г уз) 

• Бид хайраар дуурэн Эцэгийн зэмлэлийг итгэлээр 

ТЭВ'Iсэнээр, биднийг теге тегелдер болгох боломжийг 

уунд олгодог (Еврей 12:5-13; С ба Г 95:1-ийг уз). 

• Гэрлэлтийн харилцаа ариун бегеед Бурханаас томи

логддог (Еврей 13:4; С ба Г 131:1-2-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• T he Life and Teachings о/ Jеsиs and His Apostles, 394-401. 

За ах зовломж 

Еврей 11-13-ьПI ХИ'lээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

New Testament Video хи'lээл 20, "The Just Shall Live Ьу 

Faith" (12:19)-ийг Еврей 11-ийг заахад ашиглаж 

болно (New Testament Video Gиidе -ын заах зевлемжийг уз). 

� Еврей 11:1-12:3. Есус ХРИСТЭД ИТГЭХ ИТГЭЛ бол 
� УЙЛДЭЛ ба хучний зарчим мен. ЭНЭХУУ ИТГЭЛ нь 

ЭрТНИЙ ГЭГЭЭНТНУУДЭД Бурханы зарлигуудыг 

сахиж, агуу зев wударга уйлсийг УЙЛДЭХ боломжийг 
олгосон юм. (35-40 МИНУТ) 

Хунсний ногоо тарьж байсан эсэхийг нь суралцаГ'lдаас 

асуу. Асуулт: Тарьсан ур ургана гэдгийг та нар яаж 

мэдсэн бэ? Автобус удтал хулээсэн тохиолдол бий эсэ

ХИЙГ нь тэднээс асуу. Асуулт: Автобус ирнэ гэдгийг та 

нар яаж мэдсэн бэ? Шуудангаар захидал явуулж байсан 

эсэхийг нь тэднээс асуу. Асуулт: Захидал 'lИНь хаягласан 

эзэндээ хурнэ гэдгийг та нар яаж мэдсэн бэ? Дээрх зуйлс 

санасан ёсоор болно гэдгийг тэд унэндээ мэдэхгуй бай

сан '1 енгерсен уеийн туршлага дээрээ ту лгуурлан тэд

гээр юме болно гэдэгт итгэж баЙжээ. Асуулт: Хусэн 

ху лээсний дагуу болно гэж бидний едер тутам итгэдэг 

еер ямар зуйлс байдаг вэ? (Сургууль буюу ажилдаа явах, 

менге авах, гуурээр гарах ГЭХ'lлэн.) 

Иmгэл гэж юу вэ? гэж самбар дээр бичээд, дараах судрьПI 

эшлэлуудийг дор нь БИ'l:Еврей 11:1; Алма 32:21; , Ифер 

12:6. Энэ гурван шулгийг суралцаГ'lидтайгаа уншиж, 

судруудаас итгэлийн тодорхойлолтыг би'lИХИЙН тулд 

хамтран ажилла (мен Судруудын Удирдамж, "итгэл, 

итгэх" х. 109-111-ийг уз). Бид яагаад ур суулгаж, едер бур 

сургууль, ажилд явдгийг тайлбарлахад итгэлийн энэ то

дорхойлолт хэрхэн тусалж байгааг ярилц. 

Итгэл нь ХУ'lний зар'IИМ байхын тулд зевхен ирээдуйд 

гарах ур дунд баттай итгэхээс илуу чухал зуйл гэдгийг 

суралцаГ'lдад хэл. Самбар дээр дараах егуулбэрийг бич: 

Сайн мэдээний анхдагч зарчим бал иmгэл биш. Энэ бал 

________ иmгэх иmгэл. Итгэлийн дерев дэх тунх

гийг суралцаГ'lдаар уншуулж, самб ар дээрх егуулбэрийг 

дуусга (хариу нь "Есус Христэд"). Ахлагч Боид КЛакерьПI 

дара ах угсийг уншина уу гэж нэг суралцагчийг урь: 

"Би хоёр терлийн итгэлийг мэднэ. Эхнийх нь 

дэлхийд байдаг итгэл. Энэ нь болж байгаа юм бу

хэнд хамгийн нийтлэг тохиолддог шинж 'IaHap 

юм. Энэ бол бидний оршихуйг бий болгодог, али

ваа юмсыг хийх итгэл найдварыг бидэнд теруул

дэг зуЙл. Ийм итгэл хун бурд байдаг, зарим 

хумууст бусдаасаа илуу их хэмжээтэй баЙдаг. Нэн 

ховор тохиолддог бегеед олж авахад ер бусьПI 

хоёр дахь итгэл бол юмсыг тохиолгон ав'IИРДаг 

итгэл юм. Итгэл бол цахилгаан эр'lИМ ху'! лугээ 

адил бодитой бегеед туунээс хэдэн мянга дахин 

илуу ХУ'lтэй юм. Та нар ийм итгэл байдгийг зу

гээр л сонсох биш, харин мэдэр'l, ашиглаж, еерс

дедее хегжуу лж байсан уу? Чи еерийгее хараад, 

би хэр зэрэг итгэлтэй хун бэ гэж еереесее асууж 

узсэн уу? Энэ бол Их Эзэний хувьд сайн мэдээ

ний анхдагч зар'IИМ мен. Энэ нь таны хувьд бол 

сайн мэдээний анхдагч зар'IИМ мен уу?" (Уоиr 

Articles о/ Faith, Brigham Young Vniversity Speeches 

of the Year [21 Mar. 1962 оны 3-р сарьПI 21], 8). 

Асуулт: Есус Христ дээр итгэлээ тевлеруулэх нь энэхуу 

хоёр дахь итгэлтэй байхад бидэнд хэрхэн туслах вэ? Энэ

хуу хоёр дахь итгэлийн хучийг мэдэр'l, амьдралдаа хэрэг

лэсэн хумуусийн жишээг узэхийн тулд Еврей 11:2-40-ийг 



бугдийг НЬ эсвэл зарим хэсгийг сонгож yнrп. Тэдэнд хам

гийн гунзгий сэтгэгдэл теруулсэн ЖИllIээнуудийг нэр

луу лж, ангийнхантай нь хувааJЩУУ л. 

Асуулт: Паул яагаад итгэлийн ийм олон ЖИllIээг жагсаа

сан гэж та нар бодож байна? Еврей 12:1-З-ыг уишаад, ит

гэлийн аль нэг шалтгааныг олов уу гэж суралцагчдаас 

асуу. Асуулт: "Аливаа саад тотгор ба биднийг тун амархан 

урхиддаг нуглийг хажуу тийш нь тавих" (шулэг 1) гэсэн 

нь юу гэсэн утгатай вэ? Тэр уед далын гишуун байсан 

Ахлагч Нийл А.максвеллын дараах угсийг хуваалц: 

"Сумийн итгэлтэй гишуун байх шаардлага нь 

наманчлалын уйл явцаар дамжуулан нуглийн 

лайг эдэлж, зовон шаналахгуйгээр даван гарахад 

бэрхтэй юм гэдгийг бид ойлгох ёстоЙ. Паул энэ 

талаар бидэнд ухаалаг зевлеН:Je егч, ' ... аливаа 

са ад тотгор ба биднийг тун амархан урхиддаг 

нуглийг хажуу тийш нь тавьж, емнее тавигдсан 

уралдаанд тэвчээртэйгээр гуйцгээе' гэжээ. 

(Еврей 12:1.) Муу зан авираас уудэлтэй ачаа да

рамтаас болж бидний нуруу бегтийсен уед загал

майг уурэх нь бидэнд улам ч хэцуу юм" 

(Deposition о/ а Disciple [1976], 75). 

Дараах асуултуудыг ярилц: 

• Амьдралын бэрхшээл сорилтуудыг шийдвэрлэхэд 

тэвчээр бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ? 

• Есус Христэд найдвар тавих нь итгэлээ хегжуулэхэд 

бидэнд хэрхэн туслах вэ? 

• Тууний итгэл, тэвчээр хатуужлын улгэр жишээ амьд

ралд чинь тохиолдсон бэрхшээл сорилт, зовлон зуд

гуурийг тэвчихэд ямар нелее узуулдэг вэ? 

� Еврей 12:5-11. Бид хайраар дуурэн Тэнгэрлэг 
� Эцэгийн зэмлэлийг итгэлээр хулээн авч, тэвчсэ

нээр, вврсдийгвв твгвлдвржуулэх боломжийг 
олдог. (25-30 МИНУТ) 

Бидэнд зовлон mохиолдоход гэж самбар дээр бич. Энэ егуу лбэ

рийн дор Шалmгаан гэж бич: Асуулт: 

• Та нараас хэдэд нь азгуй едер тохиолдож байсан бэ? 

• Хийсэн сонголтынхоо улмаас та нарын хэдэд нь азгуй 

едер тохиолдож байсан бэ? (Анхааруулга: Жишээг то

дорхой яриулах хэрэггуЙ.) 

• 8ерийн чинь буруугаас шалтгаалаагуй азгуй едер та 

Hapын хэдэд нь тохиолдсон бэ? 

• "Энэ ЯБдал яагаад надад тохиолдов" гэж гайхсан удаа 

та нарт бай сан уу?" 

Ахлагч Ричард г.cKoTTын дара ах угсийг суралцагчидтай 

хуваалц. Таагуй явдал тохиолддог доод тал нь хоёр шалт

гааныг тэд сонсох ёстоЙ. 

"Бэрхшээлийг хэн ч хусдэггуЙ. Хунд сорилт, 

урам хугаралт, уйтгар гуниг, сэтгэл санааны эм

зэглэл НЬ бидэнд ундсэндээ хоёр эх сурвалжаас 

ирдэг. Бурханы хуулиудыг зерчдег хумууст эд

гээр бэрхшээлууд ургэлж тохиолдох болно. 

Бэрхшээлийн еер нэг шалтгаан нь, бид сорил

тоос хатуужиж, тегелдержихийн тулд Их Эзэний 

зорилгуудыг амьдралдаа хэрэгжуулэхэд оршино. 

Бидэнд тохиолддог хунд сорилт бэрхшээлууд 

энэ хоёр эх сурвалжаас ирдгийг мэдэх нь бид 

бугдэд амин чухал юм. Учир нь залруулах уйл

дэл маш их ялгаатай байдаг" (Conference Report, 

1995 оны ес-аравдугаар сар, 18; Ensign, 1995 оны 

ll-р сар, 16). 

Шалmгааны дор миний еерийн нугэл гэж, есч хегжихед надад 

mуслах гэж бич. Зорилго гэдэг угийг самбар дээр нэмж би

чин, бидэнд тохиолддог сорилт бэрхшээлууд нэгээс илуу 

олон шалтгаантай байдаг ч адил нийтлэг зорилготой юм. 

Еврей 12:6-11-ийг уншиж, Их Эзэн ямар зорилгоор бид

нийг зэмлэдгийг эрж олоход суралцаг'1ДЫГ урь ( С  ба Г 

95:1-ийг уз ). Дараах асуултуудыг ашиглаж болно: 

• Их Эзэн яагаад хуухдуу дээ зэмлэдэг вэ? 

• Хэрэв бид Тууний зэмлэлийг хулцэн тэвчвэл Тэр бид

нийг ямар хумуус болгох вэ? 

• Их Эзэний ажил биш болох ямар бэрхшээлууд бидэнд 

тохиолддог вэ? 

• Тэнгэрлэг Эцэг яагаад бидний еселт хегжилтийг тийм 

их сонирхдогийг тайлбарласан юуг Еврей 12:9 заадаг вэ? 

• Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн хуухдууд гэдгээ мэдэх НЬ 

Туунтэй адилхан болохыг хичээн чармайхад хэр зэрэг 

хэрэгтэй вэ? 

Тэнгэрлэг Эцэгийн сунсэн хуухдууд гэдгээ мэдэх нь су

ралцагчдад ямар утга учиртайг дурсэлсэн нэг догол мер 

бичихэд тэднийг урь. Хэдэн суралцагчаар бичсэн зуй

лийг нь ангийнхантай хуваалцуул. Ахлагч Ричард 

Г.Скоттын дара ах угсийг уншиж, хичээлээ тегсге: 



"Танд бэрXllIЭЭЛ тохиолдсон уед уй олон асуулт 

шил дараалан ирж болно .... Би юу хийх ёстой 

вэ? Энэ туршлагаас би юу сур'! болох вэ? Юуг 

ееР'IЛех ёстой вэ? Би хэнд туслах хэрэгтэй вэ? 

Хунд сорилтын уед би олон адислалаа хэрхэн са

наж болох вэ? Хувийн хусэл сонирхлоо Бурханы 

хусэлд нийцуулэн золиослох нь их хэцуу зуЙл. 

'Таны Хуслийг мэдэх боломжийг надад олгоно 

уу: 'Таны хусэл биелэгдэх болтугай' гэсэн 'IИН

хуу итгэл унэмшлээр та залбирдаг бол, хайраар 

дуурэн Эцэгээсээ хамгийн их тусламж хулээн 

авах баталгаатай байр сууринд байгаа нь тэр" 

(Conference Report, 1995 оны ес-аравдугаар сар, 18; 

or Ensign, 1995 оны ll-р сар, 17). 

Еврей 1-13. Еврейн номын тойм нь Есус Христ бух 

зуйлээс дээгуурт байдаг гэсэн Паулын гэрчлэлийг ха
руулдаг. (20-25 минут) 

Еврейн оршил дахь Есус Христ бух зуйлийг халса н нь гэсэн 

нэртэй диаграммын (х. 249) хувиудыг бэлтгэ. Есус Хрис

тийн доорх хайрцгуудыг (судрын эшлэлуудээс бусад ) 

хоосон орхи. Суралцаг'l бурд тараах материал болгон ег. 

Тарааж егсен энэ материал бол Еврейн номьПI сэдвийн 

дурслэл гэдгийг тэдэнд ХЭЛ. 

Дара ах хуснэгтэн дэх судрын эшлэлуудийг самбар дээр 

би'IИЖ, эшлэл бур дэх сэдвийн дагуу судрын эшлэлуу

дийг эрж олоход суралцаг'lИЙГ урЬ. (Тэднийг хувиар нь 

болон булгуудээр ажиллуулж болно.) Тэднийг сэдвуу

дийг олсон уед тарааж егсен материал дээрх хайрцгуу

дад сэдвуудийг бичуул. 

Эшлэлууд Сэдэв Нэмэлт эх 
сурвалжууд 

Еврей 1:4-6 Хуу болох Есус Христ The Life and Teachings 
ямар q тэнгэр элqээс of J esus and His 
илуу агуу. Apostlesx. 382-383 

дахь Еврей 1:13, 14, 
2:6-9-ийн таЙлбар. 

Еврей 3:1-6 Хуу болох Есус Христ 
бошиглогч Мосегоос 
илуу агуу. 

Еврей 5:5-10; Христийн санваар The Life and Teachings 
7:11-12; С ба Г Левийн санваараас of Jesus and His 
107:1-4 илуу агуу. Apostles, х.385-386 

дахь Еврей 7:11-14-ийн 
таЙлбар. 

Еврей :1-4; ИСО, Есус Христ Мелкизедек, 
Еврей 7:3 Абрахам нараас илуу 

агуу. 

Еврей 9:1, 10-14; Христийн золиослол The Life and Teachings 
10:10-14; Алма Хуучин Гэрээний бух of Jesus and His 
34:10 тахилыг халса н юм. Apostles, х. 391 дэх 

Еврей 9:11-15, 
23-28-ын таЙлбар. 

Еврей 11 Есус Христийн хуч менх 
бус байдлын аливаа 

I 
асуудал буюу саад бэр 
хшээлээс илуу агуу юм. 

Тэдний хариу лтыг нэгтгэн ДУГНЭ. Есус Христийн сур хуч, 

эрх мэдлийг ГЭР'lилж, Их Эзэний хучинд итгэн, илуу их 

найдвар тавихад суралцаг'lИЙГ ДЭМЖ. Тэрбээр енгерсен 

уеудэд тийнхуу уйлдэж байсны адилаар энэ уед бидэнд 

тусалж, биднийг аврах хуч Туунд биЙ. "How Great Thou 

Art" (Hymns, по. 86) дууллыг дуулах буюу угийг нь ун

шиж, ХИ'lЭЭЛЭЭ тегсге. 



Зохиогч ба уншигчид: Их Эзэн Иаковын НОМЬпI зохиогч 

нь "харь газар тархсан арванхоёр овогт" хандан бичиж, 

еерийгее "Бурхан ба Эзэн Есус Христийн зарц Иаков" 

гэжээ. Энэ бол Иоханы дуу Иаков биш харин Есустэй эх 

нэгтэй, дуу Иаков нь байх магадлалтай (Мат ай 13:55; 

Галат 1:19; Судруудын Удирдамж, "Иаков," х. 94-95-ыг уз). 

Иосеф, Мариа хоёрьПI хуу Иаков Их Эзэнтэй ойр дотно 

холбоотой бай сан бегеед менх бус байдалд Туунийг хэ

нээс ч илуу сайн мэддэг бай сан нь лавтаЙ. Туунээс гадна, 

Иаков Христийн бурханлаг чанар болон Амилалтыli та

лаар гэрчлэлтэй болсон байв (1 Коринт 15:7-г уз). 

Туухэн ундэс: Иаковыг нийтлэг захидал гэж уздэг. 

Нийтлэг захидлууд хэмээн нэрлэгдсэний учир нь эдгээр 

захидлууд Паулын захидлуудаас олонтой нь адилхан аль 

нэг тодорхой уншигчдад хандаагуй юм. Тодорхой мэ

дээлэл байдаггуй нь бичсэн ОН болон газрыг тогтооход 

хундрэлийг бий болгодог. Иаков захидлаа хэзээ, хаана 

бичсэн талаар дурдаагуй болохоор тэр Иерусалимд амь

дарч бай сан учраас тэнд бичсэн болов уу гэж бид зевхен 

таамаг ладаг. 

Иаковын захидал МЭ 62 оноос емне бичигдсэнийг бид 

ТОГТООЖ болно. Учир нь туухч Иосефусын тэмдэглэснээр 

Их Эзэний дуу Иаков болон еер хэдэн хунийг мен тэр 

онд Санхедрины емне шууж, ухэх ял ОНО он, чулуугаар 

шидуулэхээр аваачиж егсен ажээ. (Antiquities 01 the Jews, 
20.9.1). Туунчлэн, Иаков МЭ 50 ОНЫ орчим болсон Иеру

салимыli чуулганы (Уйлс 15-ыг уз) тухай дурдаагуй нь 

энэ захидлыг тэр уеэс емне бичсэн байж болохыг ха

руулж байна. Хэрэв тийм бол энэ захидал Шинэ Гэрээн 

дэх анхны захидлуудын нэг байж таарна. 

Сэдэв: Хэрэв бид сайн мэдээг хулээн авсан бегеед Их 

Эзэнд итгэдэг бол тэрхуу итгэлээ едер тутмьПI амьдрал

даа бодитойгоор харуулдаг байх ёстоЙ. иаковыli ном нь 

Гэгээнтнууд Бурханы угийг зевхен мэддэг байх тедийгуй 

туугээр амьдардаг байх ёстой хэмээн зевлесен цуврал эс

рэг сургаалуудыг агуулдаг онцлогтоЙ. 

Оршил 

Иаков 1-5 нь практикч шашинд онцгой анхаарал хан

дуулсан нь илт мэдэгддэг. Хэрэв бид итгэлтэй бол 

уунийгээ ажил уйлсээрээ, жишээ нь, тусламж хэрэгтэй 

хумуусийг тайтгаруулж, тэдэнд тусалснаар харуулах 

ёстоЙ. Иаковын хувьд итгэлийг нь уйлдэл ургэлж да

галдаж баЙв. Ийм итгэлийн хамгийн бишрэм жишээ

нуудийн НЭГ нь Иосеф Смит хевгуун Иаков 1:5-д: "Та 

нарын хэн нэгэн НЬ мэргэн ухаанаар дутвал, бух ХУНД 

егеемреер, буруушаалгуй егегч Бурханаас гуйг" хэ

мээн унших уед тохиосон билээ. Иосеф аль сум унэ

нийг Их Эзэнээс асуухаар ой руу очиход сунсээр 

едеегдсен билээ. Тэнгэрлэг Эцэг Есус Христтэй хамт 

туун дээр хурч ирэн тууний итгэлийг шагнасан юм. 

Эцэг Есус уруу зааж, "Энэ бол Мин ий Хайртай Хуу, 

Туунийг сонс!" гэж хэлэн Иосефын залбиралд хариул

сан юм. (Иосеф Смит-Туух 1:17). 

Иаков 1-5 -ыг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мздззиий чухал зарчмууд 

• Бид зовлон зудгуурийг тэвчээртэйгээр хулцэн тэсч, 

уруу таталтуудыг эсэргууцсэн уед Их Эзэн биднийг 

хучирхэгжуулдэг (Иаков 1:2-4, 12-21; 4:7-10; мен ИСО, 

Иаков 1:2, 12-ыг уз). 

• Цэвэр ариун шутлэг нь тусламж хэрэгтэй хумууст 

еревч сэтгэлээр хандаж, дэлхийгээс толботдоггуй 

(Иаков1:27; 2:1-9; Матай 22:34-40; Мозая 4:15-27; С ба Г 

59:9-ийг уз). 

• Бид ажил уйлсгуйгээр итгэлтэй байж чадахгуй бас дан 

ганц итгэлээр аврагдаж чадахгуЙ. Зев шударга ажил 

уйлс бол итгэлийн ур жимс юм (Иаков 2:14-26; 1:22-25; 

ИСО, Иаков 2:18-ыг уз). 

• Хэл яриагаа хянах нь бидний тегелдержилтед тусал

даг (Иаков 3:1-12; Мозая 4:30; Алма 12:14-ийг уз). 

• Энэ дэлхийн зуйлсийг тэврэн авдаг хумуус Бурханы 

дай сан болдог (Иаков 4:4-10; Мозая 3:19-ийг уз). 

• Их Эзэнд итгэх итгэл, залбирал, санваар нь адислал 

болон евчилж, зовсон хумуусийн эдгээлтийн нэн 

чухал бурэлдэхуун хэсгууд мен (Иаков 5:13-18; мен 

С ба Г 35:9-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings 01 Jesus and His Apostles, 403-413. 

Заах зовломж 

Иаков 1-5-ьПI хичээлуудэд бэлтгэхдээ дара ах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 



Иаков 1 :5-6 (Теге эзэмших еудар). Хэрэв бид ИТ

гэлээр, эргэлзэхгуйгээр гуйвал Бурханаае мэр

гэн ухааныг хулээн авч чадна. (25-30 МИНУТ) 

Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн дараах угсийг самбар дээр бич: 

"СУДРЬпI энэ ганцхан шулэг л Бурханы аль LI бо

шиглогLIИЙН аль LI уед тэмдэглэсэн бутэн егуулбэ

рээс илуутэйгээр хун терелхтенд юутай LI зуйрлэх 

аргагуй агуу нелее узуулсэн юм" (Doctrinal New 

Testament Commentary, 3:246-247). 

АхлаГLI МкКонки ямар судрын тухай, яагаад дурдсаныг 

таахыг суралцаГLIдаас хус. 

Иаков 1:5-ыг ангиараа уншиж, энэ судар самбар дээрх 

мэдэгдлийг хэрхэн гуйцэлдуулснийг асуу. Иосеф Смит

Туух 1:10-19-ийг уншиж, уг шулгийг Иосеф Смит унш

саны ур дунд юу болсныг эрж ол. Асуулт: 

• Анхны Узэгдэл амьдралд тань хэрхэн нелеелсен бэ? 

• Хэрэв Иосеф Смит залбирах тухай Сунсний едеел

тийг дагаагуй бол та нарьПI амьдрал хэрхэн еер байж 

болох вэ? 

• Мэргэн ухааныг хусэх нь бид залбиралдаа олонтоо 

гуйдаг зуйлээс ямар ялгаатай вэ? 

• Асуудлаа шийдвэрлэж егехийг Тэнгэрлэг Эцэгээс 

гуйх, уг асуудлыг шийдвэрлэх мэргэн ухааныг хусэх 

хоёр ямар ялгаатай вэ? 

• Энэ ялгааны тухай ямар нэг жишээг санаж байна уу? 

(Хэрэв тэд хусвэл туршлагыг нь хуваалцуулж болно, 

ГЭВLI туйлын ариун буюу хувийн шинжтэй зуйлийг ху

ваалцах ёсгуйг тэдэнд анхааруул.) 

• Мэргэн ухааныг гуйх нь бидний хувийн залбирлыг 

хэрхэн илуу их ХУLIТЭЙ болгох вэ? 

Иаков 1:6-г уншиж, Иосеф Бурханаас хариу авахдаа 

ашигласан ХУLIНий эх сурвалжийг ол. Асуулт: Итгэлтэй

гээр хэлсэн залбирал, эргэлзээтэйгээр хуссэн залбирал 

хоёр ямар ялгаатай вэ? 

3албирлын тухай ЕренхийлеГLI Жозеф Ф.СмитиЙн заа

сан дара ах зуйлийг нэг суралцаГLIаар уншуул: 

"Их Эзэнээс хэрэгтэй зуйлээ хусэхэд их олон 

угний хэрэггуй, харин бид итгэл, унэмшилтэй

гээр гуйх хэрэгтэЙ. Их Эзэнээс адислал гуйхад 

бидний оюун ухаанд эргэлзээ байх ёсгуй" (Gospel 

Doctrine, 216). 

Илуу их итгэлтэйгээр, эргэлзээгуйгээр залбирахыli те

лее суралцаГLIИД юу хийх хэрэгтэйг тэдэнтэй ярилц. Хэ

рэв бид еерсдедее хэрэгтэй байгаа адислалуудыг 

итгэлтэйгээр унэн санаанаасаа гуйвал бидний залбирал 

амьдралыг еерLIлеГLI ХУLIТЭЙ байх болно гэдгийг ГЭрLIИЛ. 

� Иаков 1 :22-27. Угийг зевхен еонеогч биш хари н 

� хэрэгжуулэгч бай. (35-40 МИНУТ) 

ХиLIЭЭЛ эхлэхийн емне Сумийн ЕренхийлеГLIеес Сумийн 

залууqyудад хандаж хэлсэн нэг угийг унш (жишээ нь 

санваартны хуралдаан дээр эсвэл эмэгтэйqyyдийн qyyл

ган дээр хэлсэн угиЙг). 3алууqyyдаас тууний хуссэн гурав 

юм уу дервен зуйлийг сонгож ав. Тэдгээрийг самбарт би

LIИЖ, бошиглогLIИЙН энэ зевлегеенд тэд дуулгавартай да

гасан уу гэдгийг дотроо бодохыг суралцагqдаас хус. 

Иаков 1:22-25-ыг уншиж, дара ах асуултуудыг ярилц: 

• Угийг ХЭрЭГЖУУЛЭГLI байх гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? 

• 3евхен COHCOrLI байх гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? 

• Мартамхай COHCOrLI гэж хэн бэ? (CypLI мэдсэн зуйлээ 

уйлдлээрээ хэрэгжуулдэггуй хун.) 

• 3евхен COHCOrLI байхыг эсэргууцэж, угийг ХЭрЭГЖУУЛЭГLI 

байхаар сонгодог хумуус ямар ашиг Tycыг олдог вэ? 

(Анхааруулга: Хэрэв хусвэл та угийг ХЭрЭГЖУУЛЭГLI биш 

COHCOrLI байх, итгэлтэй БОЛОВLI уунийгээ ажил уйлсээр ха

руулахгуй байх нь хоорондоо ямар уялдаа холбоотойг ха

руулахыli тулд Иаков 2:17-18-ьПI заах зевлемжийг энд 

ашиглаж болно.) 

Иаков 1:26-27-г уншиж, "цэвэр ариун шутлэгийн" то

дорхойлолтыг ол. Асуулт: 

• Шутлэгтэй дур узуулэх, цэвэр ариун шутлэгтэй байх 

нь ямар ялгаатай вэ? 

• Угийг ХЭрЭГЖУУЛЭГLI байх нь шутлэгтэй юм шиг дур 

узуулэхийг даван туулахад бидэнд хэрхэн тусалж 

болох вэ? 

иаковыli ном нь хэрхэн угийг ХЭрЭГЖУУЛЭГLI байх талаар 

практикийн aLI холбогдолтой олон зевлегее егсен бай

даг. Ангийг таван булэг болгон хуваа. Булэг бурд Хuйх 

зуйлсuйн жагсаалm гэж БИLIСЭН цаас ег. Булэг бурд Иако

вьПI номын еер еер булгийг даалган ег. Булгуудээр даал

гасан булгийг нь уншуулж, бид Есус Христийн илуу сайн 

дагалдагLIИД байхыli тулд Иаковын санал болгосон зуйл

сийг ОЛУУЛ. Тэдний олсон зуйлсийг ярилцах явцад "хийх 

зуйлсийн" бурэн жагсаалтыг самб ар дээр БИLI. Асуулт: 

• Хэрэв та нар иаковыli зевлегеег дагавал амьдрал LIИНЬ 

хэрхэн ееРLIлегдеж болох вэ? 

• Та нар эдгээр зааврыг дагаснаас ямар ашиг тусыг 

олсон бэ? 

иаковыli заавруудыг дагаснаас хэрхэн адислагдсан ту

хайгаа хуваалцах хусэлтэй суралцагLIдыг урь. Тэд мар

тамтгай СОНСОГLIИД биш, харин угийг (ялангуяа 

БошиглогLIдыli угсийг) ХЭРЭГЖУУЛЭГLIИД байхыli тулд 

"хийх зуйлсийн" жагсаалт гаргаж мердехед суралцаГLI

дыг ДЭМЖ. 



Иаков 2:17-18 (Теге эзэмwих судар). Бид ажил 

уйлегуйгээр итгэлтэй байж чадахгуй бас дан 

ганц итгэлээр аврагдаж чадахгуЙ. Зев wударга 

ажил уйле бол итгэлийн ур жиме мен. (10-15 минут) 

ажил уйлс 

Сэлуурт завины хоёр сэлуурийг ангид аВLIИр. Нэгэн дээр 

нь Есус Хрисmэд иmгэх иmгэл негее дээр нь ажил уйлс гэж 

БИLI. СуралцаГLIдад биLIГИЙГ харуулахгуйгээр сэлуурийг 

эргуулж тавь. Эсвэл самб ар дээр сэлуурт завийг хоёр сэ

лууртэй нь хамт зур (сэлуур дээр угсийг БИLIИХ хэрэггуЙ). 

Асуулт: 

• Аль сэлуур нь илуу LIухал вэ? 

• Хэрэв LIИ завины нэг талд нэг сэлуурийг бэхлээд сэ-

луурдэх гэж оролдвол хаашаа явах вэ? 

• Яагаад хоёр сэлуур хэрэгтэй вэ? 

Иаков 2:17-18-ыг уншаад, сэлууруудийг эргуулж харуул 

(эсвэл самбар дээрх сэлуурууд дээр угсийг БИLI). Асуулт: 

• Эдгээр шулгууд дэх захиас завины хоёр сэлууртэй хэр

хэн адилхан байна вэ? 

• Бид ямар байдлаар "Есус Христэд итгэх итгэл" сэлуу

рээ ашиглахгуй байж болох вэ? 

• Бид хэрхэн "ажил уйлс" сэлуурээ тоомсорлохгуй байж 

болох вэ? 

Иаков 2:14 дэх асуултуудыг уншиж, хариулахыг сурал

цаГLIдаас хус. Иаков 2:15-2б-г уншиж, Иаковын хариулт 

болон бид итгэл, ажил уйлс аль алинтай нь байхын тулд 

юу хийж болохыг эрж ол. 

Иаков 3:1-12. Хэл Ариагаа ХАнах нь бидний тегелдер

жилтед туеалдаг. (20-25 минут) 

Би хэн бэ? гэж самбар дээр БИLIЭЭД хариулахдаа сана а авах 

дараах егуулбэруудийг унш. Санаа авах егуулбэр бурийг 

erLI боломжит хариуг нь суралцаГLIдаар бичуул. 

• Намайг хумуужуулэх хэцуу. 

• Би адисалж ч, харааж LI <{адна. 

• Би маш их хор тарааж <{адна. 

• Би хумуусийг тайвшруулж <{адна. 

• Би Их Эзэний ажилд хор хургэж <{адна. 

• Би бусад хумуусийн нэр хундэд сэв суулгаж <{адна. 

• Би Есус Христийн сайн мэдээг ГЭрLIИЛж <{адна. 

Таавруудыг таах боломжийг суралцаГLIдад олго. Иаков 

1:2б-г уншиж, хариуг хамтаараа хай. Асуулт: Бидний 

уг яриа ямар зама ар санаа авах бух егуулбэрт ТОХИрLI 

болох вэ? 

Хэрэв хаза ар олдвол суралцаГLIдад узуу лж, юу болохыг 

хэлуул. Асуулт: 

• Хазаарыг юунд ашигладаг вэ? (Морийг хэрэгтэй зуг 

руу залахад.) 

• Хэл яриагаа "хазаарлах" гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? 

• Бид хэл яриагаа хэрхэн хазаарлаж болох вэ? 

• Бид хэл яриагаа хазаарлахгуй бол ямар эвгуй асуудалд 

орж болох вэ? (мен Алма 38:12-ыг уз). 

залуучуудын баm бех байдЛblН mелее товхимлоос дараах 

угсийг суралцаГLIдаар уншуул: 

"Таны хэрхэн ярьж байгаа болон ямар угсийг 

яриандаа хэрэглэж байгаа нь еерийн LIИНЬ дуу

райхаар сонгосон дур терхийн талаар ихийг 

егуулдэг. Эргэн тойрныхоо хумууст сайн нелее 

узуулж, санаа сэтгэлийг нь ергех уг хэллэгийг хэ

рэглэж бай. Хараал, будуулэг уг хэллэг болон 

эрээ цээрээ алдсан, тохиромжгуй наргиа уг (они

гоо) Их Эзэнийг гомдоодог. Ийм уг хэллэг сунс

лэг байдалд LIИНь хохирол уqpуулж, еерийг LIИнь 

дорд узэгдэх болгоно .... 

"Хов жив бол хор уршигтай уг ярианы еер нэг 

хэлбэр юм. Х умуусийг байхгуй уеэр тэдний тухай 

ямар нэг таагуй зуйл эсвэл тэдний тухай еерийн 

мэддэг нууцыг бусдад Ярих нь хов жив мен. Хов 

жив нь бусад хумуусийг гомдоож, сэтгэлийг нь 

эмзэглуулдэг. Их Эзэн бидэнд бие биеэ хайрлахыг 

зарлиг болгосон билээ. Энэ зарлигийг дагахын 

тулд бусад хумуусийн талаар сайн зуйлсийг ярьж, 

тэдэнтэй эелдэг харилцаж бай" (ЗалуучуудblН баm 

бех байдЛblН mелее mовхи.мол, 10-11). 



Бид хэл яриагаа хазаарлахгуй байх нь хэнд нелеелдгийг 

бодохыг суралцагчдаас хус. Иаков 3:1-10-ыг ангиараа ун

шиж, шулэг тус бурийн утгыг ярилц. Эдгээр шулгуу

дийн тухай ярилцахдаа хазаар, амгайвч, онгоцны залуур, 

шургааг болон лонхтой хорны зургийг самб ар дээр зурах 

нь ашигтай бай ж болно. Матай 15:10-20-ийг уншиж, эд

гээр шулгууд хэл ярианы тухай Иаковын сургаалуудтай 

хэрхэн холбогдож байгааг ол. Асуулт: 

• Бидний хэлдэг угс хаанаас гарда г вэ? 

• Хэл яриагаа хазаарлах нь зурх сэтгэлд нелеелех уу? 

Яаж? 

• Бид зурх сэтгэлээ хазаарлах нь тегс болох бидний чад-

варт хэрхэн нелеелж болох вэ? 

Мозая 4:30-ийг уншиж, хэл ярианы талаар Бенжамин 

хааны егсен зевлегеег ол. Бид яагаад хэл яриагаа хянаж 

байх ёстой вэ? Хариуг олохын тулд Алма 12:14-ийг унш. 

30ХИСГУЙ уг хэллэг биднийг зухэлд хургэж болох учраас 

бид хэл яриагаа хянаж байх ёстоЙ. Хэл яриагаа хазаарлах 

явдлыг бусдыг адисалж, еерсдийгее тегелдержуулэх 

арга хэрэгсэл болгон ашиглахад суралцагчдыг дэмж. 

Иаков 4:4-10. Хэрэв бид энэ дэлхийн зуйлсийг баяртай

гаар хулээн авбал Бурханы дай сан болно. (25-30 минут) 

Бурханы зуйлс гэсэн угтэй тэмдэг хийж, нэг сандлын ард 

баЙрлуул. Хоёр дахь тэмдгэн дээр Дэлхuйн зуйлс гэж би

чин, хоёр дахь сандлын ар талд баЙрлуул. Сандлыг зэ

рэгцуулж тавиад, энэ хоёр сандал дээр зэрэг сууж болох 

уу гэдгийг суралцагчдаас асуу. Хоёр сандал дээр нэг 

зэрэг сууж узуу лэх нэг суралцагчийг урь. Суралцагчийг 

босгоод, хоёр сандлыг хооронд нь нэлээд хэдэн сандал 

багтахаар зайтай холдуул. Одоо энэ хоёр сандал дээр нэг 

зэрэг сууж болох уу гэж суралцагчаас асуу. Хоёр сандлын 

аль нэгэн дээр нь суухыг суралцагчаас хус. 

Суралцагчдаас асуу: 

• Энэ нь юуны тухай сануулж байна вэ? 

• Бид дэлхий, Бурханы хаант улс хоёрт нэгэн зэрэг байх 

гэж оролдвол Бурхантай харилцах бидний харилцаа 

ямар байх вэ? 

• Бурханы зуйлуудийг биш харин энэ дэлхийн зуйлуу

дийг сонгосны уршгаар бидний амьдралд ямар хунд

рэл бэрхшээл тохиолдох вэ? 

Иаков 4:4-10-ыг уншиж, яавал Бурханы найз болох тухай 

за асан егуулбэруудийг олохыг суралцагчдаас хус. Мозая 

3:19-ийг уншиж, энэ шулэг хэрхэн Иаковын сургаалын 

хоёр дахь гэрчлэл болдгийг ярилц. 

Иаков 1:12-13-ыг унш. Бидэнд тулгардаг уруу таталтуу

дын телее Бурхан хариуцлага хулээх уу гэж асуу. Иаков 

1:14-16-г уншиж, The Life and Teachings о/ Jesus and His Ар

ostles }(х. 408) дахь Иаков 1:14-ийн тайлбарыг хуваалц. 

Асуулт: 

• Четгер биднийг нугэл уйлдэхэд хэрхэн уруу татдаг вэ? 

• Их Эзэнийг дахин ирэхэд та нар яагаад Тууний найз 

нар байхыг хусэх вэ? 

Иаков 5:7-20-ийг уншиж, бид Бурханы найз нар болоход 

бэлтгэх арга замуудыг олж, самб ар дээр бич. Эдгээрт да

раах зуйлс орно: 

• Тэвчээртэй байх (шулэг 7-8). 

• 3урхээ чангалах нь (шулэг 8) 

• Бие биенийхээ эсрэг гомдоллохгуй байх (шулэг 9) 

• Бошиглогчдын улгэр жишээг дагах (шулэг 10). 

• Хулцэн тэвчих (шулэг 11; Иаков 1:2-4-ийг уз). 

• Андгайгаар тангараглахгуй байх (шулэг 12). 

• 30ВЛОН тохиолдсон уед залбирч байх (шулэг 13). 

• Дууллуудыг дуулж байх (шулэг 13). 



• 1:. 1. 

• Адислал авахьПI тулд чуулганы ахлагчдыг дуудцаг 

байх (шулэг 14). 

• Дутагдлаа хулээдэг байх (шулэг 16). 

• Бие биенийхээ телее залбирч байх (шулэг 16). 

• Нугэлтнийг эргуулж авчрах (шулэг 20). 

Самбар дээр жагсаасан зевлегеег дагах нь Тууний ирэл

тээр Есус Христийн найз нар болохоор бэлтгэхэд тэдэнд 

хэрхэн туслахыг суралцагчдаас асуу. Жагсаалтаас ее

рийнхее нэг юм уу хоёр сул талыг сонгож туунийгээ 

сайжруулах телевлегее бичихийг суралцагчдаас хус. Ах

лагч Жозеф Б.БертлингиЙн дараах зевлегеег хуваалц: 

"Хамгийн энгийн жишээ бол: Бурханд ойртуул

даггуй юм бухэн биднийг Туунээс холдуулдаг. 

Бидэнд дундаж газар гэж байдаггуй, хун сунслэг 

байдлын хувьд зовон шаналж, уруудан дорой

тохгуйгээр шалихгуй жижиг нугэл уйлдэнэ гэж 

байдаггуй юм. Чухам ийм учраас, гэрчлэлээс ир

дэг урам зоригийг маань нугэл суйруулэхээс сэ

рэмжлэхийн тулд бид едер бур евдег сегден 

наманчилж, Христэд ирдэг байх ёстой" 

(Conference Report, 1992 оны 10-р сар, 48; Ensign, 

1992 оны ll-р сар, 36). 

Дэлхийн зуйлсийг хажуу тийш тавьж, Бурханы найз нар 

болоход нь суралцагчдыг дэмж. 



Зохиorч ба УНIIIИГЧИД: 1 Петрийн номыг Ахлах Телее

леГI Паул Бага Ази дахь та ван мужийн Гэгээнтнуудэд 

зориулан бичсэн ажээ (1 Петр 1:1; мен Судруудын Удир

дамж, газрын зураг 6-г уз). 

Туухэн ундэс: Петрийн уед Ромын засгийн газар бух ша

шин шутлэгт тууний дотор Христийн шашинд хулээц

тэй ханддаг баЙлаа. Сум сайн мэдээг "бух дэлхийд" 

(Марк 16:15) номлох бурханлаг уургээ гуйцэтгэж, сайн 

мэдээний захиасыг Ромын Эзэнт гурэн даяар дэлгэ

руулж эхэлж баЙлаа. Сайн мэдээг хэдийгээр энхийн арга 

замаар дэлгэруулж байсан 'I амилсан Христ Хаадын Хаан 

болж ирэхийг тунхагласан захи ас нь Ромьш хаадын са

на анд нийцэхгуй баЙв. 

МЭ64 онд Ромын ихээхэн ХЭСЭГ туймэрт шатжээ. Эзэн 

хаан Неро туймрийн у лмаас гэр оронгуй болсон хумууст 

туслахьш тулд ху'! 'Iармайлт гаргасан 'I эмгэнэлт явдалд 

орооцолджээ. Неро бурууг бусдад тохох гэж оролдохдоо 

Христэд ИТГЭГ'IИД руу зэмлэлийнхээ байг 'IИГлуулэв. 

Узэн ядалт, буруу ойлголтын улмаас удалгуй эзэнт гурэн 

даяар Гэгээнтнуудийг мешген хав'IИЖ эхлэв. Ийнхуу ху

лээцтэй байдлаас дайсагнал уруу шилжсэн нь Гэгээнт

нуудийн сана аг улэмж зовоожээ. Мен энэ уед Петр 

зовлонд унасан Гэгээнтнуудийг дэмжиж, итгэл бишрэ

лийнхээ телее менхийн шагналыг хулээн авахыг са-

нуу лж захидал би'IЖЭЭ. Петр энэ захидлыг "Вавилоноос" 

(1 Петр 5:13-ыгуз) би'IЛЭЭ гэсэн нь Ромыг хэлсэн болол

той (Судруудын Удирдамж, "Бабел, Вавилон," х. 26-г уз). 

8вермец онцлог: Петр энэ захидалд нас барагсдьш ав

ральш тухай Библи ДЭХ нэн их ИЛ'IЛэлтийн шинжтэй за

рим угсийг оруулжээ. 

1 Петр 1-5 

Qршил 

Бошиглог'I Иосеф Смит, "Петр телеелег'IДИЙН алина ас 

нь 'I илуу яруу сайхан хэлээр би'IДЭГ байлаа" гэж хэлжээ 

(Teachings 01 the Prophet Joseph Smith, 301). 1 Петрийг унших

даа энэхуу яруу сайхан хэл болон ууний за асан зар'IМУУ

дыг ол. Амьдралаа ееР'Iлехед тань сунслэгээр нелеелех 

хэсгуудийг тэмдэглэ. 

1 Петр 1-5-ыг залбир'I судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах зар'IМУУДЫГ ав'! уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Хунд сорилтуудыг итгэлээр хулцэн ТЭВ'IИХ нь авралыг 

олоход бидэнд тусалж 'Iадна (Петр1:3-11; 4:12-16; Ифер 

12:4-6-г уз) 

• Бурхан Гэгээнтнуудийг дэлхийгээс тусгаар, ялгаатай 

байхыг уриалан дуудсан юм (1 Петр 2:9-17; Дэд Хууль 

7:6; 2 Коринт 6:14, 17-г уз). 

• Нас барсан хумууст сайн мэдээг номлох замыг Христ 

бэлтгэсэн юм (1 Петр 3:18-20; С ба Г 138:1-32-ыг уз). 

• Сумийн удирдаг'IИД Бурханы сургийг хайр, улгэр жи

шээгээр тэжээх ёстоЙ. Тэд Сумийн гишуудийг Ахлах 

ХОНЬ'IИН, Есус Христийн ирэлтэнд бэлтгэх ёстой (Петр 

5:1-4-ийг уз). 

• Бурханд даруухнаар итгэх нь биднийг менх амьдрал 

уруу хетелне (1 Петр5:5-11; 2 Петр 1:1-10; Мозая 

4:6-7-г уз) 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings 01 J esus and His Apostles, 403-404, 

414-419. 

За ах зовломж 

1 Петр 1-5-ын ХИ'Iээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

� 1 Петр 1:3-11. ХУНД СОРИЛТУУДЫГ итгэлээр ХУЛЦЭН 

� ТЭВЧИХ нь авралыг ОЛОХОД бидэнд тусалж чадна 

(30-35 минут) 



. I 

Самбар дээр зангуу зурж, асуу: 

• 3ангууг ямар зорилгоор ашигладаг вэ? 

• Амьдралд бидэнд ямар зангуунууд хэрэгтэй байдаг вэ? 

Бошиглогч Иосеф Смитийн дара ах тайтгарлын угсийг 

самб ар дээр бич: 

"Цахилгаан цахилж, аянга буусан '{, газар хеделсен '{, 

энд тэндгуй дайн дэгдсэн '{, энэхуу найдвар хийгээд 

мэдлэг нь хун бурийг хунд сорилт, гай зовлон тохиолд

сон уед нь ерген дэмжих болно" (Teachings о/ the Prophet 

Joseph Smuth, 298). 

"Энэхуу найдвар" гэдэг нь юу болохыг суралцаГ'щаар бо

дуулж, тэдний санаануудыг самбар дээр бич. Ифер 

12:4-6-г уншиж, найдварыг дурсэлсэн тулхуур угсийг ол. 

Дараах асуултуудыг ярилц: 

• Бурханд итгэх итгэл нь бидэнд хэрхэн баттай найдвар 

теруулдэг вэ? 

• Ифер энэ найдварыг юутай холбож узсэн байдаг вэ? 

Бошиглогч Иосеф Смитийн угс руу эргэн очиж, эдгээр 

угс бас бэлгэдлийн утгатайг хэл. Тэдний амьдралд бас 

цахилгаан цахиж, аянга буун, газар хеделж, дайн болд

гийг суралцагчдад хэл. Бошиглогчийн угсийг дахин ун

шихдаа, цахилгаан, аянга, газар хедлелт, дайн гэдэг 

угсийг суралцагчдыli нэрлэсэн еер угсээр орлуул. 

Асуулт: 

• Амьдралд тохиолддог сорилт бэрхшээлуудийг даван 

туулахад алдар суут амилуулалтад найдах нь бидэнд 

хэрхэн бат бех зангуу болж чадах вэ? 

• Бидний зангуу бат бех бегеед замаасаа гажихаас хам

гаалж чадна гэдэгт бид хэрхэн итгэлтэй байж болох вэ? 

• Энэхуу найдвар "хун бурийг ХУНД сорилт, гай зовлон 

тохиолдсон уед нь ерген дэмжих болно" гэдгийг мэ

ДЭХ нь бидний зоригийг хэрхэн нэмэгдуулэх вэ? 

• Хунд сорилтууд яагаад бидний зангууг сулруулж, ит-

гэлийг сорьдог вэ? 

1 Петрийн номын оршил дахь туухэн ундсийн тухай мэ

дээллийг уншиж, эртний Гэгээнтнуудэд тулгардаг бай

сан ХУНД сорилтуудыг ярилц. Асуулт: Тэдний байдал 

яагаад итгэлийг нь сорьсон бэ? Петр Сумийн Еренхий

легчийн хувьд гай зовлонг хэрхэн даван туулах талаар 

тэдэнд зевлегее егдег баЙжээ. Дараах судрын булэг эш

лэлийг суралцагчдад хувааж ег 1 Петр 1:3-11; 2:19-25; 

3:8-17; 4:12-19. Суралцагчдад хамгийн гунзгий сэтгэгдэл 

теруулсэн сургаалуудыг олж, тэмдэглэж авахыг тэднээс 

хус. Тэдний ОЛЖ мэдсэн зуйлсийг ангиараа ярилц. 

Бид итгэлээ есген нэмэгдуулэх нь амьдралыli ХУНД со

рилтуудыг хулцэн тэвчиж, Бурханд улам ойртуулдаг 

найдвараар биднийг хангах болно гэдгийг гэрчил. 1 Петр 

1:7; 2:21; 3:17; 4:12-13-ыг унш. Хунд сорилтуудыг хулцэн 

тэвчиж даван туулахад бидний итгэл гэтэлгэгч унэ цэнэ

тэйг гэрчилж, хичээлээ дуусга. 

1 Петр 2:1-17. Бурхан ГЭГЭЭНТНУУДИЙГ ДЭЛХИЙГЭЭС тусгаар 

бвгввд ялгаатай байхад уриалан ДУУААаг. (20-25 минут) 

Сонгогдсон, хаан язгуурmай, арuун , онцгой гэдэг угсийг сам

бар дээр бич. Бурханы сэнтийний емне зогсож байна хэ

мээн суралцагчдаар тесеелен бодуул. Тэнгэрлэг Эцэг нь 

тэднийг дурслэхдээ ашиглахыг хамгийн их хусэх нэг 

угийг жагсаалтаас сонгож авахыг тэднээс хус. Сонгогдсон 

гэдэг угuйг суралцагчдаас хэн нь сонгосныг асуу. Яагаад гэдгийг 

асуу. Энэ асуултыг негее гурван угэнд давтан асуу. 

Онцгой гэдэг уг нь еренхийдее ялгаатай, еер, хачин гэсэн 

утгатайг таЙлбарла. 1 Петр 2:9-ийг уншиж, Петр Гэгээнт

нуудийг "онцгой хумуус" байх ёстой гэж МЭДЭГДСЭН нь 

юу гэсэн утгатай гэж боддогийг нь суралцагчдаас асуу. 

Асуулт: "Онцгой" гэдэг нь яагаад хусууштэй нэр байдаг 

вэ? Ахлагч Рассел М.Нелсон энэ угийг хэрхэн тайлбар

ласныг хуваалц: 

"Онцгой гэдэг судрын нэр томьёо нь 'унэ цэнэ

тэй,' 'Бурханы бутээсэн буюу Бурханаар сонгогд

сон' гэсэн утгатайг бид ийнхуу харж байна. Их 

Эзэний уйлч:лэгчид биднийг тууний онцгой ху

муус ГЭЖ нэрлэх нь бидний хувьд хамгийн дээд 

магтаал юм" (Conference Report, 1995 оны 4-р сар, 

44; Ensign, 1995 оны 5-р сар, 34). 

Бид хэрхэн Бурханы" онцгой эзэмшил" болдгийг ярилц. 

Асуулт: Хун ямар нэг юмыг эзэмшихийн ТУЛД юу хийх 

ёстой вэ? 1 Коринт 7:23, Уйлс 20:28-ыг суралцагчдаар ун

шуулж, биднийг Бурханы онцгой эзэмшил болохын те

лее ямар телеес телснийг эрж ол. Асуулт: Биднийг 

онцгой, сонгогдсон, хаан язгуурmай, арuун Болохыli телее ен

дер телеесийг Есус Христ телснийг бид МЭДДЭГ учраас 

юу хийх ёстой вэ? Хуухдуудийг хоёр булэг болгон хуваа. 

Нэг булгээр 1 Петр 1:1-5, 13-25-ыг
' 

негее булгээр 1 Петр 

2:1-17-г судлуулж, Бурханы онцгой эзэмшил хэвээр бай

хад бидэнд туслах зарчмуудыг ол. Эдгээр зарчмуудыг су

ралцагчид олсон уед самбар дээр бич. 

Жишгууд яагаад хэрэгтэй вэ? гэсэн хэсгийг унш. Залуу

чуудын баm бех байдлын mелее товхимол (х. 6) дахь Ярилц: 

• Их Эзэн яагаад бидэнд жишгуудийг егсен бэ? 

• Тууний жишгуу дээр амьдрах нь биднийг дэлхийгээс 

хэрхэн онцгой буюу ялгаатай болгодог вэ? 

• 8ерсдийн зан телев, бодол санааг Бурханы жишгууд

тэй харьцуулах нь бидэнд хэрхэн тусалж болох вэ? 



Тэнгэрлэг Эцэг биднийг дэлхийн маягаар амьдардаг ху

муусээс онцгой, ялгаатай байхыг хусэн хулээдгийг гэр

чил. Хэрэв бид сайн мэдээний гэрээнууд болон 

зарлигуудыli дагуу амьдрахаар сонговол "тэнгэрийн тоо 

ТОМllIгуй олон адислалыг" хулээн авахаар зохистой, бус

даас ялгаатай хумуус болно гэдгийг ГЭР'lил. 

1 Петр 3:18-20; 4:6. Нас барагсдад сайн мэдээг номлох 

замыг Христ бэлтгэсэн юм. (25-30 минут) 

Ангийн емне гарч ирэхийг нэг суралцаГ'lаас хус. 8ер нэг 

суралцагчийг ангиас гар'! хаалгыг хаана уу гэж асуу. Ан

гийн емне гарсан суралцаГ'lаар Иосеф Смитийн туухийг 

аяархан, тов'! яриул. Хаалганы гадна байгаа суралцаг

чийг орж ирэхийг уриад негее суралцаг'lИЙН ярьсан зуй

лийг сонссон ЭСЭХИЙГ нь асуу. Яагаад эсвэл яагаад угуй 

гэж? Ангиас асуу: Уунийг сунсний ертенцтэй хэрхэн 

адилтгаж болох вэ? Сунсний ертенцед зев шударга ху

муусийг ёс БУС'lуудаас тусгаарлах болно гэдгийг тайл

барла (T he Life and Teachings о/ Jеsиs and His Apostles, х. 125 

дахь Лук 16:19-31-ийн тайлбарыг уз ). Мосе 7:38-ыг ун

шиж, асуу: 

• Ямар хумуус "уерт" суйр'l мехсен бэ? 

• Тэдний хоригдсон "шорон" юу байсан бэ? 

1 Петр 3:18-20-ийг уншиж, цогцос нь булшинд байх уеэр 

Есус юу хийснийг эрж ол. Петр дэх шастир нь уг туу

хийн хураангуй хувилбар гэдгийг таЙлбарла. Сумийн 

зургаа дахь Еренхийлег'l Жозеф Ф.Смит уг уйл явдлын 

тухай узэгдэл хулээн ав'IЭЭ. Сургаал ба Гэрээ 138:28-32-ыг 

уншиж, Есус тийм богинохон хугацаанд ... сунснуудэд 

хэрхэн за ах боломжтой байсныг тайлбарлахыг сурал

цaгqдaac хус. 

1 Петр 4:6-г суралцагчдаар уншуулж, дараах тайлбаруу

дыг хуваалцуул. Арванхоёрын чуулгыli гишуун асан 

Ахлагч Марк ЭЛетерсен хэлсэн нь: 

"Есус еерийгее амьд болон нас барсан хумуу

сийн Бурхан гэдгээ бас нас барагсад '1 гэсэн туу

НИЙ дотор амьд гэдгийг тайлбарласан юм. (Лук 

20:38-ыг уз.) 

''Гэв'I туунд нэг Л сайн мэдээ байдаг бегеед амьд 

болон нас барсан хумуус туунд адилхан Y'lpaac 

аль аль нь сайн мэдээний нэг л зарчмуудаар ав

рагдах ёстоЙ. Их Эзэн бол хумуусийг нуур тал ха

раг'! биш" (Conference Report, 1976 оны 4-р сар, 

20; Ensign, 1976 оны 5-р сар, 15 ). 

Тэр уед Арванхоёрын Чуулгын гишуун асан, Ахлаг'l 

Гордон Б.Хинкли сургасан нь: 

"Нас барагсдыг энэ амьдралд хэрхэн амьдарс

наар нь шуух тул тэдний хэн болохыг сайн су

далж таньж мэдэх хэрэгтэЙ. Ийм Y'lpaac '1 Есус 

Христийн хожмыli Уеийн Гэгээнтнуудийн Сумд 

удмьПI судалгааны агуу хетелбер баЙдаг. Уг хе

телберийг хумуусийн хобби буюу сонирхлыг 

хангахьПI телее биш харин Бурханы менхийн зо

рилгыг хэрэгжуу лэх гэж бий болгосон юм" 

(Conference Report, 1977 оны 4-р сар, 96; Ensign, 

1977 оны 5-р сар, 65 ). 

Ахлаг'l Жозеф Фиелдинг Смит хэлсэн нь: 

"Шоронд байгаа сунснууд -махан биеэрээ ху-муу

сийн адил шуугдэж (эсвээс еереер хэлбэл, сайн -мэдээ

ний зарч-муудын дагуу) дараа нь на-манчлан, mэдний 

mелее а-миа егсен Есус Хрисmийн уурэг зорилгыг ху

лээн зевшеерч, Бурханы хуслийн дагуу сунс дотор 

амьд байхыli тулд Авраг'! тэдэн дээр очиж, ном

ЛОХДОО энэхуу агуу ажлыli эхлэлийг mавьсан ю-м" 

(Doctrines o/Salvation, 2:132-133 ). 

Дараах асуултуудыг ярилц: 

• Есус яагаад энэхуу ангалыг холбож, шоронд байгаа 

СУНСНУУДЭД сайн мэдээг номлох замыг бэлтгэсэн бэ? 

• "Махан биеэрээ хумуусийн адил шуугдсэн болов'I," 

"Бурханы хуслийн дагуу сунс дотор амьд байна" гэдэг 

нь юу гэсэн утгатай вэ? 



. 
I 

Тэрбээр бидэнд хайртай учраас бид бугд Тууний сайн 

мэдээний захиасын тухай мэдэж, хулээн авахын тулд ав

ралыli телевлегеегеер хангасан юм. 

1 Петр 5:1-11. Хэрэв бид еерсдийгее даруусгаж, 

Сумийн удирдагчдын зевлегеенд анхаарал хандуулж, 

Тэнгэрлэг Эцэгт итгэж сурвал тэд Есус Христийн 

Хоёр дахь Ирэлтэнд бэлтгэхэд бидэнд тусалж чадна. 

(30-35 минут) 

Тэргуун 3евлелийн зургийг узуул. Хун бурийн нэрийг 

суралцагчдаар хэлуул. ЗалуучуудblН баm бех байдлын mелее 

товхимлын хуудас 3-5 дахь Тэргуун 3евлелийн захиас 

би'-IГИЙГ ээлжээр уншуул. Тэгээд дараах асуултуудыг 

ярилц: 

• Тэргуун 3евлел Сумийн залуучуудын тухайд ямар бо

дол той байдаг вэ? 

• Тэд энэ товхимлыг гаргахын тулд яагаад цаг заваа зо

риулж, хуч чармайлт гаргасан гэж та нар боддог вэ? 

• Тэд залуучуудад хэрхэн найддаг вэ? 

• Энэхуу найдварыг амьдралд хэрэгжуулэхэд тэдэнд 

туслахын тулд та нар юу хийж болох вэ? 

Есус Христийн Хоёр дахь ирэлтэнд бэлтгэхэд Сумийн 

удирдагчид бидэнд туслах ёстойг судрууд илчилснийг 

таЙлбарла. 1 Петр 5:1-4-ийг суралцагчидтай хамт ун

шиж, дараах нийлэмж угс ямар утгатайг ярилц: 

• "Бурханы хонин сургийг хариул" (шулэг 2). 

• "Тэднийг харгалз" (шулэг 2). 

• "Хонин сурэгтээ улгэр дуурайл" узуул (шулэг 3). 

Асуулт: "Ахлах Хоньчин" хэн бэ? 1 Петр 2:21-ийг уншиж, 

Есус бидний амьдралыг адисалсан хоёр замыг эрж ол. 

Асуулт: 

• Есусийн У лгэр жишээ, Тууний зовлон биднийг Тууний 

ирэлтэнд хэрхэн бэлтгэж чадах вэ? 

• 1 Петр 2:25-ыг унш. Бид ямар байдлаар "хонь мэт 

теерч" болох вэ? 

• Бид Есусийг хэрхэн "[еерсдийн] сунсний Хоньчин бе

геед Бишоп" болгож болох вэ? 

Петр бас залуу гишуудэд хандан зевлегее егсен юм. 

1 Петр 5:5-11-ийг уншиж, энэ зевлегеег дурсэлсэн тул

хуур угс, нийлэмж угсийг олж, самбар дээр жагсаан бич. 

Энэ зевлегее" Ахлах Хоньчны" ирэлтэнд еерсдийгее 

бэлтгэхэд залуучуудад хэрхэн тусалж чадахыг ярилц. 

Семинарт эсвэл залуу эмэгтэйчуудийн ангийн буюу 

Аароны санваартны чуулгыli суулчийн хуралд ирээгуй 

хумуусийг мэдэх уу гэж суралцагчдаас асуу. Асуулт: Тэд

нийг мэдэх нь яагаад чухал вэ? Еренхийлегч Гордон Б. 

Хинклийн дараах угсийг унш: 

"Хервегчдийн тоо байнга есч байгаа уед бид тэ

дэнд замаа олоход нь туслах хуч чармайлтаа 

байнга есген нэмэгдуулэх ёстоЙ. Хервегч бурд 

гурван зуйл: аид найз, уурэг хариуцлага, 'Бурханы 

сайн угээр тэжээгдэж' байх (Моронай 6:4) хэрэг

тэЙ. Эдгээр зуйлсээр хаигах нь бидний уурэг мен. 

Ийм боломж бидэнд бий" (Conference Report, 1997 

оны 4-р сар, 66; Ensign, 1997 оны 5-р сар, 47). 

Еренхийлегч Хинклийн зевлегеег таньдаг хумуус дээрээ 

хэрэгжуулэх ямар арга замууд байгааг суралцагчдаас 

асуу. 

Эцсийн едрууд дэх Бурханы телевлегеег хэрэгжуулэхэд 

Их Эзэн болон Тууний Сумд хун бур, тууний дотор за

луучууд хэрэгтэйг гэрчил. Судрууд болон ЗалуучуудblН 

баm бех байдЛblН mелее товхимлыг ерген харуулж, Сумийн 

эрин уе бухний итгэлтэй удирдагчдыli егсен зевлегеег 

дуулгавартай дагах суралцагчдыli хусэл эрмэлзлийг 

дэмж. 



Зохиorч ба УНIIIИГЧИД: Петр 2 Петрийн номыг Бага Ази 

дахь итгэлтэй Гэгээнтнуудэд зориулан БИLIЖЭЭ (2 Петр 

1:1; 3:1; мен 1 Петр l:l-ийг уз) 

Туухэн ундэс: Петр хоёр дахь захидлаа МЭ 64-67 оны 

хооронд РОМООС БИLIСЭН бололтоЙ. Гэгээнтнуудэд гаднаас 

УLIИрLI байсан хаВLIлагад нь тусалсан эхний захидалтай 

адилгуй нь тууний хоёр дахь захидал Сумийн ирээдуйд 

заналхийлж байсан дотоод дахь урвалтад зориулагджээ. 

XyypaMLI эш УЗУУЛЭГLIИд болон багш нар "еерсдийг нь 

худалдан ав сан Эзэнийг хуртэл угуйсгэж, хенеелт тэрс 

узлийг" тарааж байв (2 Петр 2:1-ийг уз; мен The Life and 
Teachings о/ Jesus and His Apostles, , х. 422 дахь "Background 

Information-" г уз). 

Сэдэв: Энэ захидал дахь гол сэдэв нь бидний Их Эзэн 

Есус Христийг хун мэдэж болох тухай асуудал юм. 3а

хидлыг гол гурван хэсэгт хувааж болно. Нэг дэх хэсэг нь 

бид "бурханлаг мен <{анарын хуваалцаГLI" болж, еерс

дийн "дуудлага ба сонголтыг бататгаснаар" (2 Петр 1-ийг 

уз) еерсдийн их Эзэний тухай мэдлэгтэй болдгийг заа

жээ. Хоёр дахь хэсэг нь Есус Христийн тухай энэхуу унэн 

мэдлэгийг урваГLIДЫН тарааж бай сан xyypaMLI мэдлэг, 

тэрс узэлд сергуулэн тавьжээ (2 Петр 2-ыг уз). Гурав дахь 

хэсэг нь Их Эзэн дэлхийд сур жавхлантайгаар эргэж 

ирэх тухай унэн мэдлэгийг олж авсан хумууст ирдэг 

найдварыг дурсэлсэн байна (2 Петр 3-ыг уз). Петр энэ за

хидлыг сайн мэдээгээр итгэлтэйгээр амьдарLI, Их Эзэний 

тухай мэдлэгээрээ eCLI хегжсенеер дуудлага ба сонголтоо 

бататгахад Гэгээнтнуудийг дэмжих зорилгоор БИLIЖЭЭ. 

Оршил 

ЕренхийлеГLI Харольд БЛий, "Петрийн захидлууд бол 

Шинэ Гэрээн дэх хамгийн яруу сайхан туурвил юм. На

дад сунслэг санаа бодол теруулэх ямар нэг юмыг эгээрэн 

хуссэн уедээ би Петрийн захидлуудын нэгийг уншдаг" 

(бусийн телеелеГLIДИЙН семинар, 1973 оны 4-р сарын 5, 

2). Энэ захидлыг уншихдаа еертее терсен сунслэг сана а 

бодлыг ажиглаж, суралцаГLIидтайгаа хуваалц. 

2 Петр 1-3-ыг залБИрLI судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс емне 

дараах заРLIМУУДЫГ aBLI уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Бид менх амьдралыг евлехийн тулд бурханлаг зан <{а

наруудыг хегжуулэх ёстой (2 Петр 1:1-9-ийг уз). 

• Ариун Сунс бидэнд судруудыг ойлгоход тусалдаг 

(2 Петр1:20-21-ийг уз). 

• Ариун Сунс бидэнд xyypaMLI багш нар, xyypaMLI сур

гаалуудыг таньж, тэдгээрээс зайлсхийхэд тусалж 

<{адна (2 Peter 2:1-2, 9-ийг уз). 

• Сайн мэдээгээр амьдрах нь xyypaMLI сургаалаар 

мэхлэгдэхээс зайлсхийхэд бидэнд тусалдаг (2 Peter 

2:1-19-ийг уз). 

• УрвагLIИД сайн мэдээний унэнуудийг ОГТ мэдээгуй ху

муусээс илуу их хариуцлага хулээх ёстой (2 Петр 

2:20-22; Алма 24:30; С ба Г 82:3-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• Тhe Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 420-426. 

За ах эовломж 

2 Петр 1-3-ын ХИLIЭЭЛУУДЭД бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

2 Петр 1 :1-9. Бидний насан туршийн хуч чармайлт бид

нийг мвнх амьдралд бэлтгэдэг бурханлаг зан чанаруу

дыг хвгжуулэхэд чиглэх ёстоЙ. (20-25 минут) 

СуралцаГLIдаас асуу: 

• ХИLIЭЭЛ сурлага, гэр булийн амьдрал, ажил мэргэжил-

дээ та нарьПI хамгийн их хусдэг зуйл юу вэ? 

• 3орилгодоо хурэхийн тулд та нар юу хийх ёстой вэ? 

Тэнгэрлэг Эцэгтэй адилхан болох Гэгээнтнуудийн 

хуслийн талаар Петр тэдэнд хандан бичжээ. 2 Петр 

l:l-4-ийг уншихыг суралцаГLIдаас хус. Асуулт: Бурхантай 

адилхан байхыг дурслэхийн тулд Петр шулэг 4-т ямар 

угсийг ашигласан байна вэ? ЕренхийлеГLI Давид о. 

МкКей "бурханлаг мен <{анарын хуваалцаГLI" гэсэн 

нийлэмж угийг тайлбарлахдаа: 

"[Петр] сунслэг, материаллаг, дур таашаалыli 

зуйлстэй харьцах болон Бурханы тэнгэрлэг Сунс

нээс хуваалцаГLI" байх нь юу гэсэн утгатайг ухаа

ран ойлгосон юм" (Conference Report, 1961 оны 

10-р сар, 90) гэжээ. 



· I 

ЕренхийлеГ-l МкКейн угс юу гэсэн утгатай гэж бодцо

гийг нь дурслэхийг суралцагщаас хус. Бид Петрийн зев

легеег хэрхэн дагаж болох ЖИllIЭЭГ тэднээр гаргуул. 

Жимсийг нь дурсэлсэн найман дугуй зураастай мод зур. 

Модон дээр БурхаНbl .мен чанар гэсэн би'lИГ наа. 2 Петр 

1:5-8-ыг уншихыг суралцаГ'lдаас хус. Эдгээр шулгууд дэх 

зан телевийн найман 'IaHapaap жимсуудийг нэрлэж, зан 

'IaHap тус бурийг TOB'IXOH ярилц. Еренхийлег'l Эзра Тафт 

Бенсонгийн дараах бодлыг хуваалц: 

"Петрийн томьёолсон сайн уйлс бол бурханлаг 

мен 'IaHapbIH буюу Авраг'IИЙН зан телевийн 'IaHa

рууд мен. Хэрэв бид Туунтэй илуу адилхан болж 

байвал сайн давуу байдлыг даган дуурайсны ур 

дун мен" (Conference Report, 1986 оны 10-р сар, 59; 

Ensign, 1986 оны 11-р сар, 45). 

Дара ах асуултуудыг ярилцахыг хус'! болно: 

• 2 Петр 1:5-8-д хэний сайн давуу байдал буюу зан 'IaHa

руудыг дурсэлж байна вэ? 

• Хэнтэй адилхан байхыг зааварласан байна вэ? 

(3 Нифай 27:27-г уз). 

• Эдгээр зан 'Iанаруудыг эзэмшихийн телее ХИ'lЭЭН 'Iap

майх нь биднийг Бурханд хэрхэн ойртуулах вэ? 

• Хэрэв бид эдгээр сайн 'Iанаруудыг дуурайхыг хи'lээ

вэл ЭНЭ нь бидний едер тутмын сонголтонд хэрхэн не

леелех вэ? 

Христтэй илуу адилхан болох ху'! 'Iармайлт нь байнгын 

ху'! 'Iармайлт шаардцагийг ГЭР'IИл. 2 Петр 1:8-ыг сурал

цагчдаар дахин уншуулахдаа, Есус Христийн тухай мэд

лэгтээ ур нелеетэй байх хэрэгцээг онцлон тэмдэглэ. 

Асуулт: Аврагчийн тухай илуу сайн мэдэх нь тууний ту

хай бага мэдэхээс хэрхэн давуу талтай байх вэ? Авраг'IИЙН 

тухай илуу сайн мэдэх нь Тууний бурханлаг 'Iанаруудыг 

дуурайхад бидэнд туслах болно гэдгийг ОНЦЛОН тэмдэглэ. 

Судруудын Удирдамж дахь (х.25) ач uвээл-ийн тодор

хойлолтыг суралцаГ'lдаар уншуул. "Бурханлаг тусламж 

буюу ху'! 'Iадал," "боломж олгог'l xY'l" гэдэг угсийг онц

лон тэмдэглэхийг тэд хус'! болно. Хунийг ееР'lлех бо

лон бурханлаг 'IaHapbIr хуваалцаг'l хуч нь бид Бурханы 

ач ивээлд даруухнаар найдвар тавихаас ирдгийг тайл

барла. 2 Петр 1:9-10-ыг суралцагчдаар уншуулж, бур

ханлаг 'Iанаруудаар дутагддаг хумуус (шулэг 9), эдгээр 

чанаруудаар улгэр жишээ узуулэхийн тулд шаргуу 

хеделмерледег хумуус (шулэг 10) хоорондоо ямар ялгаа

тай вэ? Бид эдгээр бух чанарыг амархан эсвэл тургэн 

эзэмшиж чадахгуй байвал санаагаар унах ёсгуйг 

суралцаГ'lдад хэл. Тегелдержих тухай Еренхийлег'l Жо

зеф Фиелдинг Смитийн зевлегеег хуваалц: 

"Авраг'lИЙН Уулан дээрх Номлолд байдаг 'Тэн

гэрлэг Эцэг тань тегс байдаг шиг та нар мен тегс 

бай' [Матай 5:48] гэдэг угсийг олон хун буруугаар 

эсвэл явцуу байдлаар ойлгодог нь харагддаг. 

Менх бус хун Тэнгэрлэг Эцэг шигээ теге тегел

дер болох агуу зорилгод хур'! чадахгуй '1 менх 

бус байдалд байхдаа суурийг нь тавих ёстойг Ав

раг'! мэддэг баЙлаа. Дараа нь бид зевхен энэ 

амьдралд тедийгуй бас ирээдуйд ирэх уурд мен

хийн туршид '1 а'! ивээлээс а'! ивээлд ургэлжлуу

лэх ёстой, эцсийн эцэст тэрхуу тегелдержилтед 

хурэх нь итгэлтэй ямар ч бодгальд боломжтой 

юм" (Answers to Gospel Questions, 4:72). 

2 Петр 1 :20-21. Бид судруудыг ойлгохын тулд тэдгээ
рийг Сунсээр судлах ёстоЙ. (10-15 минут) 

СуралцаГ'lдаас нэг нь '1 ойлгохгуй гадаад хэл дээр би'lСЭН 

НЭГ номыг ангийнханд узуул. Нэг суралцаГ'lаар номыг 

уншуулах гэж оролд. Судруудыг нэгтгэсэн номыг сурал

цаГ'lдад узуулж, ямар хэл дээр би'IИГДСЭНИЙГ нь асуу. 3а

рим суралцаг'IИД еврей, грек эсвэл англи хэл дээр 

би'lИГДСЭН байна гэж хэлж болно. Хэдэн хунийг хэлсний 

дараа 2 Нифай 32:2-3-ыг уншиж, асуу: 

• Тэнгэр эл'lУУД "ямар хэлээр" ярьдаг вэ? 

• Тэнгэр эл'lУУД ямар ХУ'lээр ярьдаг вэ? 

• Бид Христийн угсийг хаанаас уншиж болох вэ? 

2 Петр 1:20-21-ийг уншиж, судруудыг янз бурийн хэлнээс 

еер еер хэлэнд орqyyлдаг нь унэн ч судрууд нь анх Ариун 

Сунсний хучээр бошиглогчдод илчлэгдсэнийг таЙлбарла. 

Арванхоёрын Чуулгын гишуун асан Ахлагч Делберт 

Л.СтеЙпдигиЙн дара ах угсийг нэг суралцагчаар уншуул: 

"Хэрэв бошиг лог'IИД Ариун Сунсний ХУ'lээр ярь

даг юм бол ариун хумуусийн сургаалуудыг Ариун 

Сунс зев хервуулэх шаардлагатай байх нь. Тий

мээс, Бурханы Сунсийг эзэмшээгуй хумуус Бур

xaНbI зуйлсийг ойлгож 'Iадцаггуй" (Conference 

Report, 1966 OНbI 10-р сар, 113; мен 1 Коринт 2:10-11, 

14; 2 Нифай 25:4-ийг уз). 

Судрыг зев ойлгоход бидэнд Ариун Сунсний тусламж 

яагаад хэрэгтэй байдгийг ярилц. Судруудыг судлахад 

Ариун Сунсийг хэрхэн урих талаар сур'! мэдсэн зуйлээ 

хуваалцахыг суралцаГ'lдаас хус. 



� 2 Петр 2:1-20. Сайн мэдээгээр амьдрах нь хуу

� рамч сургаалаар мэхлэгдэхээс зайлсхийхэд би

ДЭНД тусалдаг. (40--45 минут) 

Дара ах егуулбэрийг самбар дээр бич: Урвал т бол унэнээс 

чур буруулах явдал .мен. Асуулт: Энэ уг енгерсен, одоо, 

ирээдуйн алинд нь хамаардаг вэ? Яагаад? Унэнээс хол

дуулж болох замуудаас Их Эзэн биднийг сэрэмжлуулс

нийг суралцаГ'щад хэл. Сатан Петрийн уед ашигладаг 

байсан залилан мэхлэх аргуудаа енеедер бас хэрэглэж 

байгааг ойлгоход нь тэдэнд тусал. Уунийг харуулахын 

тулд ангийг жижиг булгууд болгон хувааж, булэг бурд 

цаас ег. Дара ах судрьПI булэг эшлэлээс нэгийг буюу туу

НЭЭС олныг булэг бурд даалгавар болгон егч залилан 

мэхлэхэд ашигладаг байсан арга хэрэгслуудийг зуруул. 

Судрын бух булэг эшлэлийг ашиглах хэрэггуЙ. 

• 2 Петр 2:1-2 

• 2 Петр 2:12-13 

• 2 Петр 2:18-19 

• 1 Иохан 2:9-11 

• Иуда 1:4 

• Иуда 1:16 

• Иуда 1:19 

Булгуудийг зурсан зургаа ангид узуулэхийг ХУС. 3ураг 

бурд холбогдох судрыг уншиж, энэ судар юунаас сэ

рэмжлуулж байгааг таЙлбарла. 

Петрийн уеийн Сумд урвалт гарч байсныг таЙлбарла. Гэ

гээнтнуудийг зевхен Христэд ул ИТГЭГ'IИД тедийгуй унэ

нээс нуур буруулж, Сумийн удирдагщыг эсэргууцсэн 

Сумийн доторх зарим хумуус мешген хав'IИЖ баЙлаа. 

Эдгээр урвагчид шинэхэн гэрчлэлтэй шинэ гишуудэд 

бур ч аюултай байв (The Life and Teachings о/ Jesus and His 

Apostles Х. 422 дахь "Background Information-"r уз). 8нее

дер бидэнд бас тийм дайснууд биЙ. Еренхийлегч Гордон 

Б.ХинклиЙн дара ах угсийг хуваалц: 

"Энэ ажил Их Эзэнийх гэдэг нь баттай учраас 

эсэргууцэл зайлшгуй байх болно. Энэ ажлыli ун

дэс суурийг дутуу унэлж, эргэлзээ теруулэх то

дорхой зорилгоор зальжин уг хэрэглэдэг хумуус 

олон гарах болно. Тэд тур зуур нэрд гарч, эргэл

зэгчид, гутрангуй узэлтнууд, шуумжлэгчдийн 

дэмжлэг сайшаалыг хэсэг зуурхан хулээж болно. 

Гэвч тэд гандаж, мартагдан хуучин ямар байсан 

тэр байдалдаа эргэж ордог" (Conference Report, 

Apr. 1994 оны 4-р сар, 76; Ensign, 1994 оны 5-р 

сар, 60). 

Бид Петрийн уеийн Гэгээнтнуудийн туршлагыг уншса

наар урвалтыг хэрхэн эсэргууцэхэд суралцаж чадна гэд

гийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал. Дараах судрьПI 

эшлэлуудийг самб ар дээр бич: 

• 1 Иохан 2:4-5 

• 1 Иохан 2:15 

• 1 Иохан 3:9-10 (мен ИСО, 1 Иохан 3:9) 

• 1 Иохан 4:7-10 

• Иуда 1:20 

Судрын булэг эшлэлуудийн нэгийг чанга унших даал

гaBpыг хэдэн суралцагчдад егч, уг булэг эшлэл нь урвал

таас зайлсхийх тухай юу зааж байгааг ОЛ. 3евлегеег 

уншсаны дараа тэднийг самбарт гаргаж, олж мэдсэн 

зуйлийг нь уншсан судрынх нь дэргэд бичуул. Эдгээр 

судруудад дурсэлсний дагуу сайн мэдээгээр амьдрах нь 

хунийг хууран мэхлэлтийн эсрэг хэрхэн ХУ'IИрхэгжуулд

ГИЙГ ярилц. Ахлагч Марвин Ж.Аштоны зевлегеег унш: 

"3ерчил сергелдеенийг бий болгохыг ХИЧЭЭГ'IИД 

енее уед олон байна. Тэд дутуу дулимаг унэн 

хийгээд гутгэлгээр Есус Христийн Сумийн ги

шуудийг урвалт руу хетлехийг хичээж байна .... 

Есус Христийн сайн мэдээгээр амьдрахын телее 

шийдвэр теге байдаг хумуус теерелдехгуй, бу

дилж самуурахгуй буруу удирдагдахгуй" 

(Conference Report, 1983 оны 10-р сар, 89; Ensign, 

1983 оны 11-р сар, 63; мен Мозая 23:14). 

Сайн мэдээгээр амьдрах нь хуурамч сургаал, хуурамч 

зан уйлуудийг таньж, тэдгээрээс зайлсхийхэд бидэнд ту

салдгийг гэрчил. 

2 Петр 2:20-22. ХЭРЭВ бид сайн МЭДЭЭ УНЭН гэдгийг нь 

мэдсээр байж, ГЭРЧЛЭЛЭЭСЭЭ нуур буруулан ЭРГЭВЭЛ 

сайн мэдээг огт мэдэхгуй байснаас ДОЛ оон дор юм. 

(15-20 минут) 

Аягатай шавар, хоолны хоёр жижиг таваг, талх эсвэл 

шууд идэж болох еер хунсний зуйлийг ангид авчир. 

Хоёр суралцаг'IИЙГ ангийн емне гарч ирэхийг ХУС. Тэр 

хоёроор шавраар бембег ХИЙЛГЭ. гapыг нь угаалга. Тэ

гээд тэдний нэгээр нь еер нэг шавар бембег ХИЙЛГЭ. Тэр 

хоёрт туе бурд нь тавагтай хунсний зуйлийг егч, идэхийг 

ХУС. Асуу лт: Аль суралцагч нь хунсний зуйлийг идэхэд 

хамгийн тохиромжтой байна вэ? Яагаад? 

2 Петр 2:2Q-22-ыг унших нэг суралцаг'IИЙГ СОНГО. Тэр су

ралцаг'IИЙГ уншихад бусад суралцагчид сонсож, шул

гууд нь узуулэнт хичээлтэй холбогдмогц гараа ергехийг 

тэднээс ХУС. Асуулт: 



. 
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• Гар нь шавар болсон суралцагчийг бид юутай адилт

гаж болох вэ? 

• Цэвэрхэн гарт ай суралцагчийг бид юутай адилтгаж 

болох вэ? 

• Бид наманчилсныхаа дараа дахин нугэл уйлдэх нь 

яагаад бур муу байдаг вэ? 

Петр сайн мэдээг мэддэг байсан Сумийн гишуудэд хан

дан ярьсныг онцлон тэмдэглэ. Алма 24:30, Сургаал ба 

Гэрээ 82:3-ыг суралцагсдаар чимээгуй уншуул. Эдгээр 

шулгууд Петрийн сургаалыг хэрхэн дэмжиж байгааг 

тайлбарлахад суралцагчдыг урь. Еренхийлегч Спенсер 

В.Кимбаллын сэрэмжлуулгийг хуваалц: 

"Хун авралд шаардлагатай ёслолууд-баптисм, 

Ариун Сунсний бэлэг, ариун сумийн ёслолууд 

болон лацдан холболтуудыг хулээн авсан бол 

хийсэн гэрээнуудийнхээ дагуу амьдрах ёстоЙ. 

Тэрбээр итгэлээр эцсийг хуртэл тэвчих ёстоЙ. 

Бишоп, гада сны еренхийлегч эсвэл еер хэн нэг 

нь уйлчлэл узуулэхэд хэч:нээн ч гарамгай байлаа 

гээд, хэрэв тэрбээр хожим нь амьдралдаа алдаж, 

эцсийг хуртэл зев шударгаар амьдраагуй бол 

тууний хийсэн бухий л сайн уйлс замхран алга 

болно. Чухамдаа, уйлчилсэн боловч дараа нь ур

васан хун, Петрийн егуулсэнчлэн, 'нохой беелж

сее долоодог, гахайг угаасны дараа шаварт 

буцаж хелбердегтэй' адил юм. (2 Петр 2:22-ыг 

уз.)" (The Miracle 01 Forgiveness, 121). 

Дараах асуултуудыг ярилцаж хичээлээ ендерле: 

• Сайн мэдээг сонссоныхоо дараа дахин нугэл уйлдсэ

нээс уунийг огт сонсоогуй бай сан нь дээр юм. Сайн 

мэдээг сонссоны дараа нугэл уйлдэх нь яагаад эрсдэл

тэй вэ? 

• Аюулаас зайлсхийх юуг сайн мэдээ санал болгодог вэ? 



Зохиorч: Есусийн анхны Арванхоёр ТелеелеГLIИЙН нэг 

Иоханыг 1, 2, 3 Иоханыг ЗОХИОГLI хэмээн ам дамжин ярьж 

иржээ. Иоханы нэр эдгээр захидлуудад огт дурдагддаг

гуй LI тэрбээр ЗОХИОГLI нь мен гэдгийг нотлох няцаах ар

гагуй гурван санаа баЙдаг. Нэгдугээрт, хоёрдутаар зууны 

эхэн уеийн ЗОХИОЛLIИД туунийг ЗОХИОГLI нь мен гэж узсэн 

баЙдаг. Хоёрдугаарт, захидлуудад Иоханы Сайн мэдээ

нийхтэй адил уг хэллэг, бичлэгийн хэв маяг харагддаг. 

Гуравдугаарт, ЗОХИОГLI нь Есусийг харж, биенд нь хурсэн 

тухай БИLIСЭН нь ТелеелеГLI л ингэх боломжтой нь тодор

хой юм (1 Иохан 1:1-4; 4:14-ийг уз). 

УНIIIИГЧИД: 1 Иохан захидалдаа УНШИГLIДЫГ тодорхой 

дурдаагуй юм. ГЭВLI, захидлыli агуулга нь Иохан ИТГЭГLI

дэд хандан БИLIСЭНИЙГ харуулдаг (1 Иохан 1:3-4; 2:12-14-

ийг уз). 3ахидлыг нэлээд хэдэн газрыli Гэгээнтнуудэд 

зориулан БИLIСЭН байж магадгуЙ. БИLIСЭН газар, цаг хуга

цааны талаар дурдсан зуйл бага буюу ереесее баЙдаггуЙ. 

Иохан Ефест удаан хугацаагаар амьдарLI байсан тухай ам 

дамжсан яриа унэн бол энэ захидлыг МЭ 70-100 оны 

хооронд БИLIСЭН байж болох юм. 

Туухэн УНДЭС: Анхны Гэгээнтнуудийн дунд хууран мэх

ЛЭГLIИд rapLI ирэв. Тэдний хуурамч сургаалыг Гности

цизм гэдэг бегеед энэ нь хун Бурханд XypLI LIадахгуй, 

харин ЗУУLIлаГLI тэнгэр ЭЛLIУУДЭЭР дамжуулан холбоо 

барьж болно, Есус махан биеэр ирээгуй гэж уздэг сусэг 

бишрэл юм (The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles х. 

345,429 дэх Колоссай 2:18, 19-ийн тайлбарыг уз). Иохан 

АвраГLIИЙН унэн бодит оршихуйн тухай хучирхэг ГЭрLIЛЭ

лийг хэлснээр Гностицизмийн xyypaMLI сургаалыг зал

руулсан юм (1 Иохан 1:1-2; 4:2,14; 5:б-г уз). 

Оршил 

Иохан Гэгээнтнуудийг Гностицизмийн хууран МЭХЛЭГLI 

узэл баримтлалаас хамгаалахыг XYCLI баЙв. Тэрбээр Есус 

бол Бурханы Хуу болох тухай емне нь заалгасан зуйлдээ 

итгэн, туугээр амьдрахаа ургэжлуулэхэд Гэгээнтнуудийг 

урамшуулан дэмжсэнээр Гностицизмийн сургаалыг ня

цааж баЙв. ЕренхийлеГLI Эзра Тафт Бен сон сургасан нь: 

"Бид Бурханыг нэгдугээрт тавьсан уед бусад бух зуйл зо

хих байрандаа орох буюу бидний амьдралаас гээгдэж 

алга болдог. Их Эзэнийг хайрлах бидний хайр нь бусдыг 

энэрэх, еерсдийн сонирхдог болон эн тэргуунд анхаарах 

ёстой зуйлсийн дэс дарааг тогтоох болон эдгээрт зориу

лах бидний цаг хугацааг зохицуулах болно. 

Бид амьдралдаа Бурхан тэргуутнийг еер ямар LI хуний 

емне тавих ёстой (Conference Report, 1988 оны 4-р сар, 3; 

Ensign, 1988 оны 5-р сар, 4). 

1 Иохан 1-5-ыг залБИрLI судлан, ХИLIЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс 

емне дара ах заРLIМУУДЫГ aBLI уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Бид Тууний зарлигуудыг сахиснаар Бурханыг мэдэж, 

Туунийг хайрлах нь есен нэмэгддэг (1 Иохан 1:1-7; 

2:1-6; 5:1-3; Иохан 14:15,21,23; 15:10-ыг уз). 

• Бид бие биенээ хайрлаж, бие биедээ УЙЛLIИЛснээр Бур

ханыг хайрлах хайраа харуулдаг (1 Иохан 3:10-18, 23; 

4:7-10,20-21; Иохан 13:34-35; 15:12-13-ыг уз). 

• "Тегс хайр нь айдсыг хеен зайлуулна" (1 Иохан 4:18). 

• Гэгээнтнууд Христэд итгэж, Тууний зарлигуудыг 

сахиснаар Бурханаас тердег (1 Иохан 5:1-4; Алма 

5:14-30-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 428-433. 

За ах эовломж 

1 Иохан 1-5-ын ХИLIЭЭЛУУДЭД бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

1 Иохан 1 :1-2:11. Бурханы зарлигуудыг сахих нь бид

нийг Бурханы гэрэлд аваачдаг. (40-45 минут) 

Ангийн гэрлуудийг унтрааж, гэрлийн бусад жижиг эх 

уусвэруудийг цуглуулж, ширээн дээр тавь (жишээ нь гар 

LIИйдэн, LIИйдэнгийн шил, сулд модны гэрлэн LIИМЭГЛЭЛ). 

Асуулт: Бидэнд гэрэл яагаад ийм их хэрэгтэй байдаг вэ? 

Ангийн гэрлийг асаа. (Хэрэв гэрлийн бусад эх уусвэрууд 

LIИНь хангалттай тод гэрэлтэй бол тэдгээрийг цаашид 

ашиглаж болно.) Гэрэл гэдэг угийг самб ар дээр БИLI. Гэр

лийн ашиг тус, физик шинж <{анаруудаас аль болох ол

ныг нэрлэхийг суралцаГLIдаас XYCLI, тэдгээрийг самб ар 

дээр БИLI. (Жишээ нь, гэрэл нь харах боломж олгодог, 

амьдралыг тэтгэдэг, ойдог, хурцаараа еер еер байдаг 

ГЭХLIЛЭН.) 

Байгалийн гэрлийн шинж <{анарууд нь бас сунсний гэ

рэлд байдгийг таЙлбарла. Энэ хоёр гэрлийг харьцуулах 

нь ашиг тустай байж болно. Ангийг хоёр булэгт хуваа. 



:: 

Нэг булэгт 1 Иохан 1:1-10-ыг негеед нь 1 Иохан 2:1-11-

ийг даалгавар болгон ег. Даалгасан шулгуудийг унших

даа гэрлийн тухай егуулсэн угс, егуулбэруудийг олохыг 

тэднээс ХУС. Олж мэдсэн зуйлсийг нь ЯРИЛц. Сунсний 

гэрлийн шинж 'ынарууд хэрхэн гэрлийн физик шин

жуудтэй адилхан болохыг ЯРИЛц. 

Дара ах асуултуудыг самбар дээр бич. Асуултуудыг ан

гийнхаа суралцагчдын дунд хувааж егеед хариуг олохын 

тулд холбогдох судруудыг судал: 

• 1 Иохан 1:1-3. Иохан юуг нудээрээ узэж, гэр

чилсэн бэ? Тегс эзэмших ямар судрууд Хрис

тийг нудээрээ гэрчлэгчдийн тухай егуулж 

байна вэ? 

• 1 Иохан 1:5-6. Энэ хоёр шулэг Матай 6:24-тэй 

хэрхэн холбогдох вэ? 

• 1 Иохан 1:7. Бид хэрхэн "гэрлийн дотор явдаг" 

вэ? Христийн улгэр жишээг дагах нь "биднийг 

хэрхэн бух нуглээс [цэвэршуулэх] вэ?" 

• 1 Иохан 1:8-2:1 (ИСО, 1 Иохан 2:1-ийг уз). Нуг

лээ гэрэлд тавих нь (хулээх нь) биднийг на

манчлахад хэрхэн бэлтгэдэг вэ? 

• 1 Иохан 2:3-4. Аврагчийн хуссэн зуйлийг хий

хээр маш ихээр хичээх уедээ чи Тууний тухай 

юу боддог вэ? Тууний угсэд тоомсоргуй ханд

сан уед бодол сана а чинь еерчлегддег уу? 

Яагаад? 

• 1 Иохан 2:5-6. Аврагчийн угсийг дагаснаар 

Тууний улгэр жишээ бидний амьдралд хэрхэн 

биеллээ олдог вэ? 

Асуултуудыг ангиараа ярилц. (Анхааруулга: Тегс эзэмших 

судрын асуултын хариу нь Египетээс Гарсан нь 33:11; Лук 

24:36-39; С ба Г 76:22-24 юм.) 

Дараах судруудад заагдсан гэрэлтэй холбоотой зарчмуу

дыг ярилцсанаар хичээлээ дуусгаж болно: 1 Иохан1:7; 

Матай 5:14-16; 3 Нифай 18:16,24; Сургаал ба Гэрээ 88:67; 

93:36-37. Дээрх бух судруудыг уншиж дууссаны дараа 

судруудыг дараагийн судрын зах дээр бичих замаар 

хэлхээ судар бий болгохыг суралцагчдаас ХУС. Бух суд

рыг уншиж дуусахад эхний судрын эшлэл нь суулчийн 

судрын эшлэлтэй хэлхээ болон холбогдсон судрыг тэд

нээр бий болго. 

1 Иохан 2-5. Бид бие биеэ хайрлаж, бие биедээ уйл
чилснээр Туунийг хайрлах хайраа харуулсан уед Тэн
гэрлэг Эцэг биднийг адисалдаг. (35-40 МИНУТ) 

Том, улаан зурхний зургийг УЗУУЛ. 3уун талд нь Авраг

чийн зургийг баЙрлуул. Баруун талд нь судруудын 

болон гэр булийн, оюутнуудыli' уле терийн удирдагч

ДЬпI эсвэл аль нэг бошиглогчийн гэхчлэн хумуусийн 

зургуудыг баЙрлуул. 3ургууд юуг дурсэлж байга аг хэлэ

хийг суралцагчдаас ХУС. (Байж болох нэг хариулт бол 

Бурханыг хайрлах хайр, бусад хумуусийг хайрлах хайр 

хоёрьПI уялдаа холбоо байж болно.) 

Дараах хуснэгтийг самбар дээр зур. Хуснэгтэн дэх суд

рын эшлэлуудээс нэгийг нь сонгож, чимээгуй уншихдаа 

доорх хоёр асуултын хариуг олохыг суралцагчдаас ХУС. 

Энэ судар 
хайрын тухай 
юуегуулж 
байна вэ? 

Энэ ньминий 
хувьдямар 
утга У'lИpтай 
вэ? 

Дээрх хоёр 
санааг нэгтгэн 
дугнэ. 

Суралцагчдыг дуусгахад тэдний сурч мэдсэн зуйлсийг 

ярилц. Суралцагчид уншсан шулгуудээ ярилцах явцад 

хуснэгтийг бегле (эсвэл суралцагчдыг хариугаа самбарт 

бичихэд урь). Иохан судрын эшлэл бурд Бурханыг хайр

лах тухай юу заасныг олж, хариултаа "Нэгтгэн дугнэх" 

эгнээнд бичихийг хус. (Байж болох хариултууд: Христийг 

хайрлах бидний хайр Туунийг дуулгавартай дагасан уед 

есен нэмэгддэг; бид бусдыг хайрлахгуйгээр Бурханыг 

жинхэнэ ёсоор хайрлаж чадахгуй; бид бусдад тусалж, Ав

рагчийн улгэр жишээг дагаснаар хайраа хамгийн сайн 

харуулдаг.) 

1 Иохан 4:18-19-ийг уншиж, тунгаан бодохыг суралцагч

даас ХУС. Тэгээд тухайн уед Далын гишуун бай сан Ахлагч 

Жеффри Р.Холландын дара ах угийг унш: 

"Амьдралд айдас, азгуйтэл ТОХИОЛДДОГ. 3аримдаа 

ажил терел бутэхгуй, санаанд хурэхгуй байх нь 

биЙ. 3аримдаа бид хувийн болон нийгмийн амьд

ралд ахиц дэвшил гаргахад санаа байвч са чий 

хурэхгуй юм шиг санагддаг. 3аримдаа хумуус 

биднийг будруулдэг эсвэл эдийн засгийн болон 

ахуй амьдралын нехцел мууддаг, мен амьдралыli 

бэрхшээл зовлон биднийг ганцааранг нь орхисон 

юм шиг санагдах уе биЙ. 



'Тэвч ийм хунд хэцуу уе бидэнд ирэхэд нэг Л 

зуйл хэзээ ч биднийг будруулдэггуйг би гэр

чилж байна. Тэр зуйл ганцаараа аливаа цаг хуга

цаа, гай зовлон, асуудал бэрхшээл, гэм нуглийг 

серен зогсож чадна. Тэр зуйл хэзээ ч арилан алга 

болохгуЙ. Энэ бол Христийн цэвэр хайр юм. 

" ... 3евхен Христийн цэвэр хайр л биднийг нэвт 

харах болно. Христийн хайр удаан хулцэн тэвч

дэг бегеед энэрэнгуй юм. Христийн хайр бар

дамнадаггуй эсвээс амархан едеен хатгагддаггуЙ. 

3евхен тууний цэвэр хайр л бух зуйлийг уурч, 

бух зуйлд итгэн, бух зуйлд найдаж, бух зуйлийг 

хулцэн тэв'IИX боломжийг туунд болон бидэнд 

олгодог" (Conference Report, 1989 оны 10-р сар, 32; 

or Ensign, 1989 оны ll-р сар, 26). 

Бурханыг хайрлах бидний хайр есен нэмэгдсэн тохиол

долд Тэрбээр биднийг агуу итгэлээр адисалж, айдсыг 

биднээс хеен зайлуулах болно гэдгийг суралцагсдад заа. 



Зохиогч: Телеелегч Иоханыг 2 Иоханы зохиогч хэмээн 

ам дамжуулан ярьж иржээ (1 Иоханы номын оршил 

х. 271-ийг уз) 

УНIIIИГЧИД: Энэ захидлыг "сонгогдсон эзэгтэй болон 

тууний хуухдуудэд" хандан бичжээ (шулэг 1). Иохан энэ 

захидлыг аль нэг тодорхой хумууст бичсэн уу эсвэл зуйр

лэлийн хэлээр Сумийн хамт олонд хандан ярьсан уу гэдэг 

нь мэдэгддэггуй ажээ ("Background Information" in The Life 

and Teaehings о/ Jesus and His Apostles, х. 435-436-г уз). 

Туухэн ундэс: 2 ба 3 Иоханы туухэн ундэс нь Иоханы эх

ний захидлынхтай адил юм (1 Иоханы номьПI оршлыг 

уз). Энэ хоёр захидлыг МЭ 85-95 оны орчим бичсэн гэж 

уздэг ("Place and Date of Writing" in The Life and Teaehings о/ 
Jesus and His Apostles, х. 435-ыг уз). 

Сэдэв: Анхны Гэгээнтнууд ажлаар яваа Сумийн удирдаг

чид, багш нарыг олонтоо гэртээ байлгаж, дэмжлэг тус

лалцаа узуулдэг байв (3 Иохан 1:5, 6-г уз). Хуурамч, 

урвагч багш нар бас Гностицизмийн захиасаа сурталч

лан, аялж Сумийн гишуудийн зочломтгой занг ашиглаж 

баЙв. Гэгээнтнууд тэрс узлийг хехуулэн дэмжихэд хувь 

нэмэр оруулахгуй байхыli тулд Иохан уншигчдаа ялган 

таних чадвараа ашиглаж, эдгээр хумуусийг дэмжихээс 

зайлсхийхийг уриалжээ. 

2 Иохан 1 

Оршил 

2 болон 3 Иохан нь Иоханы еерийнх нь гэр булийн ги

шуудэд бичсэн хувийн захидал байж магадгуй гэдэгт Ах

лагч Брус Р.МкКонки итгэдэг байв (Doetrinal New Testament 

Commentary, 3:409-ийг уз). Иохан нь Сумийн нийт ги

шуунчлэлийн болон хувь гишуудийн талаар санаа тавь

даг байсныг эдгээр захидлууд харуулдаг. 

2 Иохан 1-ийг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Сайн мэдээгээр амьдрах нь бидэнд болон бусад ху

мууст баяр баяслыг авчирдаг (2 Иохан 1:1, 4 мен 

3 Иохан l:l-4-ийг уз). 

• Гэгээнтнууд Есус Христэд итгэдэггуй хумуустэй хэл

ХЭЭ холбоотой байхаас болгоомжлох ёстой (2 Иохан 

1:7-11-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teaehings о/ Jesus and His Apostles, 434-437, 439. 

Заах З0ВЛОМЖ 

2 Иохан 1-ийг заахдаа дараах сана аг эсвэл еерийнхее нэг 

буюу туунээс дээш сана аг ашигла. 

2 Иохан 1:1, 4; 3 Иохан 1 :4. Бид сайн мэдээгээр амьдар

сан уед бусдад аз жаргалыг авчирч чадна. (15-20 минут) 

Хичээлээс емне суралцагчдыг чинь таньдаг эцэг эх, найз 

нар эсвэл Сумийн удирдагчдаас тэдний таньдаг аль нэг 

суралцагч зарлигуудыг сахихаар сонгосон уед тэдэнд 

ямар санагдсан тухайгаа товчхон ганц догол мер бичиж 

егехийг хус. Боломжтой бол, суралцагч бурийн талаар 

нэг догол мер бичуулж ав. Тэдний талаар бичиж егсен 

зуйлийг суралцагчдаасаа нууцал. (8ер нэг хувилбар бол 

даалгаж егсен уе чацуутан нь зарлигуудыг хэрхэн сахь

даг тухай суралцагчдаар бичуулж болно.) Хичээлийн 

емне дара ах гурван асуултыг самб ар дээр бич: Хэн uтгэл

тэй байеан бэ? Туунuй uтгэлтэй байдал хэнд нелеелеен бэ? 

Тэрхуу uтгэлтэй байдал нь буеад ху .муует хэрхэн нелеелеен 

бэ? Асуулт: 

• Зарлигуудыг сахих нь бидэнд хэрхэн аз жаргал авчир

даг вэ? 

• Ууний зарим жишээг нэрлэнэ уу? 

• 8ерийн чинь дуулгавартай байдал таньдаг хумуусийн 

чинь амьдралд хэрхэн нелеелдег вэ? 

2 Иохан 1:1, 4, 3 Иохан 1:4-ийг суралцагсдаар уншуул. 

Асуулт: 

• Иохан еерийн "хуухдуудийн" талаар ямар бодолтой 

байсан бэ? 

• Туунд баяр баяслыг авчрахыli тулд хуухдууд нь юу 

хийсэн бэ? 

Дараах судруудаас нэгийг уншихад нэг суралцагчийг урь: 

• Матай 3:13,17 

• 1 Нифай 3:6-8 

• Алма 38:3 

• Моронай 8:1-2 

Самбар дээрх асуултуудад тухaйR судраас хариулуулахаар 

еер нэг суралцагчийг cyдpыг уншсан суралцагчаар дуу

дуул. 8ер нэг суралцагчаар хоёр дахь cyдpыг уншуулж, 

дээрх асуултуудад холбогдох судраас хариулахаар еер нэг 

суралцагчийг дуудуул. СудрьПI бух эшлэлийг дуустал ийн

хуу ургэлжлуул. Итгэлтэй байдал бусдыг хэрхэн адисалдаг 

тухай ажигласан зуйлсээ хуваалцахыг суралцагчдаас хус. 

СудрьПI бусад жишээнууд эсвэл еерсдийн мэдэх амьдра

лыli бодит ЖИШЭЭНЭЭС ярихыг тэднээс хус. 

Сайн мэдээнд дуулгавартай байх нь зевхен аз жаргалыг 

авчирдаг тедийгуй бас бидний эргэн тойрон дахь хумуу

сийг адисалдаг. Суралцагчдаасаа цуглуулж авсан захид

луудыг хуваалцаж хичээлээ тегсге. Тэдний зев 



сонголтууд бусад хумууст баяр баяслыг авчирсан ЖИllIээ

нуудийг санаж, тунгаан бодоход суралцаГLIДЫГ урь. 

ЗОХИОГLI: 3 Иоханыг ТелеелеГLI Иохан зохиосон хэмээн 

ам дамжуулан ярьсаар иржээ (1 Иоханы номьПI оршлыг 

уз, х. 271). 

УНШИГLI: Энэ захидлыг Сумийн итгэлтэй гишуун Гайост 

хандан бичжээ. Эртний Сумийн гишууд Христэд ИТГЭГLI 

НОМЛОГqдbIГ гэртээ байлгаж, тэдний хэрэгцээг хангадаг 

баЙжээ. Иохан гайосыг Христийн зорилгыг хэрэгжуулэ

ХИЙН телее нэгэн узуурт сэтгэлээр амь бие хайргуй зут

гэж, Бурханы аялагч УЙЛLIЛЭГЧДИЙГ орон байраар хангадагт 

нь магтан сайшаажээ. 

ТУУХ9Н УНД9С: Энд тэндгуй явж, Гэгээнтнуудийг хууран 

мэхэлж байсан xyypaMLI багш нарын асуудлаас гадна 

Сумийн зарим удирдагчид Христийг эсвэл Тууний Гэ

гээнтнуудийг хайрлахын оронд хувийн ашиг сонирхол

доо уйлчилж баЙлаа. Диотреф бол тийм алдаа гаргасан 

удирдаГLI баЙв. Тэрбээр Телеелегчийн эрх мэдлийг еер

тее еМLIЛех гэсэн оролдлого гаргасан гэм буруутан юм. 

С9Д9В: Иохан гайосыг итгэл бишрэлийнх нь телее маг

таж, туунд урам дэм егехийн тулд энэ захидлыг БИLIЖЭЭ. 

Иохан бас Диотрефийг шууд бусаар сэрэмжлуулэхийг 

ХУСLIЭЭ. 

3 Иохан 1 

Оршил 

Иоханы уеийн Гэгээнтнууд итгэлийнхээ улмаас Сумийн 

гаднаас хаВLIилтад ертегдеж, бие биенээ сэрэмжлуулж 

баЙлаа. Гэгээнтэн нехдее дэмждэгийнх нь телее Иохан 

тэднийг магтдаг баЙв. 8нгерсен уед Хожмын Уеийн 

Гэгээнтнууд мен ийм байдлаар бие биенээ бэхжуулэн 

УЙЛLIИЛЖ баЙлаа. Тухайн уедээ Арванхоёрын Чуулгын 

гишуун байсан АхлаГLI Харольд БЛий: "Сум зохион бай

гуулагдсан эхний жилуудэд бид гутгэлэг, мушгин гуй

вуулалтыli уеийг узэж, туунийг даван туулсан юм. 

Дай сан гадных байсан учир энэ нь бидний эв нэгдлийг 

бэхжуулж, бид тэсэн гарсан билээ. Бид танхайраГLIДЫН 

дайралтыli уе, унасан газ ар угаасан уснаасаа хеегдеж 

туугдан, амиа алдаж, цусаа урсгасан уеийг даван туул

сан. Бид ядуу зудуу байдлыг туулж енгеруулсэн бегеед 

эдгээр сорилтоос XyLI LIадлыг олсон юм. Дараа нь бид ур

валт хэмээн нэрлэж болох, хамгийн ХУНД хэцуу сорил

туудын нэг-дотроосоо урван тэрсэлсэн уеийг туулж 

енгеруулсэн билээ. Эдугээ бид еер нэг сорилтыli уе-сэ

хуун байдлын хэмээн нэрлэж болох уеийг туулж байна. 

8нее уе бол цэцэн ухаантай олон хун Их Эзэний даруу

хан БОШИГЛОГLIДЫГ сонсох хусэлгуй болсон уе юм. Бид 

уунээс болж ХОХИрLI байна. Энэ бол тун яггуй сорилт" 

("Sweet Are the Uses of Adversity," The Instructor, June 1965 

оны зургадугаар сар, 217). 

3 Иохан 1-ийг залбирLI судлан, ХИLIЭЭЛУУДДЭЭ бэлтгэхээс 

емне дара ах зарLIмуудыг aBLI уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Шударга бус эрх мэдэл биднийг Сунснээс тусгаарла

даг (3 Иохан 1:9-11; мен С ба Г 121:34-39-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 435-437, 

439-441. 

За ах эовломж 

3 Иохан 1-ийг заахаар бэлтгэхдээ дараах сана аг эсвэл ее

рийнхее сана аг ашигла. 

з Иохан 1. дмь бие хайргуй уйлчлэл биднийг Бурханд 

улам оЙртуулдаг. Эрх мэдлээ бусдад шилжуулэх нь 

бидний Сунснээс тусгаарладаг. (10-15 минут) 

Дара ах хуснэгтийг самб ар дээр зур: 

СуАар ХэНА Тэрюу Иохан 6аяр Яаrаад? 
хаНАсан хийсэн Jlасан УУ 3С8ЭJl 
6аАна? 6э? сэтrэJl АУНАУУР 

6айсан уу? 

3Иохан 
1:1,3,5-6 

3Иохан 
1:9-11 

Ангиа хоёр булэгт хувааж, булэг бурд судрын булэг эш

лэлуудээс нэгийг уншуулж, дээрх асуултуудын хариуг 

олуул. Хуснэгтийг беглеж, суралцагLIдыli CypLI мэдсэн 

зуйлсийг ярилц. Мозая 2:17, Сургаал ба Гэрээ 121:37, 39-

ийг уншиж, асуу: 

• Эдгээр судрууд Гайос, Диотреф нарт хэрхэн холбог-

ДОХ вэ? 

• Яагаад едий олон хун "шударга бусаар эзэгнэдэг" вэ? 

Дуудлагадаа агуу даруу байдлыг харуулдаг еерсдийн мэ

дэх Сумийн удирдаГLIДЫН тухай ярихыг суралцаГLIдаас 

хус. удирдагLIдыliааa даруухан УЙЛLIЛЭЛЭЭС CypLI мэдсэн 

зуйлсийг нь тэднээс асуу. 



Зохиогч: ИудагlIЙН зохиогч еерийгее "Есус ХристlIЙН боол 

бегеед Иаковын дуу" (Иуда 1:1) гэжээ. Энэ Иуда нь Есу

СlIЙН эх нэгтэй дуу байх хамгийн их магадлалтай (Матай 

13:55-ыг уз). Иуда ямар албан тушаалтай байсан нь мэдэгд

дэггуй '1 зевлегее егсен захидлууд бичих эрх мэдэл бухий 

албан тушаалтай байсныг энэ захидал харуулдаг. 

УНIIIИГЧИД: Бусад нийтлэг захидлуудын адил Иудагийн 

HoMыг хэнд зориулан бичсэн талаар мэдэгдсэн зуйл бага 

баЙдаг. Иуда захидлаа "Эцэг Бурханд хайрлагдсан, Есус 

Христийн телее хамгаалагдсан" (Иуда 1:1) хумууст л зо

риулж бичжээ. 

8вермец онцлог: Иуда нь хэдийгээр Шинэ Гэрээн дэх 

хамгийн богинохон номнуудын нэг '1, Библид еер хаана 

ч байдаггуй мэдээллийг агуулдаг. "Эрх мэдэл бухий 

байр сууриа сахиагуй" (шулэг б; мен Абрахам 3:2б-г уз) 

тэнгэр элчуудийн тухай, Мосегийн биений телее тэр

гуун тэнгэр элч Михаел, Люсифер хоёр тэмцэлдсэн ту

хай (шулэг 9), Аврагчийн Хоёр дахь Ирэлтийн тухай 

Енохын бошиглолын тухай Иуда егуулдэг (шулэг 14-15; 

Мосе 7:б5-бб-г уз). 

Сэдэв: Иуда еерийн уншигчдыг хучээ авч байга а урвал

тын уед итгэлээ хамгаалахад шийдвэр тегс байхыг 

уриалж, тэднийг хориотой замаар удирдахыг хичээж буй 

Сумийн доторх хумуусээс сэрэмжлуулэхийн тулд энэ за

хидлыг бичжээ (Иуда 1:3-4-ийг уз). Иуда 4-9 нь уг хэллэ

гийн хувьд 2 Петр 2-той тестэй '1 Петр ирээдуйн урвалтын 

тухай боIIIИГЛОСОН бол Иуда тэрхуу боIIIИГЛОЛЫН биелэл

тийн тухай егуулжээ (2 Петр 2:1; Иуда 4-ийг уз). 

Оршил 

Иуда 1 нь Бурхан уймээн самууныг хэрхэн шийдвэр

лэдгийг харуулахын тулд: (1) Израилын хуухдууд ам

лагдсан нутгийн гадна саатсан байв, (2) "эрх мэдэл 

бухий байр сууриа сахиагуй" тэнгэр элчуудийг хеесен 

болон (3) бурханлаг сэрэмжлуулгийг эсэргууцсэн Содом, 

Гоморрагийн хумуусийг устгасан тухай гурван жишээг 

ашиглажээ. Нэг л едер Их Эзэн бурханлаг бус "бугдийн 

дээр шуух ажиллагаа" явуулахаар ир эх болно гэдгийг 

Иуда урвагчдад анхааруулсан юм (Иуда 1:4-8, 14-19-ийг 

уз). Тэд залбирал болон Бурханыг хайрлах хайраар дам

жуулан итгэлээ телевшуулснээр урвагчдын гунигт хувь 

тавилангаас аврагдах болно гэдгийг тэрбээр итгэлтнуу

дэд амласан юм (Иуда 1:20-25-ыг уз). 

Иуда 1-ийг залбирч судлан, хичээлууддээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарчмыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Их Эзэн Есус Христэд итгэх итгэлээ бэхжуулэх нь, сул

хан итгэлтэй бусад хумууст туслахад биднийг бэлтгэ

дэг (Иуда 1:2-23-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 437-441. 

3аах зовломж 

Иуда 1-ийг заахаар бэлтгэхдээ дараах санааг эсвэл ее

рийнхее нэг буюу туунээс олон сана аг ашигла. 

Иуда 1. Бид итгэлээрээ сул бусад хумуусийг хучирхэг

жуулж чадна. (10-15 минут) 

Ангийг таван булэгт хуваа. Булэг бурээр дараах судрын 

булэг эшлэлээс нэгийг уншуулж, товч утгыг нь еерс

дийнх нь угээр бичуул: Иуда 1:1-4; 1:5-11; 1:12-1б; 1:17-19; 

1:20-25. 

Бичсэн товчлолуудаас тавыг нь хураан авч дара алла ар нь 

ангийнханд уншиж егехийг нэг суралцагчаас хус. Иуда

гийн номьПI yTгыг бухлээр нь товч ярихыг еер нэг сурал

цагчаас хус (Иуда булэг 1-ийн оршлыг уз). 

Нэг сандлыг ширээний дэргэд тавь. Нэг суралцагчийг 

сандал дээр гарч зогсохыг еер нэг суралцагчийг санд

лын хажууд шалан дээр зогсохыг хус. Шалан дээр зог

сож байсан суралцагчийг ширээн дээр гарахад нь 

туслаад аль суралцагч хамгийн сайн байрлалд байгааг 

суралцагчдаас асуу. Яагаад илуу ендерт байгаа хун доор 

байгаадаа туслах илуу боломжтой байдаг вэ? Урвагчдын 

сургаалуудыг даван туулахад Гэгээнтнууд бие биедээ 

туслах хэрэгтэйг Иуда ойлгосон баЙлаа. Иуда 1:20-21-

ийг суралцагсдаар уншуулж, итгэлтэй Гэгээнтнуудэд 

егсен зевлегеег ол. Иуда 1:22-23-ыг унш. Асуулт: Яагаад 

энэ зевлегеег Иуда 1:20-21 дэх зевлегеений дараа егсен 

бэ? Тэр уед Арванхоёрын Чуулгын гишуун асан, Ахлагч 

Гордон Б.ХинклиЙн дараах угсийг хуваалц: 

"Бидний амьдралыli улгэр жишээ бидний НОМЛО

дОГ бух зуйлээс илуу агуу нелеетэй байх болно. 

Бид еерсдее илуу ендер газарт зогсдоггуй бол бус

дыг ерген тэтгэж чадахгуй" (Conference Report, 

1975 оны 10-р сар, 57; Ensign, 1975 оны 11-р сар, 

38-39). 



Сайн мэдээний илуу ендер тевшний зарчим буюу жиш

гээр амьдрахад нь бусад хумууст туслах арга замуудын 

тухай ярихыг оюутнуудаас хус. 

Бидний амьдралыli хэв маяг уруу таталтыг эсэргууцэх 

болон сайн мэдээний захиасыг баяртай хулээн авахад не

леелж болно гэдгийг таЙлбарла. Еренхийлег'1 Хинкли 

хэлсэн нь: 

"Сум одоогийнх шиг ендер нэр хундтэй байсан 

уе урьд емне хэзээ '1 байгаагуй юм. Ах, эг'1 нар 

минь ЭЭ, энэ бол та нарьПI а'1 гавьяа. Бидний та

лаарх хумуусийн сана а бодол ихэнхдээ хувь ху

муусийн туршлагаас уудэн бий болдог. Энэ бол 

та нарын нехерсег харилцаа, Бусдыli телее та 

бухний санаа тавьдаг байдал, хожмыli Уеийн Гэ

гээнтнуудийн талаар бусад хумуусийн сана а бо

долд нелеелдег та бухний амьдралыli сайн улгэр 

дуурайл юм" (Conference Report, 1997 оны 10-р 

сар, 3; Ensign, 1997 оны ll-р сар, 4). 

8ерсдедее байдаг сайн '1aHapыг улам бататган хегжуул

бэл энэ нь бусдыг илуу ендер тевшинд ерген гаргахад 

тусалж '1адна гэдгийг тэмдэглэлийн дэвтэртээ би'1ИХЭД 

суралцаг'1ДЫГ урь. 



ИЛ'UIэлтийн номыг заримдаа Апокалипс гэдэг нь грекээр 

"ИЛ'-IЛЭЛТ," "ИЛ'-IИЛСЭН буюу ил болгосон зуйл" гэсэн утга

тай ЮМ. Иохан Ил'-lЛЭЛТЭД "удахгуй болох ёстой ЮМСЫГ" 

Есус Христ туунд узэгдлээр узуулсэн тухай цэдэглэжээ. 

Энэ номын зорилго нь "энэхуу эш узууллэгийг сонсоод, 

уунд биqигдсэн зуйлсийг сахих" (шулэг 3) хумуусийг 

адислах явдал мен. 

"ИЛ'UIэлтийн ном бол Бурханаас нэгэн цагт би'-lУУЛСЭН 

хамгийн тодорхой номнуудын нэг мен" хэмээн Бошиг

ЛОГ'-l Иосеф Смит хэлжээ (Teachings о/ the Prophet Joseph 
Smith, 290). Энэ ном дурслэл, бэлгэдлуудээр арвин '-1 тэд

гээрийг ойлгоход хэцуу ЮМ. Сэдвууд нь энгийн бегеед 

сунслэг нелеетэЙ. Хожмын Уеийн Гэгээнтэн, боловсро

лыli нэгэн ажилтан: "Бид Сэргээлтээс емне амьдар'I 

байсан Гэгээнтнуудийн нэгэн адип сэрэмжтэй, бэлэн 

байж 'Iадна. Бид сонор сэрэмжтэй байж, нугэл хилэн

цийн уй тумэн хэлбэрээс тугшин сандрахгуй байж 

'Iадна. Тэнгэрийн Бурхан ЭРЭГТЭЙ'-lууд, ЭМЭГТЭЙ'Iуудийн 

ажил уйлсийг удирдан тэргуулдэгт, Бурханы шударга ёс 

болон ершеенгуй нигуулсэл Гэгээнтнуудийг 'Iелеелж, 

шагнадагт бид тайтгарлыг олдог билээ (Robert L. Millet, 

"Revelation of Иохан Offers Recurring Lessons, Doctrinal 

Refrains and Норе," Church News, 1995 оны 12-р сарьш 23, 

10). Ил'UIЭЛТИЙН номьш тухай нэмэлт мэдээллийг The Life 
and Teachings о/ Jesus and His Apostles, (х. 443-447) дахь "John's 

Witness of the Church Triumphant-"aac узнэ уу. 

ЗОХИОГ'-l: 3ебедийн хуу, Есус Христийн хайртай шавь 

Иохан бол энэ НОМЫН ЗОХИОГ'-l (1 Нифай 14:18-27; 

Судруудын Удирдамж, "Иохан," х. 106-107-г уз). 

УНШИГ'-lид: ИЛ'-lлэлтийг Бага Ази дахь Сумийн долоон 

салбарт зориулан би'-lЖЭЭ (ИЛ'-lЛЭЛТ 2-3-ыг уз). ГЭВ'-I Ил'-l

лэлтийн захиас нь зевхен энэ долоон сал бара ар хязгаар

лагдахгуй ЮМ. "Иохан зевхен ирээдуйд тохиох зуйлсийг 

харсан ЮМ" хэмээн Бошиглог'-l Иосеф Смит хэлжээ 

(Teachings, 289). хожмыli уеийн Израил наман'-IИЛЖ, гэрээ

нуудээ дахин хулээн ab'-I, "еерийн уйл'-lЛЭГ'-l Иоханаар 

биqyулсэн миний ИЛ'-lлэлтууд бух хумуусийн нудний 

емне дэлгэгдэх болно" гэж Их Эзэн Моронайд ИЛ'-lИЛСЭН 

ЮМ (Ифер 4:16; шулэг 14-17-г уз). 

Туухэн ундэс: Ил'UIэлтийн номыг Гэгээнтнуудийг ноц

тойгоор мешген хав'-IИЖ байсан уед БИ'-IЖЭЭ. Энэхуу XaB'I

лагыг Неро (МЭ 54-68 он), Домитиан (МЭ81-96 он) нарьш 

хаан'uIалыli уед Ром удирдан '-IИГлуулж бэйсан бололтоЙ. 

Домитианы хаан'uIалыli уед тереес баталсан бурхдыг шу

тэн биширдэггуй хумуусийг онцгойлон хав'-IИЖ байсан бе

геед тийм бурхдыг шутэн бишрэхээс татгалзсан олон 

хунийг цаазаар авсан буюу целсен ажээ. Иохан Ромьш за

сан хумуужуулэх газар байсан Патм арлаас би'-IЖЭЭ. Тэр 

тэнд "Бурханы уг болон Есус Христийн ГЭР'UIЭЛЭЭС болж" 

целегджээ (ИЛ'UIЭЛТ 1:9; "Introduction" in The Life and 
Teachings о/ Jesus and His Apostles, х. 449-550-ийг уз). 

Эртний Сумд гаднаас У'-lир'-l байсан ноцтой xaB'-Iлагын 

зэрэгцээ сум дотоод дахь урвалтаас бас хохир'-l баЙв. 

"Сургийг ул энэрэх догшин '-Iононууд та нарын дунд 

орох болно" (Уйлс 20:29) хэмээн Паул хэлсэн ЮМ. МЭ нэг

дугээр зууны СУУЛ'-lээр Паулын бошиглол биелэгдсэн 

ажээ. Иоханы захидлууд болон Ил'-lЛЭЛТ 2-3 дахь xyypam'-I 

багш нар болон xyypam'-I сургаалуудаас сэрэмжлуулэх 

дуу ХООЛОЙ нь тууний уе дэх Сумд шургалан орсон ур

валтыli цар хурээг ИЛ'-IИлсэн билээ (Судруудын Удир

дамж, "Иохан," 106-107). 

Сэдэв: "ИЛ'-lлэлтийн захиас нь бух судрыliтайй адил ЮМ: 

эцсийн эцэст Бурханы энэ газ ар дээр '-Iетгерийг ялсан 

агуу ялалт, мууг ялсан сайны тегс ялалт, мешген хав

'-IИГ'-lдаа ялсан гэгээнтнуудийн ялалт, хумууний болон 

Сатаны хаант улсыг ялсан Бурханы хаант улсын ялгуусан 

ялалт ирэх болно (Судруудын Удирдамж, "Иоханы ИЛ'-l

лэлт", х. 107). Иохан дэлхийн уруу таталтуудыг ялсан ху

мууст найдварыli захиасыг хургэсэн ЮМ (ИЛ'UIЭЛТ 2:7, 11, 

17, 26; 3:5, 12, 21-ийг уз). 

Оршил 

ИЛ'-lлэлтийн номыг: Иоханы уеийн узэгдэл (булэг 1-3), 

ирээдуйн узэгдэл (булэг 4-22) гэсэн хоёр хэсэгт хувааж 

болно. Ном нь "Ази дахь дол оон '-Iуулганыг" (Ил'-lЛЭЛТ 

1:11) телеелсен дол оон дэнлууний суурийн дунд Есус 

Христ сур жавхлантай зогсож байхыг харсан узэгдлийг 

Иохан Хундэтгэлийн едер хулээж авснаар эхэлдэг. 

Иоханы уеийн Гэгээнтнууд урвалт болон XaB'UIarbIH ул

маас ХОХИр'I бай сан 'I, Их Эзэн еерседтэй нь хамт бай-

га аг энэ узэгдлээс хараад тайвшир'-l баЙв. Их Эзэн булэг 

2-3-т дээрх долоон сумд xy'-l '-Iадал болон сул талыг нь 

ИЛ'IИЛЖ, наман'-IИПЖ, ертенцийг ялж сурснаар ирээдуйд 

бэлтгэхэд тэднийг урьсан ЮМ. 

ИЛ'UIЭЛТ 1-3-ыг залбир'-l судлан, ХИ'IЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс 

емне дара ах зар'-IМУУДЫГ ab'-I уз. 



3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Хэрэв бид Бурханы илчлэлтуудэд анхаарал тавих юм 

бол Тэрбээр биднийг 8ерийн оршихуй руу удирдах 

болно (Илчлэлт 1:1-3; Илчлэлт 22:7; 1 Нифай 10:17-19-

ийг уз). 

• Есус Христ "мянга мянган ариун нэгэнтэйгээ" хамт 

дэлхийд эргэж ирэхэд "нуд бур Туунийг харж," ёс бус

чууд гашуудах болно (1 Тесалоник 4:14-18; Иуда 1:14-16; 

С ба Г 88:95-98; 101:23-24-ийг уз). 

• Бид Есус Христийн хучээр ертенцийг ялж, Бурханы 

адислалуудыг хуртэж чадна (Илчлэлт 2:2-3, 7,10-11, 

17,26-28; 3:5, 8, 11-12, 21; Илчлэлт 5:10; 7:9-17; 21:7; 

С ба Г 101:35-38-ыг уз). 

• Бидний Тэнгэрлэг Эцэг хуухдуудээ хайрладаг учраас 

хуухдууд нь наманчлахын тулд тэднийг зэмлэдэг 

(Илчлэлт 2:4-5,14-16,20-23; 3:2-3, 19; Хиламан 15:3; 

С ба Г 95:1-3-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о! Jesus and His Apostles, 448-455. 

За ах зовломж 

Илчлэлт 1-3-ын хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаануу

даас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

New Testament Video хичээл 21, "Helps for 

Understanding the Book of Revelation" (7:48)-ыг 

Илчлэлтийн номыг заахад ашиглаж болно (New Testament 
Video Guide -ын заах зевлеМЖllЙГ уз). 

Илчлэлт 1:1, 9-11. Их Эзэн Иоханаар Илчлэлтийн номыг 

бичуулэхийн тулд менх бус байдлаае ем не туунийг Те

леелегчеер томилжээ. (15-20 МИНУТ) 

Суралцагчдаас асуу: 

• Их Эзэн бидний хун нэг бурийг хэр зэрэг сайн мэд

дэг вэ? 

• Их Эзэн ирээдуйн уйл явдлуудыг хэрхэн илчилдэг вэ? 

(2 Нифай 9:20-ийг уз). 

1 Нифай 14:18-22-ыг уншиж, Нифайн узэгдэлд харсан 

хунийг суралцагсдаар дурслуул. 1 Нифай 14:24-27-г ун

шиж, энэ хуний нэрийг ол. Асуулт: Эцсийн едруудийн 

тухай энэ Телеелегчийн бичсэн зуйлийг бид хаанаас олж 

болох вэ? Их Эзэн Илчлэлтийн номыг бичигдэхээс олон 

зууны емне энэ номын тухай Нифайд ярьсныг онцлон 

тэмдэглэ. Асуулт: Энэ нь Илчлэлтийн номын ач холбогд

лыli тухай бидэнд юу зааж байна вэ? 

Илчлэлтийн номыг судлахыli ач холбогдлыг суралцагс

дад гэрчил. Илчлэлт l:l-ийг мен энэ шулгийн Иосеф 

Смитийн Орчуулгатай харьцуул. Иосеф Смитийн хийсэн 

еерчлелтуудийг ярилц. Илчлэлт 1:9-11-ийг унш. 

1 Нифай 14:24-27-г нэгтгэн дугнэж, асуу: 

• Нифайн узэгдэл Илчлэлтийн номонд хэрхэн биелэгд

сэн бэ? (Есус Телеелегч Иоханд энэ номыг бичихийг 

зарлиг болгожээ; 1 Нифай 14:25; Илчлэлт l:l1-ийг уз.) 

• Биднээс ХИЙХИЙГ хуссэн Бурханы уурэг даалгаврыг бид 

хэрхэн биелуулж болох вэ? 

Бурханаас егсен уурэг даалгаврыг амжилттай биелуулэ

хэд еерсдедее туслахыli тулд тохиромжтой цагт пат

риархын адислалаа авахад суралцагчдыг дэмж. 

Илчлэлт 1-22. Илчлэлтийн ном гол анхаарлаа эцеийн 

едрууд болон Ееуе Хриетийн хоёр дахь Ирэлт дээр 

тевлеруулдэг. (10-15 МИНУТ) 

Микроскоп болон томруулдаг шилийг (эсвэл эдгээр юм

СЫН зургийг) суралцагсдад узуул. Асуулт: 

• Микроскоп томруулдаг шилнээс юугаараа ялгаатай 

вэ, уугээр яаж хардаг вэ? 

• Маш жижиг хэсгуудийг харахын давуу тал юу вэ? 

• Том хэмжээтэй зургийг харах нь бидэнд ямар ашиг

тай вэ? 

8неедер бид Илчлэлтийн номьПI тоймыг "ерген хурээнд" 

нарийвчлан авч узэх болно гэдгийг суралцагсдад хэл. 

Хавсралтан дахь "Онцгой чухал зуйлс" (х. 322) гэсэн хус

нэгтийг проектороор узуулэх буюу самбар дээр зур. Су

ралцагчдыliааa хамт хуснэгтийг тоймлон ярилцахдаа 

эхний таван лацны (Адамын уеэс Иоханы уеийг хуртэлх 

дэлхийн туухийг телеелсен) тухай ар ван нэгэн шулэгт 

егуулдэг бол суулчийн хоёр лацны (манай енее уеийг бо

лон дэлхийн тегсгелийг телеелсен) тухай 273 шулэгт 

егуулдгийг онцлон тэмдэглэ. Илчлэлт 1:3-ын Иосеф 

Смитийн Орчуулгыг уншиж, асуу: 

• Илчлэлтийн ном ямар уйл явдалд Гэгээнтнуудийг 

бэлтгэхийн телее бичигдсэн бэ? 

• Энэ нь енеедер бидэнд Илчлэлтийн номын ач хол-

Богдлыli талаар юу заадаг вэ? 

Илчлэлтийн ном бидэнд байх талаар Их Эзэн онцгой ан

хаарал тавьсныг суралцагсдад хэл. Энэ номыг хичээнгуй

лэн судлахад суралцагчдыг урамшуулан дэмж. 

Анхааруулга: Илчлэлтийн номыг судалж, заахад туслал

цаа авахын тулд тоймыг нь ерген хурээнд нарийвчлан 

харуулах The Life and Teachings о! Jesus and His Apostles (х. 

220-221) дэх "The Book of Revelation-"bIГ уз. 



I • •  

Илчлэлт 1:1-3. Бид Бурханы илчлэлтуудэд анхаарал та

вибал Тэрбээр биднийг еерийн оршихуй руу удирдах 

болно. (15-20 МИНУТ) 

Бошиглол болон илчлэлтийн ЭНЭ номноос ашиг тусыг 

олоход нь уншиГ'щадаа туслах зарчмуудыг Иохан но

мондоо оруулжээ. Эдгээр зар'lМУУДЫГ судалж, ашиг ту

сыг НЬ хуртэхэд суралцагсдад туслахыli тулд хэдэн еер 

'lИГЛЭЛЭЭР салж байгаа замын зургийг самб ар дээр зур. 

3амьПI уулзвар дээр ирээд салсан олон замыli алинаар 

явахаа шийдэх гэж байна гэж тесеелен бодохыг сурал

цагчдаас хус. Асуу лт: 

• Энэ зургийг амьдралтай хэрхэн зуйрлуулж болох вэ? 

• Та нар аль зама ар нь явахыг сонгох вэ? 

• Хамгийн сайн сонголт хийхэд та нарт юу туслах вэ? 

Бошиглог'l Иосеф Смитийн дара ах угсийг нэг суралцаг

'1аар уншуул: 

"Хун ИЛ'lлэлт хулээж авахгуйгээр Ариун Сунстэй 

болж '1адахгуЙ. Ариун Суне бол ИЛ'lЛЭГ'l мен" 

(History о/ the Chureh, 6:58). 

Асуулт: 

• Амьдралд замаа олоход Ариун Суне бидэнд хэрхэн ту

салж болох вэ? 

• Ариун Суне биднийг эцсийн хурэх газ ар руу хэрхэн 

удирдах вэ? (Энэ асуултыli хариуг олохыli тулд Суд

руудын Удирдамж дахь "ИЛ'lлэлт"-ийн эхний нэг 

хоёр егуулбэрийг суралцагсдаар уншуул.) 

• Хэрэв Бурхан Ариун Сунсээр дамжуулан бидэнд ИЛ'l-

лэлтээр удирдамж егвел бид ямар уурэг хулээх вэ? 

ИЛ'lлэлт l:l-З-ын Иосеф Смитийн ОР'lУУЛГЫГ суралцагс

даар уншуулж, асуу: Эдгээр шулгуудэд егуулснээр, уг 

ИЛ'lлэлтийн угс бидний амьдралыг адислах боломжтой 

байхын тулд бид юу хийж болох вэ? Хариултуудыг сам

бар дээр би'lИЖ, эдгээр нь суралцагсдад хэрхэн холбог

дохыг ярилц. Хариултууд нь дара ах зуйлс байж болно: 

• ИЛ'lлэлтийн угсийг унш 

• Соне 

• Ойлго 

• Тэдгээрийг сахих буюу дуулгаварmай дага 

Иохан эдгээр шулгуудэд Илчлэлтийн НОМЬПI угсийг ярь

сан '1, '1ухамхуу энэ зар'IИМ аль '1 илчлэлтийн хувьд адил 

байдгийг таЙлбарла. Бид СУДРУУДЫН угс болон патриар

ХЬПI адислалаа уншиж байх ёстоЙ. Бас амьд бошиглог'l

дЫН ХЭЛСЭН угс болон Ариун Сунсний шивнээг сонсож, 

эдгээр угсийг тунгаан бодож, амьдралдаа хэрхэн хэрэг

жуулэхийг бодох ёстоЙ. Бид эдгээр угсийг дагах ёстоЙ. 

Ахлаг'l Жеймс И.Фаустын дара ах угсийг уншиж, ХИ'lЭЭ

лээ тегеге: 

"Сумийн гишууд амьдралын бух талаар, тууний 

дотор едер тутам шийдвэр гаргахдаа Сунсний 

едеелтийг хулээн ав'! болно гэдгийг мэддэг 

(С ба Г 42:61-ийг уз). 'Хэн миний амьдралыli хань 

байж болох вэ?', 'Би ямар ажил ХИЙХ вэ?', 'Хаана 

амьдрах вэ?', 'Яаж амьдрах вэ?' гэх зэрэг qyxал 

шийдвэрийг хэн '1 ГЭСЭН Бухнийг Чадаг'l Бурханы 

сунсний нелеег эрэлхийлэхгуйгээр гаргаж хэрхэн 

'1адах билээ?" (Conference Report, 1980 оны 4-р сар, 

16; Ensign, 1980 оны 5-р сар, 13). 

Илчлэлт 1:4, 8,19. Байсан, байгаа болон ирээдуйд тохиох 

юмсын тухай бичихийг Иоханд зарлиг болгосон ажээ. 

(5-1 О МИНУТ) 

Анхааруулга: Энэ заах зевлемжийг ИЛ'lлэлт 1-22 (х. 279-ын 

заах зевлемжийн хэсэг болгон зааж болно). Уг заах зев

лемж ИЛ'lлэлтийг "ерген хурээнд" ав'! узэх еер нэг арга 

замыIг санал болгодог. 

8нгерсен, одоо, ирээдуйг телеелеен юмсыli цуглуулгыг 

суралцагсдад узуу л. 8нгерсен уеийг сэтгуу л, хуучин зу

раг, терелтийн ГЭР'lИЛГЭЭ эсвэл ТУУХИЙН ном зэргээр те

леелуулж болно. Одоо уеийг хучинтэй жолооны 

унэмлэх, сонин, хуанли зэргээр телеелуулж болно. Ирээ

дуйг ургамлыli ур, хуримыli зарлал, патриархын адислал, 

номлолыli ергедлеер телеелуулж болно. Эдгээр юмсыг 

суралцагсдад узуу лж, аль нь енгерсен уеийг, аль нь одоо 

болон ирээдуйг телеелж байгааг хэлуул. 

Самб ар дээр эдгээр угсийг БИ'l:8нгереен, Одоо, ИрээдуЙ. 

Сургаал ба Гэрээ 9З:24-ийг нэг суралцаГ'lаар уншуул. 

Асуулт: Энэ шулэг унэний тухай яагаад сайн тодорхой

лолт болдог вэ? 8нгерсен, одоо, ирээдуйн тухай мэдэ

хийн давуу талыг ярилц. 

• ИЛ'lлэлт 1:4, 8-ыг унш. Эдгээр шулгууд бидэнд юуны 

тухай егуулж байна вэ? (Есус Христ байсан, байгаа мен 

ирэх болно. Тэр бол Эхнийх бас эцсийнх.) 

• Эдгээр шулгууд юу гэсэн утгатай гэж та нар боддог 

вэ? (Нэг хариулт бол Есус дэлхийг бутээсэн, Тэрбээр 

одоо биднийг удирдаж, дэмждэг, Тэрбээр дэлхийд сур 

жавхлантайгаар дахин ирэх болно.) 

• Шулэг 19-ийг унш. Иоханд енгерсен, одоо, ирээдуйн 

юмсын тухай би'IИХ нь яагаад тохиромжтой бай сан бэ? 

Христ бол Эхнийх бегеед Эцсийнх Y'lpaac бид Туунийг 

ОЙЛГОХЫН тулд енгерсен, одоо, ирээдуйг ОЙЛГОХ ёстойг 



ОНЦЛОН тэмдэглэ. ИЛ'lлэлтийн ном енгереен, одоо, ирээ

дуйн уйл ЯБдлуудыг туе бурд нь егуулдэг. Эдгээр уе бу

рийн талаарх еудруудыг дагалдах хуенэгтээе олж унших 

нь ашиг тустай байж болно. ("Одоо" гэеэн гар'lГИЙН 

доор БИ'lеэн уйл явдлууд Иоханы уед болж енгеренийг, 

"Ирээдуй" гэеэн гар'IГИЙН доорх уйл явдлууд нь болоод 

енгереен эевэл одоо тохиож байгааг онцлон тэмдэглэ. 

ИЛ'lлэлтийн номьПI ихэнх нь ирээдуйн тухай егуулдэг.) 

Илчлэлт1 :4-20. Илчлэлтийн НОМОН дахь бэлгэдлуудийг 
мэдэх нь эдгээрийн утгыг ойлгоход тусална. 
(20-25 м и НУТ) 

Сонин, еэтгуу лээе хайчилж авеан бизнееийн уриа буюу 

бэлгэдлуудийг ангид авqиp. Тэдгээрийг еуралцаг'lИД ха

раад шууд танихаар мэддэг байх ёетоЙ. Тэдгээрийг еу

ралцагедад узуулж, тэднээе хэд нь тургэн таньеныг хар. 

Бид байнга хардаг буюу ургэлж ашигладаг бэлгэдлуу

дийг амархан таньдгийг таЙлбарла. Библи дэх хумууе бас 

бэлгэдлийн хэлээр харилцдаг баЙжээ. Иоханы узэгдэл 

дурелэл, бэлгэдлуудээр баялаг юм. Иудейчуудийн ашиг

ладаг байсан дурелэлуудийг мэдэх нь ИЛ'lлэлтийн но

мыг илуу еайн ойлгоход бидэнд туеална ("А Word about 

the Symbolie Language of Иохан" in The Life and Teachings о/ 

Jesus and His Apostles, х. 451-ийг уз). 

Самбар дээр 7-гийн тоог томоор би'l. Аеуулт: Хаана бид 

долоогийн тоог хардаг вэ? (Долоо хоногийн едрууд, дэл

хийн оршин тогтнолтын хугацаа). Еврейн еоёл заншилд 

долоогийн тоо бурэн байдал буюу тегелдержилтийг бэл

гэддэгийг таЙлбарла. Аеуулт: 

• Энэ утга нь долоо хоногийн едруудтэй хэрхэн холбог

доно гэж та нар боддог вэ? 

• Энэ нь Бутээлтийн хугацаатай хэрхэн холбогдож бо

лох вэ? 

• Энэ нь дэлхийн туухийн уеудтэй хэрхэн холбогдож 

болох вэ? 

ИЛ'lлэлтийн номонд долоогийн тоо олон давтагддагийг 

онцлон тэмдэглэ. Дара ах угеийг самбар дээр долоогийн 

тооны араае би'l: 7 сум, сунс, 00, оэнлуунuй суурЬ, лац, mэн

гэр элч, бурээ, сав, mолгоЙ. Эдгээр бух бэлгэдэл нь еерийн 

гэеэн утгатай бегеед Иоханы узэгдлийг ойлгоход 'Iухал 

юм гэдгийг таЙлбарла. Дара ах уйл ажиллагаануудаае нэг 

юм уу хоёрыг нь ашигла: 

суне 

• "Суне" гэеэн БИ'lээетэй дуре, хааны титэм, Грек ца

гаан толгойн альфа (А), омега уеэг, дэнлууний еуурь, 

од, илд, тулхууруудийг зузаан цааеаар хий. Эдгээр 

зуйлеийг еуралцаг'lДЫН булгуудэд тарааж егеед Ил'l

лэлт l-ээе эдгээр бэлгэдлуудийг олж, утгыг нь тайл

барлахад тэдэнд тусал. Тэднийг дууеахад еур'! мэдеэн 

зуйлеээ ангитай хуваалцахад урь. 

• Дагалдах хуенэгтийг тараах материал болгож бэлтгэх

дээ "Тайлал" гэеэн баганыг хооеон орхи. Ангийг бул

гууд болгон хуваа. Бэлгэдэл бурийг еудрааеаа олж, 

эшлэлуудийг узэн, тарааж егеен хуенэгтэн дээр утгын 

тайллыг беглехийг еуралцаГ'lдаае хуе. Тэднийг дууеа

хад тарааж егсен материалыг ангиараа ярилц. 



I • •  

Илчлэлт 1 дэх бэл гэдлуу д 

Шулэг Бэлгэдэл Тайлал СУДРЫН эшлэл 

4 Долоон суне Ази дахь долоон сумийн ИСО, Илчлэлт 
уйлqлэгчид буюу 1:4 
удирдагчид 

6 Хаад ба Селестиел хаант у лсыг (С ба Г 76:51-59) 
тахилqид евлегчдийн байдал 

8 Альфа ба Есус Христийн менхийн Судруудын 
Омега чанарыг бэлгэдсэн Грек Удирдамж, 

цагаан толгойн эхний болон "Аьфа ба 
суулчийн усэг Омега, " Х.10-11 

12 Долоон Сайн мэдээний гэрлийг Илчлэлт 1:20; 
дэнлууний ендерт ергеж яваа 3 Нифай 18:24 
суурь долоон сум 

16-17 Баруун гар Гэрээний гар, нэр хунд ба Уйлс 7:55; 
хундэтгэлийн гар, хучний Еврей 1:3, 13 
бэлгэдэл 

16 Долоон од Долоон сумийн тэргуу лэх Revelation 
албан тyrпаалтнуудын еер 1:20-ийн Иосеф 
нэг дурслэл буюу бэлгэдэл Смитийн 

Орчуулгыг 
англи хэлээр 
олж уз 

16 Хоёр талдаа Ёс бусчуудыг шууж, гэм Еврей 4:12 
иртэй, хурц нугэлгуй хумуусийг 
илд челеелех Бурханы уг 

18 Ухэл ба Сунсний болон биеийн 2 Нифай 9:10-13 
ухэгсдийн ухлийн уудийг нээдэг 
орны тулхуур 
тулхуур 

Дара ах угсийг уншиж, хичээлээ тегсге: 

"Бэлгэдлууд нь Бурхан мэргэн ухаанаараа, ее

рийн сайн мэдээг заадаг, Хуугийнхээ тухай гэрч

лэхээр сонгосон цаг хугацааны хязгааргуй, 

бухнийг хамарсан хэл юм. Бэлгэдэл нь судруу

дын хэл, илчлэлтийн хэл, Сунсний хэл, итгэлийн 

хэл юм. Бэлгэдэл нь бух уеийн Гэгээнтнуудийн 

нийтийн хэл юм" (Joseph Fielding McConkie, 
Gospel Symbolism [1985], 1). 

I 

I 

Илчлэлтийн номыг зугээр унших биш, "харах" дадлага 

хийхэд суралцагчдыг дэмж. (Илчлэлтэд бэлгэдлуудийг 

ашигласан талаарх нэмэлт мэдээллийг "John's Witness of 
the Church Triumphant" in The Life and Teachings 01 Jesus and 
His Apostles, х 443-446-гаас уз.) 

Илчлэлт 1 :4-20. Илчлэлтийн ном бол Есус Христийн 

уурэг зорилгын гэрчлэл юм. (10-15 МИНУТ) 

Хичээлээс емне туухийн цеехен баатруудын нэр, цол 

гуншинг самб ар дээр бичсэн бай (жишээ нь Арслан зо

ригт Ричард, Македоний Агуу Александр, Алдар хундэт 

Абрахам Линкольн [АНУ-ын зургаа дахь еренхиЙлегч]). 

Асуулт: Цол гуншин нь хувь хумуусийн тухай бидэнд юу 

егуулж болох вэ? Аврагчийн зургийг самб ар дээр байр

луул. Илчлэлт 1:4-20-ийг гуйлгэн уншиж, Есус Христийг 

дурслэхэд ашигласан угс болон егуулбэруудийг олоход 

суралцагчдыг урь. (Хариунууд нь "итгэмжит гэрч" [шу

лэг 5], "Альфа ба Омега" [шулэг 8], "Хуний Хуу" [шулэг 

13], "Би ухсэн байсан, одоо амьд байна" [шулэг 18] гэсэн 

эшлэлууд байж болно.) Тэдний олсон цол гуншингуу

дыг самбар дээр зургийн хажууд бич. Асуулт: Эдгээр цол 

гуншингууд Аврагчийн уурэг зорилгыli талаар бидэнд 

юу егуулж байна вэ? 

Илчлэлтийн ном бол Сатаныг ялж, Бурханы хуухдуудийг 

аврах Есус Христийн уурэг зорилгын гэрчлэл мен гэд

гийг гэрчил. НомьПI улдсэн хэсгийг судлах явцад энэ 

гэрчлэл унэн болохын нотолгоог олоход суралцагчдыг 

дэмж. (Анхааруулга: Эндэх Илчлэлт 1-ийн оюутны А уйл 

ажиллагааны удирдамжийг ашиглахыг бод.) 

Илчлэлт 2-3. Их Эзэн бидэнд хайртай учраас наман

чилдаг байлгуулахын толоо биднийг зэмлэдэг. Бид на

манчилсныхаа ачаар авралын адислалуудыг хуртэж, 

дэлхийг ялахад Тэрбээр бидэнд тусалдаг. (35-40 МИНУТ) 

Илчлэлтийн номонд цэдэглэсэн узэгдлийг Иохан хулээн 

авсан уед Христийн дагалдагч байх нь хэцуу цаг уе байс

ныг суралцагсдад хэл ("Introduction" in The Life and Teachi
ngs 01 Jesus and His Apostles, х. 449-450-ийг уз). Ноцтой 

хавчлага болон хуурамч сургаал гишуудийн итгэлд со

рилт бэрхшээл учруулж баЙв. Булэг 2-3-т олон хун алдаа 

гаргаж байсан ч хэрэв тэд наманчилж, дэлхийг ялах юм 

бол авралын адислалуудыг хулээн авах болно гэдгийг Их 

Эзэн амласан юм. 

Илчлэлт 2-3-ыг Ази дахь дол оон хотын Сумийн гишуу

дэд хандан бичсэнийг таЙлбарла. Их Эзэн тэдний хуч ча

дал болон сул талуудыг Иоханд илчилж, Сумийн эдгээр 

долоон салбар бурд захидал бич хэмээн туунд хэлжээ. 

Ангийг долоон булэг болгон хувааж, булэг бурд долоон 

сумийн нэгд нь "очиж узэхийг" даалга. Даалгасан xoTыг 

нь Судруудын Удирдамж дахь газрын зураг 8 дээрээс 

тэднээр олуул. Хавсралтан дахь "Азийн долоон сум" 

(Илчлэлт 2-3) хуснэгтийг хувилж, суралцагсдад егч, хоо

сон зайд тэдэнд даалгасан хотьПI нэрийг бичуул. Олж 

мэдсэн зуйлийг нь, ялангуяа тэдгээр сумийн хийж бай

сан зуйлсээс юу нь зев, юу нь буруу байсныг' мен Их 

Эзэн хэрхэн залруулсныг хуваалцахад тэднийг урь. 

Суралцагчдаас асуу: 

• 6ерийг чинь хун шуумжлэхэд ихэвчлэн ямар санагд

даг вэ? 



• Их Эзэн биднийг хайрладаг юм бол яагаад бас зэмлэ

дэг вэ? 

Сургаал ба Гэрээ 95:1-ийг уншиж, зэмлэл нь наман'шах 

болон УУ'lлагдахад бидэнд хэрхэн тусалдгийг ярилц. 

• Тэнгэрлэг Эцэг биднийг хэрхэн зэмлэдэг вэ? (Суне, суд

рууд, Сумийн удирдагчид, эцэг ЭХ'lуудээр дамжуулан.) 

• Бид зэмлэлд хэрхэн хариулахад энэ шулэг яаж не

леелж болох вэ? 

• Дэлхийг ялж, эцсийг хуртэл ТЭВ'Iсэн хумууст ямар 

адислалууд ирдэг вэ? 

ИЛ'lлэлт 1:6, Сургаал ба Гэрээ 76:53-57-г уншиж, бидний 

итгэлтэй ХУ'! 'Iармайлт ямар ур дунд хургэдгийг ол. Есус 

Христийн улам тууштай дагалдагчид болох зорилтыг су

ралцагсдаар тавиул. Дараах угсийг унш: 

"Их Эзэн менх бус байдалд еерийн хумуусийг 

зэмлэж болно, тууний хуухдууд угийг нь анхаа

ран сонсож, дуулгавартай дагасан уед уг зэмлэл 

нь тууний нигуулсэл, ерев'! сэтгэлийн илрэл 

болдог (С ба Г 101:2-9; 3 Нифай 22:8-10). Бурха

ныг хилэгнуу лэхээс зайлсхийдэг хумуус бол на

манtIИЛж, зарлигуудыг сахин, ирээдуйд болох 

шуултийн цагт еерсдийгее бэлтгэн, 'С ионы га

зар нутагт, мен тууний гадаснуудад' хоргодох га

зар болгон хамтдаа цугладаг бух хумуус юм 

(С ба Г 115:6-г Алма 12:33-37; 13:30; С ба Г 88:76-88; 

98:22-той харьцуул). Бур Бурханы хилэгнэл '1 гэ

сэн ашиг тустай байж болно. У 'Iир нь Тэрбээр 

хайрладаг хунээ л зэмлэдэг шуу дЭЭ (С ба Г 95:1; 

энэ судрыг Еврей 12:6-11-тэй харьцуул)" ("Wrath 

of God," in Encyclopedia о/ Mormonism, 4:1598). 

Илчлэлт 4-5 

Оршил 

ИЛ'lлэлт, булэг 4 нь ирээдуйн тухай Иоханы узэгдлээр 

эхэлдэг. Иохан тэнгэрт нээлттэй хаалгыг харсан бегеед 

уг хаалга "дээшээ гар'! ирэн," Бурханы телевлегеег тэн

гэрлэг ойлголтоор харахыг урьдаг ажээ. Тэнд тэрбээр 

Бурханы сэнтийг, селестиел алдар суудаа байга а дэлхийг, 

бас Бурханыг болон Хургыг магтан дуулж буй ергемж

легдсен олон хумуун биесийг харжээ. Энэ бол эрин уе 

бухнээс цугласан Бурханы итгэлтэй бух хуухдуудийн 

байдаг газар ажээ. "Иудагийн овгийн Арслан," (Илчлэлт 

5:5) "биднийг [8ерийнхее] цусаар Бурханд худалдан ав'! 

егсен" (шулэг 9) учраас энэ нь боломжтой болсон ажээ. 

Ууний a'laap бид Бурханд "хаад ба тахил'lИД" (шулэг 10) 

болох боломжтой юм. 

ИЛ'IЛэлт 4-5-ыг залбир'l судлан ХИ'lээлдээ бэлтгэхээс 

емне дара ах зар'IМУУДЫГ ав'! уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Тэнгэр дэх бидний Эцэг бол бух зуйлсийн Бутээгч бе

геед селестиел хаант улсад аврагдах бух хумуус Туунийг 

шутэн бишрэх болно (Ил'IЛэлт 4; 5:13-14; мен Исаиа 

6:2-3; С ба Г 88:104-ийг уз). 

• Энэ дэлхий АдамьПI Уналтаас Мянган Жилийн тегсге

лийг хуртэл дол оон мянган жил оршин тогтнох болно. 

Дэлхий дараа нь селестиел хаант уле болж, Есус Хрис

тийн Цагаатгалаар ергемжлегдех Бурханы олон хев

гуун, охин оршин суух газар болно (ИЛ'IЛэлт 5:1, 9-11; 

мен Илчлэлт 7:9:10; С ба Г 77:6-7, 12-ыг уз). 

• Бутээл бур биднийг гэтэлгэхийн телее алагдсан Бур

ханы Хургыг Тууний хаант улсад магтан дуулах болно 

(Илчлэлт 5:8-14; мен Исаиа 45:22-23-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 456-458. 

Заах зовломж 

ИЛ'lлэлт 4-5-ын хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаа

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

ИЛ'lлэлт 4. Тэнгэр дэх бидний Эцэг бол бух зуйлийн 

Бутээгч бегеед селестиел хаант улсад аврагдах бух 

хумуус Туунийг шутэн бишрэх болно. (20-25 МИНУТ) 

ИЛ'IЛэлтийн ном 4-р булгээс хойш бараг бухлээрээ 

Иоханы уед ирээдуйд болох уйл явдлуудад зориулагдсан 

юм. Энэ бу лгийг сайн ойлгоход нь суралцагсдад тусла

хын тулд "АН Creatures of Our God and King" (Hymns, ду

гаар 62) дууллыг дуулах буюу угийг нь унш. Тэд 4-р 

булгээс энэ дуулал биелэгдэх хугацааны тухай мэдэх 

болно гэдгийг суралцагсдад хэл. Дагалдах хуснэгтийг та

раах материал болгож тэдэнд хувилж егехдее "Тайлбар" 

гэсэн баганыг хоосон орхи. Тэднээр судруудыг тэмдэг

луулж, хувиараа юм уу булгээр ажиллуулан, тарааж ег

сен материалыг беглуулж дуусга. 
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Илчлэлт 4 

Иохан юу харсан бэ Харьцуулах эшлэл Тайлбар 

Бурханы сэнтий С ба Г 137:1-4 Тэнгэр дэх Бурханы 
(шулэг 2-3-ыг уз) залардаг сэнтий 

Тошойдоо алтан С ба Г 77:5. Долоон сумийн 
титэмтэй хорин де итгэлтэй ахлагч нар 
рвен ахлагч (шулэг 
4-ийг уз) 

Бурханы долоон Илчлэлт 1:4 Долоон сумийн 
суне (шулэг 5-ыг уз) уйлчлэгчид 

Wилэн тэнгис С ба Г 77:1; 130:6-9 Алдар суугийнхаа 
(шулэг 6-г уз) байдал дахь дэлхий 

Дер вен араатан С ба Г 77:2-3 Амьтад нь алдар 
(шулэг 6-7-г уз) суугаа олсон юмсын 

зиндааг бэлгэджээ 

Олон нуд ба зу С ба Г 77:4 Уг амьтдын агуу 
ргаан далавч мэдлэг ба хедлех, 
(шулэг 8-ыг уз) уйлдэх тэдний 

чадвар 

Суралцагqдыг дуусахад мэдсэн зуйлсийг нь ярилц. Хус

вэл дараах асуултуудыг ашигла: 

• Иохан тэнгэрт байхдаа юу харсан бэ? (Илqлэлт 

4:1-ийг уз). 

• Иоханы харсан сэнтий дээр хэн заларq байсан бэ? 

• Сайн мэдээнд итгэлтэй хэвээрээ нас барсан хумуус 

Бурханы сэнтийн емне титэм емссен байсныг мэдэх нь 

Иоханы уеийн Гэгээнтнуудэд яагаад qухал байсан бэ? 

• Уунийг мэдэх нь манай енее уеийн Гэгээнтнуудэд 

яагаад qухал вэ? 

Илqлэлт 4:8-11-ийг суралцагсдаар уншуулж, Иоханы 

харсан Бурханы бутээлуудийн зан <{aHapыг ол. Дара ах 

асуултуудыг асуу: 

• Шулэг 8-д бутээлуудийн хэлсэн зуйлээс бид юуг мэд

дэг вэ? 

• Бурханд алдар, хундэтгэл, талархлыг егех нь яагаад 

маш qyxал вэ? (шулэг 9-ийг уз) 

• Бид Бурханы дэргэд уурд менх амьдрахад еерсдийгее 

хэрхэн илуу сайн бэлтгэж болох вэ? (Мозая 3:19; Хила

ман 3:35-ыг уз). 

• Шулэг 11-д егуулснээр бид Бурханыг шутэн биширд

гийн нэг шалтгаан юу вэ? 

• Бид Бурханыг хундэтгэн, шутэн бишрэх зарим арга 

замууд юу вэ? (Тэдний хариултыг ярилц.) 

Бид бие сэтгэл бухнээ Тууний хусэлд захируулахад бэлэн 

байвал Бурханыг унэнээсээ шутэн биширq байга а нь тэр 

гэдгийг гэрLIИЛ. 

Илчлэлт 5. Энэ дэлхий Адамын Уналтаас Мянган Жи

лийн твгсгвлийг хуртэл дол оон мянган жил оршин 

тогтнох болно. Бутээл бур биднийг гэтэлгэхийн твлвв 

алагдсан Бурханы Хургыг Тууний хаант улсад магтан 

дуулах болно. (20-25 МИНУТ) 

Анхны Узэгдлийн зургийг узуул (зуйлийн дугаар 62470). 

Асуулт: 

• Энэ зураг дээрх хумуусээс алийг нь бид шутэн би

ширдэг вэ? 

• Бид яагаад Эцэгийг шутэн биширдэг вэ? (Илqлэлт 

4:11-ийг нэг шалтгаан болгож уз). 

• Бид яагаад Хууг шутэн биширдэг вэ? 

Бид яагаад шутэн биширдгийг енеедер илуу бурнээр 

ярилцах болно гэдгийг суралцагсдад хэл. 

Дараах TaaBpыг тараах материал болгон хувилж сурал

цагсдад ег. Судруудаа ашиглан аль болох олон асуул

танд хариулахыг суралцагqдаас ХУС. 

Илчлэлт 5 

1. Wулэг 1-д егуулсэнээр номонд юун тухай егуулсэн 
байсан бэ? 

2. Дэлхий ямар хугацаагаар оршин тогтнох вэ? 

3. Wулэг 5-д егуулсэн номыг нээж, yнwиж 'lЗдах цорын ганц 
хун хэн бэ? 

4. БоllПIГЛОГЧ Иосеф Смит шулэг 6-д ямар тоог еерчилсен бэ? 

5. Энэ шулэг дэх Бурханы сунснууд хэнийг телеелеен бэ? 

6. Wулэг 8 дахь дервен амьтан жинхэнэ амьтад мен уу? (мен 
Илчлэлт 4:8-ыг уз). 

7. Яагаад Есус Христ лацадсан номыг нээж чадсан бэ? 

8. Хурганд магтаал ергеж байсан хэчнээн тэнгэр элчийг 
Иохан харсан бэ? (шулэг ll-ийг уз). 

9. Туунд еер хэн магтаал ергеж байсан бэ? 

8. "Тэдний ТОО тум тумээрээ, мянга мянгаараа ажээ" 
(шулэг 11) 

9. "Бутээл бур" (шулэг 13). 

Хариулт: 

1. Дэлхийн оршин тогнохуйн талаарх "Бурханы таалал, 

нууцууд мен ажлууд" (С ба Г 77:6-г уз). 

2. Долоон мянган жил (С ба Г 77:6-г уз). 

3. (Илqлэлт 22:16-г уз). 



4. Тэр ДОЛООГИЙН тоог арванхоёр болгож ееР'lИлсен 

(ИСО, Илчлэлт 5:6-г уз). 

5. Арванхоёр ТелеелеГ-l (ИСО, Илчлэлт 5:6-г уз) 

6. Тийм ээ, Илчлэлт 4:8-д Иохан тэднийг зуйрлуулэн 

дурсэлсэн юм (С ба Г 77:2-4-ийг уз) 

7. Тууний цагаатгагч золиослолын улмаас (шулэг 

9-ийг уз). 

8. "Тэдний тоо тум тумээрээ, мянга мянгаараа ажээ" 

(шулэг 11) 

9. "Бутээл бур" (шулэг 13). 

Тааврыг ангиараа залруулахдаа харьцуулах эшлэлуудийг 

узэж хариуг судартаа бичихийг суралцагчдаас хус. Да

раах асуултуудыг ярилц: 

• Хэрэв Илчлэлт 5 нь жужгийн зохиол бай сан бол хэн 

гол баатар нь байх вэ? 

• Туунийг гол баатар болгосон юуг Тэрбээр хийсэн бэ? 

• Сурч мэдсэн зуйлээс тань узвэл бид юуны учир Есус 

Христийг шутэн биширдэг вэ? 

Еренхийлегч Гордон Б.Хи:нклиЙн дараах угсийг нэг су

ралцагсдаар уншуул: 

"Бурханы Хуу, Есус Хрuсmuйн mухай гэрчлэлээрээ 

баm бех байгтун. Тэр бол энэхуу агуу ажлын суурь 

мен. Тууний бурханлаг чанар хийгээд унэн бо

дит байдлын тухай би хундэтгэлтэйгээр гэрчилж 

байна. Тэр бол дэлхийн нуглийн телее ергел 

болгогдсон гэм зэмгуй Хурга мен. Би Тууний ев

делтеер мен Тууний зовлонгийн у лмаас дахин 

эвлэрэл ба менх амьдралыг олсон хун. Тэр бол 

миний Багш, надад Улгэр жишээ узуулэгч, ми

ний Найз, дэлхийн Гэтэлгэгчийнх нь хувьд ми

ний хайрлаж, шутэн биширдэг Аврагч мен" 

(Conference Report, 1992 оны 10-р сар, 75; Ensign, 

1992 оны 11-р сар, 52). 

Илчлэлт 6-7 

Qршил 

Илчлэлт 6-7-д Есус Христ долоон тамгатай номыг танил

цуулдаг. Лац тус бурийг нээхэд Иохан ДЭЛХИЙН туухийн 

мянган жилийн уйл явдлуудьПI дурслэлийг хардаг. 6-р 

булэгт эхний зургаан лацыг нээсэн тухай егуулдэг. 7-р 

булэг нь долоо дахь лацан дахь суйрлийн уйл явдлуудад 

дэлхийн итгэлтэй оршин суугчдыIг Их Эзэн хэрхэн бэлт

гэхийг илчилдэг. Бух ундэстний Гэгээнтнууд сайн мэдээ

ний сэргээлт болон санваарьПI ёслолуудаар дамжуулан 

долоо дахь лацан дахь суйрлийг тэсэн гарах болно. 

Илчлэлт 6-7-г залбирч судлан, хичээлуудцээ бэлтгэхээс 

емне дара ах зарчмыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Иохан дэлхийн оршин тогтнолын эхний зургаан 

мянган жилийн чухал уйл явдлуудын дурслэлийг 

узэгдлээр харжээ. Узэгдэлд дайн, ёс бус явдал, суй

рэл, елсгелен, ухэл, Христийн дагалдагчдыг егуутгэх, 

эцсийн едруудийн тэмдгууд болон Сэргээлт оржээ 

(Илчлэлт 6:1-7:4-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings 01 Jesus and His Apostles, 458-460. 

Заах Э8ВЛ8МЖ 

Илчлэлт 6-7-гийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаа

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

� ИЛ�ЛЭЛТ 6. Иохан дэлхийн 
_
оршин тог.:гнолын эх

� нии зургаан МАнган жилиин чухал УИЛ АВДЛУУ

дЫН дурслэлийг узэгдлээр харжээ. 

(15-20 МИНУТ) 

(Анхааруулга: Эхний таван лацын тухай заахад хэтэрхий 

их цаг буу зориул. Илчлэлтийн ном эхний таван лацанд 

ердее арваннэгэн шулэг зориулсан баЙдаг. Номын ихэнх 

ХЭСЭГ нь эцсийн едруудийн уйл ЯБдлуудыг дурсэлсэн 

зургаа, долоо дахь лацанд зориулагдсан нь бидэнтэй 

илуу ИХ холбоотой юм.) 

Дараах хуснэгтийг хувилж тараах материал болгон су

ралцагсдад егехдее "Тайлал" гэсэн баганыг хоосон орхи. 

Лац бурийг нээгдэхэд Иоханы харсан юмс буюу бэлгэд

луудийг "Эд юмс" гэсэн багананд суралцагсдаар бичуул. 

суралцагчдыIг дуусахад "Тайлал" баганыг ангиар бег

луул. Нарийн ТОДОРХОЙ дурслэлууд юуг телеелж байгааг 

асуу (Хариулахад доорх ЗУЙЛУУДИЙГ ашиглахыг зевлемж 

болгож байна). The Life and Teachings 01 Jesus and His Apostles, 

(х. 458-460) дахь Ахлагч Брус Р.МкКонкиЙн тайлбарыг 

хуваалц эсвэл дараах товч мэдээллийг ашигла. 
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Илчлэлт 6: Эхний зургаан лац 
Лац Эдюмс Тайлал 

Эхний лац цагаан морь =ялалт 
(шулэг нум еум=дайн 
2-ыг уз) титэм=байлдан дагуулагч 

Энэ нь Енохын уеийг дуреэлж байгаа 
бегеед морь уна сан хун нь Енох юм 
хэмээн Ахлагч МкКонки тайлбарлажээ 
(The Life and Teaehings of Jesus and His 
Apostles, х. 458-ыг уз). 

Хоёр дахь улаан морь=цуе аегаралт 
лац илд = дайн ба еуйрэл 
(шулэг 

Энэ бол ёе бус явдал дэлхийд ноёрхеон 
3--4-

Ноагийн уеийг дуреэлеэн юм гэж 
ийг уз) 

Ахлагч МкКонки хэлжээ (The Life and 
Teaehings of Jesus and His Apostles, х. 
458-ыг уз). 

Гурав дахь хар морЬ = елегелен 
лац жинлуурууд = хунений ендер унэ 
(шулэг 

Энэ нь олон хун елегеленгеее болж 
5--6-г уз) 

ухеэн Абрахамын уе юм гэж Ахлагч 
МкКонки хэлжээ ( The Life and 
Teachings of Jesus and His Apostles, х. 
458--459-ийг уз). 

Дерев дэх цайвар ногоон морь = ухдэл 
лац хуурийн енге 
(шулэг ухэл ба ухэгедийн орон = ёе буечууд ёе 
7-8- бус'ryyдыгаа хенеех 
ыг уз) 

"Энэ бол дайн ба урван тэрслэлт нь 
[Израилын] уйлийг узэж, дахин дахин 
эзлэн турэмгийлж байсан агуу хаант 
улеууд болон ундэетнуудийн мянган 
жил юм" гэж Ахлагч МкКонки хэлжээ 
( The Life and Teachings of Jesus and His 
Apostles, 459). Эдгээр ундэстнуудэд 
Вавилон, Пере, Грек, Ром оржээ. 

Тав дахь тахилын ширээ = тахилын бэшэдэл 
лац сэтгэлууд = алагдсан хумуус 
(шулэг (Итгэлийнхээ улмаае алагдеан Сумийн 
9-11- гишууд) 
ийг уз) 

Энэ бол Иоханы уед итгэлийнхээ 
улмаае хавчлагад ертеж, амь наеаа 
алдсан эртний Христэд ИТГЭГЧ олон хун 
ЮМ хэмээн Ахлагч МкКонки егуулжээ 
(The Life and Teachings of Jesus and His 
Apostles, х. 459). 

Зургаа Суйрлийн уйл явдлууд нь эцсийн 
дахь лац едруудийн тэмдэг болон егегджээ 
(шулэг 

Энэ нь манай енее уе болон Ееуе 
12-17-

еерийн биеэр дэлхий дээр XaaH'lJIaX 
г уз) 

Мянган жил руу хетелж байгаа уйл 
явдлуудыг дурсэлсэн болохыг Ахлагч 
МкКонки харуулжээ (The Life and 
Teachings of Jesus and His Aposties, х. 
460-ыг уз). 

� Илчлэлт 7. Сайн мэдэ�ний унэнуудийг болон 

� санваарын эрх мэдлииг сэргээсэн нь долоо 

дахь лацны уйл Авдлуудад бэлтгэхэд бидэнд 

тусалдаг. (20-25 МИНУТ) 

Хичээлийн емне "лацадсан" дол оон хайрцаг буюу савыг 

бэлтгэж, нэгээс долоо хуртэл тоогоор дугаарлаж, бичсэн 

бай. Хайрцаг болгонд тухайн лацтай холбоотой уйл явд

луудыг дурсэлсэн цаасыг хий. (3ургаа дахь лацанд хоёр 

тодорхойлолт хий.) 

1. Енох ба Сион 

2. Дайн, ёс бус явдал ба уер. 

3. 8лсгелен ба ухэл. 

4. Эзэнт гурнууд ба ундэстнуудийн байлдан дагуулалт 

5. Христэд ИТГЭГ'lДийг хенеесен нь 

6. Эцсийн едруудийн тэмдэг болсон байгалийн гaМlllГYYД. 

Сайн мэдээний болон ариун сумийн адислалуудын 

сэргээлт. 

7. Вавилон устгагдав; Есус Христ сур жавхлантайгаар 

ирэхэд Сатан хулэгдэв. 3евт хумуус Аврагчтай нэгдэж, 

амар амгалангийн мянган жил ирэв; Сатан тур хуга

цаагаар суллагдав; эцсийн агуу тулалдаан болов; эц

сийн шуулт болж, дэлхий селестиел алдар суугаа олов. 

Хайрцгуудыг ангийн емне тавьж узуул. Эхний таван ла

цыг эвдэж, тодорхойлолтуудыг уншин, лац бурийн уйл 

явдлуудыг TOB'f дугнэ. 3ургаа дахь хайрцгийг нээх бо

ЛОВ'f зевхен эхний тодорхойлолтыг унш (байгалийн 

гамшгуудын тухай). ИЛ'fлэлт 7:1-4-ийг суралцаГ'fдаар 

уншуул. Асуулт: Шулэг 1-д дэлхийн дервен енцегт зог

сож байгаа дервен тэнгэр ЭЛ'f хэн бэ? (С ба Г 77:8-ыг уз). 

Еренхийлег'f Вилфорд Вудраффын дараах угсийг хуваалц: 

"YcTrar'f тэнгэр ЭЛ'fууд улаан буудайг зэрлэг евс

нуудтэй хамт хадаж авахгуйн тулд Бурхан тэд

нийг олон жилийн турш барьсаар байгаа билээ. 

ГЭВ'f тэдгээр тэнгэр ЭЛ'fууд тэнгэрийн хаалгыг 

орхиж, энэ хумуусийг мен энэ ундэстнийг эдугээ 

ажиглан харж, тэдэн дээр шуултийг буулгахаар 

зэхэн, хулээж байна гэдгийг би та нарт хэлэхийг 

xYC'f байна. Яг тэр едреес шуулт тэдэн дээр буух 

болно. Дэлхийд суйрэл, гай зовлон газар aB'f, эд

гээр зуйлс бошиглосныхоо дагуу тохиож байна. 

Уунийг санагтун, эдгээр асуудлуудыг тунгаан бо

догтун. Хэрэв та нар уургээ биелуу лвэл, бас би 

уургээ биелуулвэл бид хамгаалагдаж, гай зовлон

гийн дундуур амар амгалан, аюулгуй туулан ен

герех болно. Судрууд болон ИЛ'fлэлтуудийг 

унш. Тэдгээр нь энэ бух зуйлийн тухай та нарт 

егуулэх болно" (Discourses ofWilford Woodruff, эмхт

гэсэн. Г.Хомер Дурхам [1946],230). 

Асуулт: 

• ИЛ'fЛэлт 7:2-т амьд Бурханы тамгатай тэнгэр ЭЛ'f хэн 

бэ? (Энэ бол Израилын овгуудыг цуглуулж, тамгалах 

эрх мэдэл бухий Елиагийн уурэг гуйцэтгэх Иохан ее

рее юм; С ба Г 77:9, 14-ийг уз.) 

• Энэ тэнгэр ЭЛ'fИйн хусэлт юу вэ? (Тэрбээр Бурханы 

УЙЛ'fЛЭГ'fИд тамгалагдах хуртэл дэлхийг туйвээхгуй 

байхыг бусад тэнгэр ЭЛ'fуудээс хусдэг.) 



• Шулэг 4-т, тамгалуулсан 144,000 хун хэн бэ? (Илчлэлт 

7:5-8; С ба Г 77:11-ийг уз). 

• 8неедер бид хэрхэн тамгалуулж байна вэ? (Ариун су

мийн ёслолууд оргил нь болох бух ёслолыг хулээн ав'1, 

зарлигуудыг сахиснаар.) 

3ургаа дахь хайрцгийн хоёр дахь тодорхойлолтыг унш. 

Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлтэнд хумуусийг бэлтгэ

хийн тулд сайн мэдээ болон санваарыг сэргээх нь 

зайлшгуй '1ухал байсныг ГЭР'1ил. Еренхийлег'1 Ховард 

В.Хантерын дараах угсийг унш: 

"Сайн мэдээг тунхаглах, Гэгээнтнуудийг тегел

держуулэх, нас барагсдыг гэтэлгэх бидний бухий 

л ХУ'1 '1армайлт ариун сум уруу хетелдег. Энэ 

бол ариун сумийн ёслолууд амин '1ухал yqpaac 

тэр. Бид эдгээр ёслолуудгуйгээр Бурханы дэргэд 

эргэж о'1иж qадахгуй" (Conference Report, 1994 

оны 10-р сар, 118; or Ensign, 1994 оны 11-р сар, 88). 

Суралцагqдаас асуу: 

• Бид еерсдийгее, гэр бул, найз нехдее, мен бусад ху

муусийг Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлтэнд бэлтгэхэд 

хэрхэн оролцож болох вэ? 

• ИЛ'1лэлт 7:9-10, 13-14-ийг унш. Эдгээр шулгуудэд 

егуулснээр, ХЭ'1НЭЭН хун Хурганы цусаар цагаан бол

гогдож, Бурханы дэргэд амьдар'1 '1адах вэ? (Селестиел 

алдар сууг хулээн авах хумуусийн тоо хязгааргуй уй 

олон байх болно гэдгийг ГЭР'1ил.) 

3арлигуудыг дуулгавартай сахиж, ариун сумийн бух ёс

ЛОЛЫГ хулээн авснаар Их Эзэний ирэлтэнд бэлтгэхэд нь 

суралцаг'1ДЫГ дэмж. Еренхийлег'1 Хантерын дара ах ху

сэлтийг нэг суралцаГ'1аар уншуул: 

"Би хун бурийг зохистойгоор ариун сумд орохыг 

эсвэл ёслолууд болон гэрээнуудээ хулээн авахаар 

энэхуу ариун ергеенд орох тэр едерт бэлтгэн 

шаргуу ажиллахыг уриалан дуудаж байна. 

"Мянган жилийн тэрхуу едер ирэхийн телее 

ариун сумийн утга У'1ир, узэсгэлэн тегелдер бай

дал, амар амгалан едер тутмын амьдралд тань 

байраа бурэн дуурэн эзлэх болтугай" (Conference 

Report, 1994 оны 10-р сар, 118; Ensign, 1994 оны 11-р 

сар, 88). 

Сургаал ба Гэрээ 109:22-26, 35-ыг суралцагсдаар уншуул. 

Ариун сумийн ёслолууд дэлхийг ялж, тэнгэрийн хуqийг 

хулээн авахад бидэнд хэрхэн тусалдгийг асуу. 

(Анхааруулга: Илчлэлт 8:5-13; 9; 11-ийн за ах зевлемжийг 

ашиглах уед долоо дахь хайрцгийг нээнэ.) 

Оршил 

Долоо дахь лацыг эвдэхэд "тэнгэрт '1ИБ '1имээгуй болов" 

(ИЛ'1лэлт 8:1). 'Тэгээнтнуудийн залбирлыг' (шулэг 4) 

бэлгэдсэн утлага гарта а барьсан тэнгэр элqийг Иохан 

харжээ. Ууний дараа долоон тэнгэр ЭЛ'1 бурээгээ татаж 

дайн ба суйрлийн гамшгийг дэлхийд хаяв. Хумуус олон 

сэрэмжлуулгийг эс хайхран, "гарынхаа уйлсдээ ч гэмш

сэнгуйг" (Илчлэлт 9:20) Иохан тэмдэглэжээ. Есус Хрис

тийн Хоёр дахь Ирэлтийн емне Израилын oBгyyдыг 

цуглуулахад туслах еерийнхее уургийг тэрбээр харсан 

аж. иерусалимыli гудамжинд алагдсан хоёр бошиглог'1 

гурван едер хагасьПI дараа ухэгсдээс амилан бос'1 тэнгэр 

еед oдoxыг тэрбээр харжээ. 

Илчлэлт 8-11-ийг залбир'1 судлан, хи'1ЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс 

емне дара ах зарqмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Бурхан Есус Христийн мянган жилийн хаанчлалд 

бэлтгэхийн тулд ёс бус'1УУД дээр дайн ба суйрлийн 

гамшгийг юулэх болно (ИЛ'1лэлт 8:5-13; 9; 11; Илчлэлт 

16; С ба Г 88:92-110-ыг уз). 

• Илчлэг'1 Иохан эцсийн едруудэд Израилын овгуудыг 

цуглуулахад туслахаар урьдчилан томилогдсон юм 

(ИЛ'1лэлт 10:1-2, 8-11; С ба Г 77:14-ийг уз). 

• Их Эзэнийг ирэхээс емне хоёр бошиглог'1 сайн мэдээ

ний телее Иерусалимд амиа алдах бегеед гурван 

едер хагасын дараа ухэгсдээс амилан бос'1, тэнгэр еед 

одох болно (Илчлэлт 11:3-12; 3ехариа 4:11-14; С ба Г 

77:15-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 461. 

Заах эовломж 

Илqлэлт 8-11-ийн ХИ'1ээлуудэд бэлтгэхдээ дараах сана а

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее заах сана аг ашигла. 

Илчлэлт 8-14. Эцсийн едруудэд Их Эзэний хуухдууд 

Тэрбээр тэднийг ёс бус дэлхийгээс челеелехийн телее 

залбирах болно. Их Эзэн хуухдуудээ хайрладаг бегеед 

тэдний залбиралд еерийнхее замаар хариулдаг. 

(20-25 МИНУТ) 



I • •  

Асуулт: Адилтгал гэж юу вэ? (Адилтгал бол нэг зуй

лийг негеетэй нь адил тестэй байдлаар нь харьцуул

сан зуйрлэлт юм. Жишээ нь, "итгэл бол уртэй 

адилхан юм.") Залбирал нь ____ адилхан юм гэж самбар 

дээр бич. 3албиралтай адил тест эй зуйлийг нэрлэхийг 

суралцаГ'щаас хус. 

ИЛ'lлэлт 8:1-4-ийг уншиж, еер адилтгал олоход сурал

цаг'lДЫГ урь. Асуулт: 

• 3албирал хэрхэн утаатай адилхан бэ? 

• Эдгээр шулгуудэд Гэгээнтнууд юуны телее залбир'l 

байна гэж та нар бодож байна? 

ИЛ'lлэлт 6:9-10; Сургаал ба Гэрээ 87:6-7; мен Сургаал ба 

Гэрээ 1З3:38-41-ийг ангийнханд уншиж егех гурван су

ралцаг'IИЙГ урь. Асуулт: 

• Гэгээнтнууд эцсийн едруудэд юуны телее залбирах 

вэ? (Их Эзэн шуултийг гуйцэтгэх болон тэдний зов

ЛОНГ нимгэлж, ёс бус явдлыг устгахаар ирэхийн телее 

Гэгээнтнууд залбирах болно.) 

• Мормон 8:20-ийг унш. Энэ шулэг шуулт болон бид

нийг хаВ'IИГ'Iдаас ешее авахыг эрэлхийлэх талаар юу 

зааж байна вэ? (Бид ешее авалтыг Их Эзэний мутарт 

даатган орхих ёстоЙ.) 

ИЛ'lлэлтийн булэг 8-14-ийг суралцагсдад хувааж еген, 

Их Эзэн Гэгээнтнуудийн залбиралд хэрхэн хариулахыг 

тэднээр олуул. Олж мэдсэн зуйлсийг нь самбар дээр 

би'l. "Соте, О Thou King of Кings" дууллыг дуулах буюу 

угийг нь унш (Hymns, по. 59). Энэ дуулал хожмын уеийн 

Гэгээнтнуудийн залбиралтай хэрхэн адилхан болохыг 

ярилц. Хэрэв тэд ийм залбирал хийгээгуй бол, Их Эзэн 

ирж, ёс бус байдлыг устгахын телее залбирдаг уй олон 

хуний дуу хоолойн дээр еерсдийн дуу хоолойг нэмэхэд 

суралцаг'lДЫГ урь. 

� Илчлэлт 8:5-13; 9; 11. Есус Христийн Хоёр дахь 

� Ирэлтийн вмнв Бурхан ёс бусчууд дээр гамwиг, 

дайн дажныг асгах болно. (35-40 МИНУТ) 

(Анхааруулга: Энэ заах зевлемж бол ИЛ'IЛэлт 7-гийн за ах 

зевлемжийн ургэлжлэл юм.) 

ИЛ'lлэлт 7-гийн за ах зевлемжид ашиглах долоон 

хайрцгийг узуул. Хавсралтан дахь "Онцгой 'Iухал зуйлс" 

(х. 322) гэсэн хуснэгтийг проектороор узуулэх буюу сам

бар дээр зурж суралцагсдад узуул. Асуулт: 

• ИЛ'lлэлтийн номын ХЭ'lНЭЭН шулэгт эхний зургаан 

лацны тухай егуулдэг вэ? (25.) 

• Долоо дахь лацны тухай ХЭ'IНЭЭН шу лэгт егуу лдэг 

вэ? (259.) 

• Яагаад энэ лацны тухай едий олон шулэгт егуулдэг 

гэж та нар боддог вэ? 

Долоо дахь хайрцгийг нээж, тодорхойлолтыг унш. ("Ва

вилон устгагдав; Есус Христ сур жавхлантайгаар ирэхэд 

Сатан хулэгдэв. 3евт хумуус Аврагчтай нэгдэж, амар ам

галангийн мянган жил ирэв; Сатан тур хугацаагаар сул

лагдав; эцсийн агуу тулалдаан болов; эцсийн шуулт 

болж, дэлхий селестиел алдар суугаа олов.") Маш олон 

зуйл ирээдуйд тохиох yqpaac Иохан долоо дахь лацны 

уйл явдлуудыli тухай едий их зуйл би'lСЭНД гайхах юун. 

Хавсралтан дахь "Долоо дахь лацны долоон бурээ"-г 

(х. 323) хувилж суралцагсдад еген, асуултуудад хариула

хад судруудаа ашиглахыг тэднээс хус. Тэднийг хувиар 

нь болон булгуудээр ажиллуул. Тэднийг дуусахад, асуул

туудад ангиараа хариул (дагалдах хуснэгтийг уз). 

Хариулт 
1. Бух мод, ногоон евсний гуравны нэг нь шатав. 

2. Далай тэнгис, тэдгээрийн бутээлууд, усан онгоцнууд. 

3. А. Агь; Б.Ус гашуун болов. 

4. Нар, сар, одод. 

5. Сатан. 

6. ОНГОЦ, танк, их буу зэрэг Op'll1H уеийн дайны зэвсгуудийг тэр 

дурсэлсэн байж магадгуЙ. 

7. 200,000 х 1,000 = 200,000,000. 

8. Гуравны нэг нъ. 

9. Мелкизедек санваартай хоёр бошиглогч. 

10. А, Б, В. 

11. Тэд алагдаад гурван едер xaгacыH дараа амИJIЖ, тэнгэрт 

оджээ. 

12. Буруу. 

13. Христийн хаант улсууд. 

14. Б, Г. 

Илчлэлт 10:1-3, 8-11. Илчлэгч Иохан эцсийн вдруудэд 

Израилын овгуудыг цуглуулахад туслахаар урьдчилан 

томилогдсон ЮМ. (15-20 МИНУТ) 

самбарыli нэг талд Чихэрлэг негее талд Гашуун гэж би'l. 

Асуулт: Ямар нэг зуйл нэг зэрэг чихэрлэг болон гашуун 

байх боломжтой юу? Нэлээд хэдэн юм буюу тэдгээрийн 

зургийг суралцагсдад узуулж, эдгээр нь хэрхэн 'Iихэрлэг 

болон гашуун байж болохыг тайлбарлахыг тэднээс хус. 

Эдгээрт дараах зуйлс орж болно: 

• Ууттай чихэр. (Чихэр сайхан амттай '1 хэтэрхий их 

идвэл муу.) 

• Нялх хуухэдтэй гэр булийн зураг (зуйлийн дугаар 

62307). (Гэр булд зовлон, жаргал аль аль нь баЙдаг.) 

• Хаалга тогшиж яваа номлог'lДЫН зураг (зуйлийн ду

гаар 62611). (номлолыli ажил сайн мэдээг зааснаар 

баяр баяслыг aBqpax хэдий '1 ЭНЭ нь хэцуу, шантар

маар байж болно.) 



Хэрэв та хусвэл, их Эзэний ажлыг хийх нь сайхан '1, сон

голтыг бусад хумуус хийдэг учраас урам хугарах тохиол

дол байдаг тухай туршлагаасаа хуваалцахад Сумийн аль 

нэг удирдагчийг урь. 

Илчлэлт 10:1-3, 8-11-ийг суралцагчдаар уншуулж, тэнгэр 

элч гарта а барьж байсан зуйлийг ол. Илчлэлт 10:8-11-ийг 

уншиж, асуу: 

• Тэнгэрээс гарсан дуу юу хийхийг Иоханаас хуссэн бэ? 

• Тэнгэр элч бяцхан номыг яах ёстой гэж Иоханд хэл

сэн бэ? 

• Бяцхан ном ямар байсан бэ? 

• Ном юуг бэлгэдсэн гэж та нар боддог вэ? 

• Энэ номын утгыг ойлгоход 11-р шулэг ямар санаа егч 

байна вэ? (Иохан дахин олон ундэстний емне бошиг

лох ёстой байв.) 

Сургаал ба Гэрээ 77:14-ийг уншихыг суралцагчдаас ху

сээд, асуу: 

• Энэ шулэгт егуулснээр Иоханы уурэг зорилго юу 

байсан бэ? 

• Иохан урьдчилан томилогдсоныг энэ нь хэрхэн ха

руулж байна вэ? 

• Сургаал ба Гэрээ 7:1-2-ыг унш. Энэ уурэг яагаад 

Иоханд сайхан бай сан бэ? (Тууний хамгийн агуу хусэл 

бол хумуусийг Христэд авчрах явдал байв.) 

• Энэ нь яагаад туунд эвгуй байж болох бэ? ("Их Эзэний 

угийг илгээсэн хумууст амлагдсан шуулт болон гам

шиг нь туунийг сана ага ар унаж, сэтгэл эмзэглэхэд 

хургэсэн ажээ") [Bruce R. McConkie, Doctrinal New Test

ament Commentary, 3:507].) 

"Sweet 15 the Work" дууллыг дуулах буюу угийг нь ун

шиж хичээлээ дуусга (Hymns, по. 147). Сайн мэдээ амьд

ралд нь хэзээ аятай сайхан бай сан туршлагыliааa тухай 

ярихыг суралцагчдаас хус. 

Оршил 

Илчлэлт 12-14 нь долоо лахь лацны тухай узэгдлийн 

нээлтэн дэх завсарлагыli тухай егуулдэг. Четгерийн 

хаант улсыг Есус Христ бурэн ялахыг илчлэхийн емне до

лоо дахь лацны оргил уйл явдал уруу хетелсен сайн ба 

муугийн хоорондох дайны туухийг Их Эзэн Иоханд узуул

жээ. Булэг 12-т Иохан, Люсиферийг дагасан Тэнгэрлэг 

Эцэгийн хуухдуудийн гуравны нэгийг тэнгэрээс хеесен 

Тэнгэрт болеон Дайныг болон тэр дайн дэлхий дээр ургэл

жилж байгааг харжээ. Булэг lЗ-т Иохан уле терийн болон 

шашны хаант улсуудыli хехуулэн дэмжсэн нугэл хилэнц 

дэлхий даяар газар авч, (шулэг 7-8-ыг уз), хумууний ур

сийн дээр Сатаны хяналт улам нэмэгдэхийг гэрчилсэн аж. 

Эцэст нь 14-р булэгт тэрбээр итгэгчдийг ёс Бусчуудыli уст

галд бэлтгэхийн тулд (шулэг 6-7-г уз) унэн ба санваарьПI 

хуч дэлхий дээр сэргээгдэхийг харжээ. 

Илчлэлт 12-14-ийг залбирч судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дара ах зарчмуудыIг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Тэнгэрт эхэлсэн дайн енеедрийг хуртэл ургэлжилж 

байна. Их Эзэн биднийг энэ дайны хохирогч болохоос 

хамгаалах хэрэгслээр хангасан юм (Илчлэлт 12:3-17; 

С ба Г 76:25-29; 1 Иохан 1:6-7-г уз). 

• Сатан тэмдэг болон гайхамшгуудаар хумуусийг хуу

ран мэхлэх хучтэй юм (Илчлэлт 13; С ба Г 52:14-ийг уз). 

• Бурхан эцсийн едруудэд дэлхийн хумуусийг Их Эзэ

ний ирэлтэнд бэлтгэхийн тулд сайн мэдээг 8ерийн 

уйлчлэгчдээр дамжуулан сэргээсэн билээ (Илчлэлт 

14:6-7; С ба Г 133:16-19, 36-40-ийг уз). 

• Есус Христийн итгэлтэй дагалдагчид нэгэн цагт ажил 

хеделмереесее амарч, тэдний зев шударга ажил уйл

сийг санах болно (Илчлэлт 14:8-13; Матай 11:28-30; 

Алма 40:11-12-ыг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 462-463. 

Заах зовломж 

Илчлэлт 12-14-ийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах санаа

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Илчлэлт 12:3-13. Тэнгэрт эхэлсэн дайн внввдрийг хур

тэл ургэлжилж бай на. Их Эзэн биднийг энэ дайны хо

хирогч болохоос хамгаалах хэрэгслээр хангасан юм. 

(30-35 МИНУТ) 

Самбар дээр Дайн гэж бич. Дараах асуултуудыli заримыг 

ярилцсанаар суралцагчид сунсний дайнд оролцож бай

гааг ойлгоход тэдэнд тусал: 

• Энэ дайнд оролцож байгаа хэн нэгнийг та нар таних 

уу? Хэрэв таньдаг бол тэр хуний туршлага юутай 

адилхан бэ? 

• Дайнд явж байгаа хуний санаа сэтгэл ямар байж 

болох вэ? 

• Ефес 6:12-ыг унш. Энэ шулэгт егуулснээр бид ямар 

тулалдаанд оролцож байгаа вэ? 

• Сунсний дайнд оролцохыli хамгийн хэцуу нь юу вэ? 
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Их Эзэн Илчлэлт 12-14-т хожмыli едруудийн уйл явдлуу

дыг тайлбарлахаа завсарладгийг суралцагсдад таЙлбарла. 

Четгерийн хаант улсыг Есус Христ бурэн ялахыг илчлэ

хийн емне долоо дахь лацны оргил уйл явдал уруу хе

телсен сайн ба муугийн хоорондох дайны туухийг Их 

Эзэн Иоханд узуулжээ. 3арим бэлгэдлийн утгыг мэдэх 

нь эдгээр булгуудийг ойлгоход бидэнд тусална гэдгийг 

таЙлбарла. Дагалдах хуснэгтийг хувилж тараах материал 

болгон суралцагсдад егех буюу самбар дээр зурж, "Утга" 

гэсэн баганыг хоосон орхи. Ангийг хуснэгтэн дээр ажил

луулахдаа харьцуулах эшлэлуудээс боломжтой бэлгэд

луудийн утгыг олж мэдэх боломжийг суралцагсдад олго. 

Илчлэлт 12 

ЬЭЛГЭАЭЛ Харьцуулах ЭШЛЭЛУУ� Утга 

Эмэгтэй хун ИСО, Илчлэлт 12:7; Христийн Сум 
(шулэг 1, 6-г уз) С ба r 5:14 

Арванхоёр од ИСО, Илqлэлт 5:6 Арванхоёр Телеелегq 
(шулэг 1-ийг уз) 

"Бух ундэстнийг ИСО, Илчлэлт 12:3; Христ еерийн биеэр 
темер таягаар С ба r 65:5-6 дэлхий дээр 
хариулах" хуухэд хаанчилна 

(шулэг) 2, 5-ыг уз) 

Луу (шулэг) 3, С ба r 88:110 Сатан буюу Люсифер 
9-ийг уз) 

Луу тэнгэрийн С ба r 29:36-38 Сатан сунснуудийн 
оддын гуравны гуравны нэгийг авч 
нэгийг шавхуурдаж одов 
унагав (шулэг 4-
ийг уз) 

Темер бариул 1 Нифай 11:25 Бурханы уг 
(шулэг 5-ыг уз) 

Эмэгтэй цел уруу Амос 8:11; С ба r Их Урвалтын уед 
з угтав(шулэг 86:1-3 Сумийг татан авсан 
6-г уз) юм 

Илчлэлт 12:1-6-г суралцагчидтай уншиж, дара ах сана а

нуудыг ярилц: 

• Эртний Сумийн уурэг зорилго нь Есус Христийн 

хаанчлах Бурханы хаант улсыli ирэлтэнд бэлтгэх яв

дал байлаа (шулэг 1-2-ыг уз). 

I 

• Сатан болон тууний дагалдагчид тэр хаант улсыг уст

гахыг эрэлхийлж байв (шулэг 3-4-ийг уз). 

• Сум урвасан уед Бурханы хаант улсыг тэнгэрт аваач-

сан юм (шулэг 5-б-г уз). 

Илчлэлт 12:7-9-ийг уншиж, асуу: Эдгээр шулгуудэд 

ямар дайны тухай егуулж байна вэ? (Тэнгэр дэх дайн.) 

Суралцагчид менх бус байдлыli емнех дэлхийд Бурханы 

сунсэн хуухдууд байхдаа энэ дайнд оролцсоныг хэл. Илч

лэлт 12:11-ийг уншихыг тэднээс хусч, асуу: Тэр дайнд 

ялах боломжийг Их Эзэний талд байсан сунснуудэд юу 

олгосон бэ? Тэдний хариултыг самбар дээр бичиж, 

ярилц. Байж болох хариултууд: 

• Есус Христийн Цагаатгалд итгэх бидний итгэл 

("Х урганы цус") 

• Итгэлээ гэрчлэх бидний хусэл ("еерсдийн гэрчлэ

лийн уг") 

• Менх бус байдалд амьдрах болон шаардлага гарвал 

зев шударга уйл хэргийн телее амь насаа зориулах 

бидний хусэл ("тэд ухэн ухтэлээ амиа хайрлаагуй 

юм"). 

Тэнгэр дэх дайнаар эхэлж, эртний Сумийг мешген хав

чиж цааш ургэлжилсэн сергелдеен енеедер ургэлжилж 

байгааг суралцагсдад хэл. Сургаал ба Гэрээ 7б:28-29-ийг 

уншиж, асуу: 

• Тэнгэр дэх дайнд бидэнд тусалсан зарчмууд енеедер 

бидэнд хэрхэн тусалж болох вэ? 

• Есус Христийн тухай гэрчлэлээ бэхжуулэхийн тулд 

бид юу хийж болох вэ? 

Бид гэрчлэлээ хэрхэн бэхжуулж, Сатаныг хэрхэн ялахыг 

ойлгоход нь суралцагсдад туслахын тулд Роберт Д.ХеЙл

сийн дараах угсийг уншиж, ярилц: 

"Бид дуудагдсан салбартаа уйлчлэх хусэлтэй бай

гаа цагт гэрчлэл олонтоо ирдэг. Дуулгавартай 

байхыli телее хичээл зутгэл гаргахаар шийдсэн 

уед гэрчлэл бий болдог. Бусдад тусалж, тэднийг 

ерген дэмжих хуч чармайлт гаргасан уед гэрчлэл 

ирдэг. 3албирлаас, судар судаленаас, судруудаас 

сурч мэдсэн зуйлээ амьдралдаа хэрэглэснээс гэрч

лэл уусч хегждег. Бидний нехцел байдал ямар ч 

байлаа гэсэн бидний амьдралын хором болгонд 

Бурхан амьд бегеед Есус бол Христ болох тухай 

мэдлэг бидэнд егегддег. Унэний тухай гэрчлэл

тэй болох эрэлд гарахаас илуу агуу амьдралыli зо

рилго гэж бидэнд угуй" (Conference Report, 1994 

оны 10-р сар, 27; Ensign, 1994 оны ll-р сар, 22). 

Илчлэлт 13. Гайхамwиг болон ТЭМАГУУАЭЭР ХУМУУСИЙГ 

хууран мэхлэх хуч СатаНА баЙАаг. (20-25 МИНУТ) 

Асуулт: 

• Бурханы бух хуухдуудээс хэн нь шударга байх улэм

жийн хусэлтэй хэрнээ хуурамч зуйлийг заадаг вэ? 

• Сатан яагаад биднийг буруу зам уруу оруулахыг 

хусдэг вэ? 

Дараах угсийг унших буюу самбар дээр бич: 



"Бурханы хаант улстай харьцуулахад '1етгер нь 

Бурханыг эсэргууцсэн уед л еерийн хаант улсыг 

ургэлж байгуулдаг" (Teachings о/ the Prophet Joseph 

Smith, 365). 

Сатаны зорилго бол Тууний хуухдуудийг унэнээс хол

дуулах замаар Бурханы ажлыг устгах явдал мен гэдгийг 

суралцагсдад хэл. Бид Иоханы узэгдлийг судалснаар Са

тан хэрхэн ажилладгийг мэдэж, улмаар тууний заль мэ

хийг эсэргууцэж '1адна. Илчлэлт 13:1-4-ийг уншиж, 

Ахлаг'l Брус Р.МкКонкиЙн дараах угсийг хуваалц: 

"Иохан тэнгэрт нэг амьтныг харсан нь 'дэлхийн 

хаант улсуудын дурслэл'[JSт, Revelation 13:1] бе

геед уг амьтныг дэлхий дээрх хаант улсуудыг 

нэрлэлгуйгээр, гэгээнтнууд болон зев шударга 

уйлсэд хэрхэн ханддагийг нь бэлгэдлээр дурсэл

жээ" (Doctrinal New Testament Commentary, 3:520). 

Асуулт: 

• ИЛ'lлэлт 13:1 дэх араатан юуг бэлгэддэг вэ? 

• Тэдгээр хаант улсууд хэнээс xy'l, эрх мэдлийг хулээн 

авдаг вэ? (Луу буюу Сатанаас; ИЛ'lлэлт 12:9-ийг уз). 

• Хумуус яагаад луу болон араатанг шутэн биширдэг вэ? 

Тэр араатан дэлхий дээр агуу ХУ'lтэй байх болно гэдгийг 

таЙлбарла. ИЛ'lлэлт 13:7-8-ыг унш. 

• Эдгээр шулгуудэд егуулснээр, тэр араатанг хэн ялах вэ? 

• Тэр араатныг шутэн бишрэхгуй тэдгээр хумуус хэн бэ? 

• Хурганы амьдралыli номонд нэрээ биqyyлнэ гэдэг 00-

рийн 'ШНь хувьд ямар учир холбогдолтой вэ? Та нар тэр 

номонд нэрээ яаж биqyyлэх вэ? (Алма 5:57-58-ыг уз). 

Сатан яагаад дэлхийн хумуус дээр тийм их хучтэйг ойл

гохын тулд ИЛ'IЛэлт 13:11-18-ыг '1анга уншиж, унших 

явцдаа дара ах асуултуудыг суралцаГ'IИдтайгаа ярилц: 

• ll-р шулэгт, хоёр дахь араатан "хурга мэт хоёр эвэр

тэй '1," "луу мэт ярив" гэснээс бид ямар дугнэлт хийж 

болох вэ? (Ийм байх боломжгуй юм.) 

• Энэ араатан ямар арга замаар Бурханы ХУ'IИЙГ дуурай

даг вэ? 

• Тэдгээр гайхамшгууд нь дэлхий дээр амьдардаг ху

мууст ямар нелее узуулдэг вэ? (Тэдгээр гайхамшгууд 

нь хумуусийг мэхэлдэг; шулэг 14-ийг уз.) 

• 14-р шулэгт, эхний араатны дурслэл юуг телеелж 

байна вэ? (Уг араатныг шутэн бишрэхиЙг.) 

• Тэр араатны хаант улсуудад "худалдаж авах буюу 

худалдахад" юу шаардагддаг бай сан бэ? 

Анхааруулга: Энэ араатан юу вэ? гэдэг нь ил'IЛЭГДЭЭГУЙ 

билээ, тиймээс 666 гэсэн тооны тухай ярилцах нь таам

гийн шинжтэй бегеед а'! холбогдол багатай юм. Ингэ

хийн оронд дара ах асуултуудтай адил асуултуудыг 

ярилц: 

• Сатаныг дагалдагчид ямар байдлаар еерсдийгее "тэм

дэглэдэг" вэ? (Исаиа3:9; Алма 3:13-19-ийг уз). 

• Алма 34:35-ыг унш. Бид еерсдийнхее дээр ХУ'lтэй байх 

боломжийг Сатанд хэрхэн олгодог вэ? 

• Их Эзэний дагалдаг'lИД мен тэмдэг хулээж авдаг уу? 

(Илчлэлт 7:3; 14:1-ийг уз). 

• Бид Их Эзэний тэмдэг буюу тамгыг хулээж авахын 

тулд юу хийж болох вэ? (Мозая 5:7-12, 15-ыг уз). 

Ахлаг'l Марвин Ж.Аштоны дараах угсийг уншихыг бод: 

"Есус Христийн сайн мэдээ бол зев шударгаар 

амьдар'l, менх амьтай болох Бурханы загвар юм. 

Энэ нь зорилго дэвшуулж, энэ тэргуунд хийх 

зуйлсийг тогтоох боломжийг олгодог. Сатан болон 

тууний емгеелегчид еерсдийнхее загварыг дагуу

лахыli тулд биднийг хууран мэхэлж, уруу татахыг 

байнга ХИ'lЭЭХ болно. Хэрэв бид едер тутмын 

аюулгуй байдал, ергемжлел, менхийн аз жаргалд 

хурэхийг хусвэл Авраг'IИйн телевлеГ00НИЙ гэрэл 

ба унэнээр амьдрах хэрэгтэЙ. Бухий л аврал бид

ний Авраг'IИД тевлердег" (Conference Report, 1990 

оны 10-р сар, 24; Ensign, 1990 оны ll-р сар, 20). 

Сатан их хучтэй '1, Их Эзэний хуч илуу агуу гэдгийг 

ГЭР'lИЛ. 

Илчлэлт 14:6-7 (Теге эзэмших еудар). Дэлхийн 
оршин еуугчдыг Их Эзэний ирэлтэнд бэлтгэхийн 
тулд Бурхан тэнгэр элчуудээрээ дамжуулан еайн 

мэдээг эцеийн едруудэд еэргээеэн билээ. (15-20 МИНУТ) 

Тэнгэр ЭЛ'l Моронайн хешеетэй ариун сумийн зургийг 

суралцагсдад узуул. Уг ариун сум танай бусэд байдаг бол 

илуу саЙн. ИЛ'lлэлт 14:6-7-г уншиж, асуу: Эдгээр шул

гуудэд гар'! байгаа тэнгэр ЭЛ'lИЙГ та нар хэн гэж бодож 

байна? 3ураг дээрх хешеег зааж асуу: Манай олон ариун 

сумийн орой дээр тэнгэр ЭЛ'l Моронайг яагаад байр

луулсан гэж та нар боддог вэ? 

Еренхийлег'l Гордон Б.ХинклиЙн дараах угсийг нэг 

суралцаГ'lаар уншуул: 
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"Тэнгэрийн дундуур еер нэгэн тэнгэр элч нисч, 

газар дээр суугчид ба аливаа ундэстэн, овог, хэл

тэн, ард тумэнд тунхаглах менхийн сайн мэдээ 

туунд байна" (ИЛ'1Лэлт 14:6) хэмээн тунхаглахыг 

Илчлэгч Иохан харжээ. Тэр тэнгэр элч ирсэн юм. 

Тууний нэр МоронаЙ. Тууний дуу хоолой тоос

ноос ярьж, Их Эзэн амьд бегеед унэн бодитойн 

еер нэг гэрчлэлийг авчирсан билээ" (Conference 

Report, 1995 оны ес-аравдугаар сар, 93; Ensign, 

1995 оны арваннэгдугээр сар, 70). 

Моронай Иосеф Смитийн ереенд хурч ирсэн зургийг 

суралцагсдад узуул (Иосеф Смит-Туух 1:29-47) (зуйлийн 

дугаар 62492). Иосеф Смит-Туух 1:29-34-еес Моронай 

хурч ирсэн тухай туухийг сануулж, дараах асуултуудыг 

ярилц: 

• Моронай дэлхийд юу авчирсан бэ? (С ба Г 27:5; 

133:36-37-г уз). 

• Их Эзэн Иосеф Смитэд уургээ биелуулэхэд нь тусал

сан ямар зэмсгийг бэлтгэж егсен бэ? (Урим ба Туммим; 

С ба Г 20:8-10-ыг уз; Иосеф Смит-Туух 1:35-ыг уз.) 

• Сайн мэдээний захиасыг хумууст хургэх нь яагаад чу

хал байсан бэ? (Бурханы шуултийн цаг ирлээ; С ба Г 

133:38-40-ийг уз.) 

• Есус Христийн Хоёр дахь ирэлтийн емне тохиох Бур

ханы шуултэнд сайн мэдээ хумуусийг хэрхэн бэлтгэж 

байна вэ? 

• Моронай ямар замаар дэлхийг устгалаас аврахад ту

салсан бэ? 

• Моронайн эхэлсэн уйл хэргийг гуйцэлдуулэхэд тусла

хьПI тулд бид енеедер юу хийж болох вэ? 

"Аливаа ундэстэн, овог, хэлтэн, ард тумэнд" (Илчлэлт 

14:6) сайн мэдээг номлох ёстойг таЙлбарла. Асуулт: 

• Таны найз нар, гэр булийн гишууд сайн мэдээг хаана 

номлосон бэ? (Номлол хийсэн газрууд болон ямар хэ

лээр номлосныг самбар дээр бич.) 

• Сайн мэдээг хэлmэн мен ундэсmэн бурд номлосон уу? 

Еренхийлегч Хинклийн хэлсэн дара ах угсийг нэг сурал

цагчаар уншуул: 

"Бид сайн мэдээг бух ундэстэн, овог, хэлтэн, ард 

тумэнд хараахан хургэж чадаагуй байна. Гэвч 

бид ихээхэн ахиц гаргалаа. Биднийг о'1ихыг зев

шеерсен газ ар бухэнд бид хурч чадлаа. Бурхан 

бухнийг хянаж байна. Тууний бурханлаг хуслийн 

дагуу Тууний хуч хаалгуудыг нээх болно. Уунд 

би итгэлтэй байна. Уунийг би тодорхой мэдэж 

байна" (Conference Report, 1995 оны 9-10-р сар, 93; 

Ensign, 1995 оны 11-р сар, 70-71). 

Тэнгэр элч Моронайн хешеений утгыг санах ад болон 

цаг нь болоход еерсдийгее бурэн цагийн номлолд бэлт

гэхэд суралцагчдыг урамшуулан дэмж. 

Илчлэлт 14:8-13. Есус Христийн итгэлтэй дагалдагчид 
нэгэн цагт ажил хеделмереесее амарч, тэдний зев шу
дарга ажил уйлсийг санах болно. (10-15 МИНУТ) 

А.мралm гэдэг угийг самбар дээр бичиж, олон цагийн 

хунд хичээлийн дараа гэртээ ирсэн уед амрахын тулд юу 

хийх тухайгаа ярихыг нэг юм уу хоёр суралцагчаас хус. 

Асуулт: Амралт гэдэг уг еерт чинь хэрхэн санагдсаныг 

дурслэхийн тулд та ямар угс хэрэглэх вэ? 

ИЛ'1Лэлт 14:8-13-ыг суралцагсдаар уншуулж, а.мралm гэдэг 

угuйг гарах mоолонд mэ.мдэглэ. Асуулт: 

• Амралт гэдэг угuйг хэдэн удаа хэрэглэсэн байна вэ? 

(Хоёр удаа; шулэг 11, 13-ыг уз.) 

• Ёс Бусчуудыli амралтыг Гэгээнтнуудийн амралттай 

хэрхэн харьцуулж болох вэ? 

• Гэгээнтнуудийн олдог амралтыг хулээж авах хусэлтэй 

байхын тулд та юу хийж болох вэ? 

Алма 34:34-35, Мозая 5:15-ыг уншихад суралцагчдыг урь. 

Асуулт: 

• Четгереер "тамгалуулахын" тулд та юу хийх ёстой вэ? 

• Их Эзэнээр "тамгалуулахын" тулд та юу хийх ёстой вэ? 

Бидний хийдэг сонголт бур биднийг менхийн шагнал хур

тэх эсэхийг тодорхойлдог гэдгийг гэрчил. Эцсийн дундээ 

тэднийг бух хеделмереес нь амралтад авчрах сонголтууд 

хийдэг болоход суралцагчдыг уриал. Еренхийлегч Жозеф 

Ф.СмитиЙн дараах угийг нэг суралцагчаар уншуул: 



"Эртний бошиглоГ'-IИД 'Бурханы амралтанд орох' 

тухай ярьдаг байсан; энэ нь юу гэсэн угатай вэ? 

Миний бодоход энэ нь Бурханы тухай мэдлэгтэй 

болж, туунийг хайрлан, зорилго болон телевле

геенд нь итгэсэн тэр хэмжээгээрээ бид еерсдий

гее зев гэдгийг мэдэж, еер ямар нэг зуйлийг эрж 

хайхгуй байх явдал юм .... Бурханд итгэх итгэ

лээрээ ийм тевшинд хурсэн хунээс аливаа эргэл

зээ, айдас нь арилж, тэрбээр ... эргэлзээ, айдсаас, 

аюулаас эмээхээс, дэлхийн шашны уймээн са

муунаас, энд тэндгуй сонсогдох уйлаанаас 'Бур

ханы амралтад ордог'" (Gospel Doctrine, 58). 

Оршил 

ИЛ'lЛэлт 15-16 нь 'Iетгерийн хаант улс сенехийн емнех 

СУУЛ'lийн зарим уйл явдлыг дурсэлдэг. 15-р булэгт 

Иохан шударга шуултийнх нь телее Бурханыг магтан 

дуулж буй Гэгээнтнуудийг, бас "эцсийн ДОЛ оон гамш

гийг" (шулэг 1) дэлхий дээр асгахад бэлэн болоод байга а 

долоон тэнгэр ЭЛ'IИйг харжээ. ИЛ'lлэлт 16 нь гамшиг, 

дайн дажин суйрлийн бусад уйл явдлуудыг мен гай

хамшгуудыг уйлдэж, дэлхийн хумуусийг хууран мэхлэ

хийн тулд хуурам'! сургаалуудаа заасаар байгаа хуурамч 

бошиглогчдын тухай егуулдэг (шулэг 1З-14-ийг уз). Хэ

дийгээр бухий л гай зовлон, суйрлийг амссан ч олон хун 

"еерсдийнхее уйлеэд гэмшсэнгуй" (шулэг ll-ийг уз). 

Эцэст нь, нэгэн селестиел дуу хоолой "Энэ нь дууслаа" 

(шулэг 17 гэж мэдэгдэв). 

ИЛ'lлэлт 15-16-г залбиран судалж, хи'lЭЭЛДЭЭ бэлтгэхээс 

емне дараах зар'IМЫГ авч уз. 

3рж олох сайн мэдээний чухал эарчмууд 

• Гэрээнуудээ сахиж, Их Эзэний ирэлтийг ширтэн ху

ЛЭЭДЭГ Гэгээнтнууд адислагдаж, Бурхан шуултээ ёс 

бусчууд дээр юулэх уед хамгаалагдан улдэх болно 

(Илчлэлт 16-г уз; мен1 Нифай 22:14-19, 28; С ба Г 

106:4-5; Иосеф Смит-Матай 1:37, 46-50-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о/ Jesus and His Apostles, 463. 

Заах эовломж 

Илчлэлт 15-16-г заахаар бэлтгэхдээ дараах санааг эсвэл 

еерийнхее нэг буюу туунээс олон санааг ашигла. 

Илчлэлт 16. Гэрээнуудээ сахиж, Их Эзэний ирэлтийг 

ширтэн хулээдэг Гэгээнтнууд адислагдаж, Бурхан 

шуултээ ёс бусчууд дээр юулэх уед хамгаалагдан ул

дэх болно. (25-30 МИНУТ) 

ЭМ'Iлэх боломжгуй шинэ ев'lИН дэлхийг нэрвэж, гурван 

хун тутмын нэгийг нь ухэлд хургэжээ гэж тесеелен бо

дохыг суралцаГ'lдаас хус. Гамшиг бух уле ундэстнууд 

дээр нэгэн зэрэг ирж, сая сая хун гамшгаас болж, долоо 

хоногийн дотор ухлээ гэж тесеелен бод. Асуулт: Хэрэв 

гамшгийг тэсэн rap'l, Бурханы адислалуудыг хуртэх арга 

зам байдаг бол энэ нь юу болохыг та мэдэхийг хусэх уу? 

ИЛ'IЛэлт 16-г судлах уед энэ асуултын талаар эргэцуулэн 

бодохыг суралцаГ'lдаас хус. 

Иохан селестиел дэлхийд Бурханыг магтан дуулж байгаа 

ергемжлегдсен Гэгээнтнуудийг ИЛ'IЛэлт 15-д дахин 

харсныг тайлбарла ("шилэн тэнгис," шулэг. 2; мен 

С ба Г 77:1). Тэр бас дотроо гамшигтай тус бур нэг сав 

(аяга) барьсан еер долоон тэнгэр ЭЛ'lийг харжээ. Тэгтэл 

нэгэн агуу дуу хоолой тэнгэр ЭЛ'lуудэд зарлиг буулган, 

"Явагтун, Бурханы уур хилэнгийн ДОЛ оон аягатайг дэл

хий дээр асга" (ИЛ'lЛэлт 16:1) гэв. 

Самбар дээр долоон аяга зурж, аягуудыг 1 -ээс 7-г дуус

тал дугаарла (эсвэл 1-7-гийн тоог би'l). ИЛ'lлэлт 16:2-4, 

8-12, 16-21-ийг уншиж, гамшиг бур нь юуг телеелж бай

га аг хэлэхийг суралцагчдаас хус. Тэдний хэлсэн зуйлсийг 

холбогдох аяга буюу тооны дор би'l. Хумуус намаН'lЛах 

хэрэгтэй талаараа ГЭР'lлэлтэй байхын тулд нуглийнхээ 

лайг эдлэхийг Бурхан тэдэнд зевшеердгийг таЙлбарла. 

Асуулт 

• Хумуус намаН'lИлеан буюу намаН'Iлаагуйг юу харуул

даг гэж Иохан хэлеэн бэ? (шулэг 9, ll-ийг уз). 

• Хэрэв та тэр уед амьдар'! байсан бол амьдрал 'lИнь 

ямархуу байх бай сан бол? 

• Тийм нехцел байдлаас хун зайлсхийж 'Iадах уу? 

1 Нифай 22:14-19, 28-ыг уншиж, дараах асуултуудаас за

римыIг нь эсвэл бугдийг нь ярилц: 



I • •  

• Их Эзэн хэнийг устгах вэ? 

• Их Эзэн ёс бус хумуусийг яагаад устгах вэ? 

• Зев шударга хумуус хэрхэн хамгаалагдаж улдэх вэ? 

• Их Эзэн дотор аюулгуй амьдрахад чухал зуйл юу вэ? 

Зев шударга хумуус аврагдах хэдий ч, зарим хумуус зо

вох болно гэдгийг ОЙЛГОХОД нь суралцагсдад туслахын 

ТУЛД Бошиглогч Иосеф Смитийн дараах угсийг унш: 

'Тэгээнтнууд бух шуултээс мултрах болно, ха

рин ёс бус хумуус зовох болно гэсэн сана а хуур

маг юм. Учир нь бух махан бие зовлонгийн 

эрхшээлд байдаг, зев шударга хумууст ч зайлах 

нь хэцуу байх болно, учир нь зевт нэгэн итгэлээр 

амьдрах болно, гэвч зев шударга хумуусээс олон 

нь махан биеийн сул доройн улмаас евчин, тах

лын хохирогч болох хэдий ч Бурханы хаант улсад 

аврагдах болно" (History 01 the Church, 4:11). 

Илчлэлт 16:15-ыг суралцагсдаар уншуулж, асуу: Энэ шу

лэг дэх ямар хоёр егуулбэр Их Эзэний хамгаалалтын адис

лалыг хуртэх хумуусийг дурсэлж байна вэ? (Сэруун байж, 

хувцсаа сахьдаг хумуус.") Дээрх хоёр нийлэмж угийг бага

нын гарчиг байдалтайгаар самбар дээр бич. Иосеф Смum

Маmай 1:37, 46-50 болон Мозая 4:30-ийг "Тэрээр хардаг" 

гэсэн багананд бич. 2 Нuфай 9:14 болон Сургаал ба Гэрээ 

36:6; 1О9:72-76-г "Хувцсаа сахьдаг" гэсэн багананд бич. Ан

гийг хоёр булэгт хувааж, булэг бурд нэг баганыг даалга. 

Эдгээр нийлэмж угууд юу гэсэн утгатайг нь мэдэхийн 

ТУЛД судрын эшлэлуудээс тэднээр хайлга. Тохиромжтойг 

нь самбар дээр бичуулж, тэдний санаануудыг ярилц. 

Их Эзэн еерийн хумуусийг хайрладаг бегеед эцсийн ед

руудэд, бур аймшигт устгалын дунд тэднийг хамгаалан 

у лдээх болно гэдгийг гэрчил. Сэрэмжтэй байж, хувцас 

нь цэвэрхэн бегеед бэлэн байхыli ТУЛД гэрээнуудээ чанд 

сахихыг суралцагсдад анхааруул. Итгэлээ хегжуулж, Их 

Эзэний амласан бухэнд итгэдэг байхад тэднийг дэмж. 

Оршил 

Их Эзэн хожмыli уеийн Израилд: " ... Бур Вавилоноос, 

сунсний Вавилон болох ёс бус байдлын дундаас гарч явц

гаагтун та нар .... 

" ... гэнэтийн устгал [та нар] дээр ирэхгуйн тулд" (С ба Г 

133:14-15). Илчлэлт 17-д Иохан дэлхий даяар тархсан, Са

таны хучний бэлгэдэл, вавилоныг харжээ. Тэгтэл энэ нь 

"ганцхан цагийн дотор" (Илчлэлт 18:19-д) суйрэхийг тэр 

харсан аж. Тууний НУГЛУУДЭЭС хуртсэн хумуус тууний 

уналтын телее уйлж, гашуудаж байсан бол зев шударга 

хумуус баярлаж байлаа (шулэг 11-24-ийг уз). Иохан 

уда ан хулээсэн "Хурганы хуримын" бэлтгэлийг мен 

"тууний эхнэр [Сум] бэлтгэлээ хангаж бэлэн болсныг 

харжээ" (Илчлэлт 19:7). Хурга "ХААДЫН ХААН, ЭЗДИЙН ЭЗЭН" 

болон залрав (шулэг 16) 

Илчлэлт 17-19-ийг залбирч, судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дараах зарчмуудыг авч уз. 

3рж олох сайи мэдээиий чухал эарчмууд 

• Дэлхийн ёс бус байдлыг бэлгэддэг Вавилон Есус Хрис

тийн Хоёр дахь Ирэлтээр устгагдана. Хэрэв бид "Вави

лоно ос гарах" Бурханы зарлигийг дагавал ДЭЛХИЙН 

НУГЛУУДЭЭС хуртэхгуй мен дэлхийг устгах гамшгаар 

арчигдахгуй (Илчлэлт 18; С ба Г 133:1-15-ыг уз). 

• Хургэн хуугийн (Есус Христ) ирэлтэнд еерсдийгее 

бэлтгэсэн Гэгээнтнууд зев шударга байдлыг емсеж, 

Хурганы хуримыli зоогонд уригдах болно (Илчлэлт 

19:5-9; С ба Г 58:8-12-ыг уз). 

• Хурганы эсрэг тэмцдэг бугд Есус Христийг тэнгэрт 

байсан зэвсгуудтэй хурч ирэхэд устгагдах болно" 

(Илчлэлт 19:11-21; ИСО, Илчлэлт 19:18; мен С ба Г 

133:46-51-ийг уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings 01 Jesus and His Apostles, 464-468. 

Заах эовломж 

Илчлэлт 17-19-ийн хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах сана а

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

Илчлэлт 17:1-6,14; 18:1-18. Дэлхийн ёс бус бай дал бо

лох Вавилон Есус Христийн Хоёр дахь Ирэлтээр уст

гагдах болно. Хэрэв бид "Вавилоноос гарах" Бурханы 

зарлигийг дагавал дэлхийн нуглуудээс хуртэхгуй мен 

дэлхийг устгах гамшгаар арчигдахгуЙ. (25-30 МИНУТ) 

"1srael, 1srael, God 1s Calling" (Hymns, по. 7) дууллын нэг

дугээр бадгийг суралцагчдаар УНШУУЛ. Асуулт: 

• Энэ дуулалд "Вавилон" хэнийг эсвээс юуг телеелж 

байна гэж та нар бодож байна? 



• Вавилоныг Сионтой хэрхэн зуйрлуулж болох вэ? 

• Вавилон ямар байдлаар унах вэ? 

Иохан Илчлэлт 17-18-д Вавилоны уналтыг харсныг тайл

барла. ИЛ'lлэлт 17:1-4-ийг уншиж, эдгээр шулгуудэд 

Иоханы харсан эмэгтэйг дурслэхийг суралцаГ'lдаас хус. 

Асуулт: 

• Энэ эмэгтэй араатантай ямар холбоотой вэ? 

• Илчлэлт 12:1-4-ийг унш. Араатантай холбоотой 

энэ эмэгтэй ИЛ'lлэлт 17 дахь эмэгтэйгээс юугаараа 

ялгаатай вэ? 

Нугэл хилэнцэт энэ эмэгтэйн дур терх, эргэн тойрон 

дахь бэлгэдлуудийг ойлгоход нь туслахын тулд The Life 

and Teachings ofJesus and His Apostles дахь ИЛ'lлэлт 17:1-ийн 

тайлбарыг (х. 464) суралцагсдад уншиж ег. 

ИЛ'lлэлтийн энэ хэсэгт Их Эзэн сунслэг нелее бухий 

тайлбар егснийг таЙлбарла. Нифай мен ийм узэгдэл 

узэж, харсан зуйлээ тэмдэглэсэн билээ. ИЛ'lлэлт 17:5-6-г 

суралцаГ'lдаар уншуулж, 1 Нифай 14:9-12-той харьцуул. 

Асуулт: 

• Нифай хоёр эмэгтэйгээр юуг телеелен дурсэлсэн бэ? 

(Бурханы Хурганы сум, 'Iетгерийн сум хоёрыг.) 

• Та нар энэ хоёр сумийг хаана харж болох вэ? (Дэлхийн 

бух гадаргуу дээр.) 

ИЛ'lлэлт 17:14, 1 Нифай 14:13-17-гийн харьцуулах эшлэ

луудийг суралцаГ'IДаар уншуулж, дара ах асуултуудыг 

ярилц: 

• Четгерийн сумийн зорилго юу вэ? (Есус Христийн 

эсрэг тэмцэх.) 

• Четгерийн сумийг амжилт олоход юу саад болох вэ? 

(Хурганы xy'l.) 

• Энэ ХУ'lээр зэвсэглэх боломжийг Бурханы Гэгээнтнуу

дэд юу олгодог вэ? (Зев шударга байдал.) 

• Четгерийн сумийн хувь тавилан юугаар тегсех вэ? 

(Устгал суЙрэл.) 

Энэ хоёр сум хоёул оршиж байгаа уед амьдралд аюул у'lИp'l 

болно гэдгийг суралцагсдад хэл. далыli гишуун Ахлаг'l Кар

лос Э.АсеЙН дара ах угсийг нэг суралцаг'lаар уншуул: 

"хожмыli Уеийн Гэгээнтнуудийн дунд нэг худал 

уг, бур хор хенеелтэй нэг худал уг тархаж, залуу

qyyдад нелеелж баЙНа. Энэ нь юу вэ гэвэл хэтэр

хий шударга байхаас зориудаар зайлсхийдэг хун 

бол 'буурь суурьтай хун' гэнэ. Энэхуу худал уг, нэг 

хел нь Вавилон)]" негее хел нь Сионд байдаг, хоёр 

тийшээ холбирсон хун амжилттай, аз жаргалтай 

амьдрах боломжтой гэдэгт Taныг итгэхэд хургэж 

мэднэ (Иаков 1:8-ыг уз)" (Conference Report, 1992 

OНbI 4-р сар, 59; Ensign, 1992 оны 5-р сар, 41). 

Асуулт: 

• Нэг хелеерее Вавилонд (дэлхийд), негее хелеерее 

Сионд (Сумд) гишгэж амьдрахын зарим жишээ юу вэ? 

• Хелеерее хоёр еер газар гишгэж явах нь яагаад хэ

цуу вэ? 

Ахлаг'l Боид к.Пакер хэлсэн нь: 

"Сум болон дэлхийн хоорондох бидний дагаж 

болохгуй зам улам холдсоор байх болно. 

"Зарим нь урваж, гэрээнуудээ зерtIИн, гэтэлгэ

лийн телевлегеег еерсдийнхее дурмээр солино" 

(Conference Report, 1994 оны 4-р сар, 26; Ensign, 

1994 оны 5-р сар, 21). 

ИЛ'lлэлт 18:1-4-ийг уншиж, асуу: 

• Их Эзэн биднээр юу хийлгэхийг хусдэг вэ? 

• Вавилоноос "гарах" ямар хоёр шалтгаан бидэнд бай

даг гэж тэнгэр эл'l хэлсэн бэ? (Дэлхийн нуглууд болон 

ирээдуйд тохиох гамшгуудаас заЙлсхиЙх.) 

ИЛ'lлэлт 18:5-8-ыг уншиж, асуу: Вавилон болон тууний 

нуглуудээс хуваалцдаг хумуусийг Их Эзэн хэрхэн шийт

гэх вэ? (Суралцаг'lДЫН хариултуудыг ярилц.) 

Ахлаг'l Асейн дараах асуултуудыг ярилцахдаа Вавилоны 

зайлшгуй уналтыг caHaxыг суралцаГ'lдаас хус: 

"Хун хэтэрхий шударга байж болох уу? Христтэй 

хэтэрхий адилхан байж 'Iадах уу? Энэ бол бо

ломжгуй зуйл! 'буурь суурьтай хун' гэг'l нь 

сайн, муугийн хоорондох зааг дундуур амжилт

тай алхаж 'Iадна гэж уу? УгуЙ. Алхам бур нь эрс

дэлтэй бегеед эцэстээ будэр'l унан, Бурханы 

зарлигуудыг зер'lИЖ, еерийгее бэртээх болно" 

(Conference Report, 1992 оны 4-р сар, 59; Ensign, 

1992 оны 5-р сар, 41). 

Асуулт: Вавилоны уналтад ёс Бус'lуудыli узуулэх хариу 

уйлдэл зев шударга хумуусийнхээс ямар ялгаатай байх 

вэ? (ИЛ'lлэлт 18:11-18, 20-ийг уз) Вавилоны бий болгосон 

эд баялагт дэлхий шунах нь улам ихсэнэ гэдгийг онцлон 

тэмдэглэ. Асуулт: вавилоныг алдсаны телее ёс бус'lУУД

тай хамт эмгэнэн гашуудахын эсрэг бид юу хийж болох 

вэ? Сургаал ба Гэрээ 121:34-35-ыг уншиж, доорх шулгууд 

энэ хичээлтэй хэрхэн холбогдохыг олуул. "Вавилоноос 

гарахьПI тулд" юу хийх хэрэгтэйг нь тэднээр цаасан дээр 

би'lУУЛ. "lsrael, Israel, God Is Calling" дууллын гурван бад

гийг дуулах буюу угийг нь уншуулж, ХИ'lээлээ тегсгеж 

болно (Hymns, по. 7). 
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Илчлэлт 19:5-21. Хургэн Хуугийн ирэлтэнд еерсдийгее 

бэлтгэсэн Гэгээнтнууд эцсийн едруудэд зев шударга 

болж, Хурганы хуримын удшийн зоогт уригдах болно. 

Хурганы эсрэг тэмцэгчид бугд устгагдана. (25-30 МИНУТ) 

Хоёр дахь Ирэлтийн зургийг узуулж (зуйлийн дугаар. 

62562), асуу: Та Их Эзэний ирэлтийг хусэн хулээдэг уу? 

Дэлхий дээрх бух ёс бус зуйлийн тегсгелийг Иохан харс

ныг таЙлбарла. Илqлэлт 19:11-16-г суралцагqдаар ун

шуул. Асуу: Хоёр дахь Ирэлтийн энэ дурслэлийг 

зурагтай нь хэрхэн харьцуулж болох вэ? Дараах сана а

нуудыг ярилц: 

• Иоханы харсан цагаан морь бол Хаадын Хаан, хилэн

цэт бухнийг YCTrarq Христийн эргэн ирэлтийн бэлгэ

дэл мен Христ The Life and Teachings о/ Jеsиs and His 

Apostles дахь ИЛLIЛэлт 19:11-16-гийн тайлбарыг узх. 468). 

• Христ ганцаараа дар с шахагLIИЙГ няц гишгэн, улаан 

немрегтэйгеер xypq ирэх болно. Энэ бол цагаатгалыli 

болон ёс бусqуудыг шуух Тууний Шуултийн бэлгэдэл 

мен (С ба Г 1ЗЗ:46-51-ийг уз). 

• Христ дэлхий дээр темер бариул буюу Бурханы 

угээр захирах болно (ИСО, Илqлэлт 19:15; 1 Нифай 

11:25-ыг уз). 

Танай нутагт зоогийн газарт захиалан идэж болох 

хоолны нэрсийн жагсаалт гарга. Жагсаалтыг суралцагс

дад узуулж, баян хамаатан нь туунийг хоолонд урьсан 

гэж тесеелен бодуул. 

• Хэрэв та туунтэй хоолонд орох болвол ямар хоолны 

газрыг сонгох вэ? 

• Жагсаалтанд ямар хоол байгаасай гэж та хусэх вэ? 

Самбар дээр хоёр багана зур. Нэгийг нь Хурганы хуримын 

зоог негеег нь Агуу Бурханы зоог гэж гарчигла. Илqлэлт 

19:5-10-ыг суралцагqдаар уншуулж, Хурганы хуримын 

тухай тодорхой зуйлсийг олуул. Дараах асуултуудыг 

ярилцаж, "Хуримын зоог" багананд хариултуудыг биq: 

• Хуримынх нь телее тэнгэрт баярлалдан уухайлах Хур

гэн Хуу хэн бэ? (Хурга буюу Христ; шулэг 7-г уз; мен 

Христ The Life and Teachings о/ Jеsиs and His Apostles дахь 

Илqлэлт 19:7-9-ийн тайлбарыг уз.) 

• "8ерийгее бэлдсэн" (шулэг 7) суйт бусгуй хэн бэ? 

(Гэгээнтнуу д.) 

• Энэ зоогт ямар хувцас емсеж оqих шаардлагатай вэ? 

(Цэвэрхэн, цагаан нарийн маалинган хувцас, шулэг 8.) 

• Энэ хувцас юуг телеелех вэ? (Гэгээнтнуудийн зев шу

даргыг; шулэг 8-ыг уз) 

• Энэ хуриманд уригдагсдыli тухай юу биLIИXИЙГ Иоха

наас хуссэн бэ? ("Хурганы хуримыli зоогонд уригдаг

сад ереелтэй еэ"; шулэг 9.) 

• Есусийн тухай бидний гэрqлэл Хурганы хуримын зоо

гон дээр байхад биднийг хэрхэн бэлтгэх вэ? (Энэ нь зев 

шударга байхад бидэнд тусалдаг нь нэг хариулт юм.) 

ИЛLIЛэлт 19:17:21-ийг суралцагqдаар уншуулж, Агуу Бур

ханы зоогийн талаар тодорхой зуйлийг эрж олж. Дараах 

асуултуудыг ярилцаж, хариултуудыг "Агуу Бурханы 

зоог" багананд биq: 

• Агуу Бурханы зоогт хэн уригдах вэ? (Тэнгэрт нисэж 

буй шувууд; шулэг 17; С ба Г 29:18-20-ийг уз.) 

• Хоолны жагсаалтанд юу байх вэ? (Дэлхийн ёс бус ху

муус; шулэг 20-ийг уз.) 

• Иосеф Смитийн Орqуулгын англи хэлээрх орqуулгыli 

шулэг 18-д егуулснээр ёс бус хумуус хоолны жагсаал

тыг авахьПI тулд юу хийсэн бэ? (Тэд Хурганы эсрэг 

тэмцсэн юм.) 

• Шувуудад идэх юм хангалттай байхыг ямар егуулбэ-

руудэд егуулж байна вэ? 

Хоолны жагсаалтанд орох биш, харин туунийг унших нь 

дээр гэдгийг суралцагсдад онцлон тэмдэглэ. Их Эзэний 

ирэлтэнд еерсдийгее бэлтгэдэг хумуус Хурганы хури

мын зоогонд уригдах болно гэдгийг ГЭрLIИл. Алма 

5:27-28-ыг суралцагqдаар qимээгуй уншуулж, бид Хур

ганы хуримыli зоогонд Гэгээнтнуудийн хувьд цагаан 

хувцсыг емсехеер хэрхэн зохистой байж qадахыг олуул. 

Оршил 

Ёс бусqууд устгагдаж, Сатан хулэгдсэний дараа дэлхийд 

Их Эзэний хаанqлалын мянган жил ирэх болно. Гэвq 

Мянган Жилийн дараа тууний тегсгелийн емнехен Са

тан "шоронгоосоо суллагдан," (Илqлэлт 20:7) "ундэст

нуудийг мэхлэхийн тулд" (шулэг 8) дахин rapq ирнэ. 

Иохан Тамын СУУЛLIИйн армийн устгал болон Бурханы 

бух хуухдийн шуултийг харжээ (Илqлэлт 20:9-IЗ-ыг уз). 

Христ Азийн дол оон сумд егсен: "Ялагч нь эдгээр зуйл

сийг евлех болно" (Илqлэлт 21:7) гэсэн захиасаа давтахыг 

тэр сонссон ажээ. Эцэст нь тэр ялж, агуу сур жавхлангаа

раа дэлхий дээр амьдарq байгаа итгэлтэй Гэгээнтнуу

дийг харсан аж (Илчлэлт 22-ыг уз). 

ИЛLIЛэлт 20-22-ыг залбирq судлан, хичээлдээ бэлтгэхээс 

емне дара ах зарqмуудыг авч уз. 



3рж олох сайи мэдээиий чухал зарчмууд 

• Сатан Мянган жилийн турш хулээтэй байж, хумуу

сийг хууран мэхлэх хучгуй байх болно (Илчлэлт 20:1-3; 

1 Нифай 22:24-26-г уз). 

• Шуултэнд нас барагсад ажил уйлсээрээ шуугдэх 

болно (Илчлэлт 20:12-13; мен Алма 11:43-44-ийг уз). 

• 3арлигуудыг сахьдаг бегеед Христэд ирсэн хумуус Л 

гагцхуу селестиел алдар сууд амьдрах боломжтой 

байна (Илчлэлт 21:23-27; 22:12-17-г уз). 

Нэмэлт эх сурвалж 

• The Life and Teachings о! Jesus and His Apostles, 468-472. 

За ах зовломж 

ИЛ'Iлэлт 20-22-ын хичээлуудэд бэлтгэхдээ дараах сана а

нуудаас сонго эсвэл еерийнхее заах санааг ашигла. 

� Илчлэлт 20-22. Мянган Жилийн уед болон туу

� ний дараа тохиох уйл явдлууд бол Тэнгэрлэг 

Эцэгийн Авралын телевлегеений хэсэг мен. 

(25-30 м и НУТ) 

Иохан бол дэлхийн тегсгелийг харсан цеехен бошиглог'I

дын нэг бегеед Их Эзэн тууний би'IСЭН цэдгийг дэлхий 

узэх боломжтой болгосон билээ (1 Нифай 14:24-27-г уз). 

Эдгээр уйл явдлуудыг заахын тулд ангид ярилцах явцад 

хуудас 298 дээрх хуснэгтийг хувилах юм уу тараах мате

риал болгож суралцагсдад ег. Эсвэл зевхен судрьПI эшлэ

луудийг бичсэн хуснэгт ашиглан суралцаГ'Iдаар туе тусад 

нь юм уу булэг болгон уг хуснэгтэн дээр ажиллуул. Ан

гиараа ажиллах уед хуудас 298 дээрх хуснэгтийг удир

дамж болгон ашигла. ИЛ'Iлэлт 20-22 дахь уйл явдлууд 

суралцагчдын сонирхлыг татдаг нь танд ажиглагдах баЙх. 

Хэрэв хусвэл, тараах материал, бусад узуулэн хэрэглэх

гуйгээр зевхен Мянган Жил болон дэлхийн тегсгелийн 

тухай нэгтгэн дугнэсэн сонирхолтой ярилцлага явуулж 

болно. 

Еренхийлег'I Эзра Тафт Бенсонгийн дараах угсийг нэг 

суралцаГ'Iаар уншуул: 

"Энэ уеэс хойш их олон биш жилийн дараа дэл

хий цэвэршигдэх болно гэдгийг би ГЭР'IИЛж 

байна .... Есус Христ энэ удаад дайснуудаа 

ялж,[дайснуудаа устгаж] дэлхий дээр хаанчла

хаар агуу сур xY'I, алдар суундаа дахин ир эх 

болно" (Conference Report, 1988 оны 10-р сар, 104; 

or Ensign, 1988 оны ll-р сар, 87). 

Илчлэлт 22:20-ийг уншихад суралцаг'IДЫГ урь. Асуулт: 

Еренхийлег'I Бенсонгийн угсийг эргэцуулэн бодоод, 

Илчлэлтийн номьПI эцэс дэх Иоханы залбиралд яагаад 

"Ирээрэй, Эзэн Есус ээ" гэсэн гэж бодож байгаагаа ха

риулна уу? 

Илчлэлт 20:1-3. Мянган Жилийн уед Сатан хулэгдэх бе

геед хумуусийг уруу татах буюу мэхлэх хуч туунд байх

гуй байх болно. (10-15 МИНУТ) 

Нэг оосор ангид ав'IИр. Нэг суралцаг'IИЙГ сайн дураараа 

rap'I ирэхийг xYC'I туунийг хул. Асуулт: 

• Хулуулэх нь ЭНЭ хуний эрх 'Iелеенд хэрхэн нелеел-

дег вэ? 

• Ямар нехцелд хэн нэгнийг хулэх хэрэгтэй болдог вэ? 

Илчлэлт 20:1-3-ыг суралцаГ'Iдаар уншуулж, Иоханы дур

сэлсэн уунтэй тестэй нехцел байдлыг олуул. Асуулт: 

• Эдгээр шулгуудэд ХЭН "хулэгдсэн" бэ? 

• Сатан хэр зэрэг удаан хулээстэй байх вэ? 

• Цаашид тэр яаж 'Iадахгуй вэ? 

• Энэ нь Сатан дэлхийн хулээсээр хулэгдэнэ гэсэн уг 

уу? Хэрэв тийм биш бол, тэр яаж хулэгдэх юм бэ? 

1 Нифай 22:26-г уншиж, Сатан хулэгдэх нэг арга замыг 

олоход суралцагчдыг урь. Энэ зар'IМЫГ олж харахад су

ралцагсдад туслахын тулд дара ах санаануудыг ярилц: 

• Есус Христ сур жавхлантайгаар эргэж ирэхэд ёс бус ху

муус устгагдаж, зевхен зев шударга хумуус улдэх 

болно (Малахи 4:1; С ба Г 35:21; 38:8-ыг уз). 

• Бид наманчлал болон Есус Христийн ГЭТЭЛГЭГ'I хучээр 

дамжин зев шударга болно (1 Нифай 22:28; Алма 

24:10-ыг уз). 
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Сатан мянган жилийн турш 
ху лээстэй байх бегеед 
ундэстнуу дийг мэхэлж 
чадахгуй (Илчлэлт 20:1-3; 1 
Нифай 22:26-28-ыг уз). 

Зев шударга хумуус Эхний 
Амилуулалтаар босч ирнэ 
(Илчлэлт 20:4-6; Мозая 
15:21-23; С ба Г 88:96-98-ыг уз). 

"Амар амгалангийн энэхуу 
мянган жилийн уед Их Эзэний 
агуу ажил ариун сумуу дэд 
хийгдэх бегеед ариун сумийн 
ёслолуу дыг еерсдийнхее телее 
хийлгэхээр хулээж байгаа нас 
барсан хумуусийн телее 
хеделмерлехеер хумуус ариун 
сумуу дэд очиж, . .  тэдний 
телее ёслолуу дыг дэлхий дээр 
амьдарч байга а хумуус 
гуйцэтгэх болно (Жозеф 
Фиелдинг Смит, Doc tr ines of 
Salvat ion, 3:58; мен Исаиа 2:2-5; 

С ба Г 128:15-ыг уз). 

Сатан шоронгоосоо 
суллаг даж, ундэстнуу дийг 
дахин мэхэлж эхэлнэ. Тэрээр 
тэднийг Бурханы эсрэг 
дайнд цуглуулна. 
(Илчлэлт 20:7-8; С ба Г 
88:110-111-ийг уз.) 

Сатаны арми 
Гэгээнтнуудийн хуаранг 
бусэлнэ. Бурхан Сатаны 
армийг устгахаар гал 
илгээнэ. Сатан болон бусад 
хумуус хухэрт галт нууранд 
хаягдана. (Илчлэлт 20:9-10; 

С ба Г 88:112-14;.) The Life and 
Teachings of Jesus and His 
Apost1es дахь Илчлэлт 
20:7-10-ын тайлбарыг уз, х. 
468-469.) 

Эхний Амилуулалтаар босч 
ирээгуй хумуус 
амилуулагдан, шуугдэх 
болно. Ёс бус хумуус хоёр 
дахь ухлийг узэхээр 
илгээгдэнэ. (Илчлэлт 
20:11-15; Хиламан 14:17-19; С 
ба Г 63:17;) The Life and 
Teachings of Jesus and His 
Apost1es дахь Илчлэлт 20:12, 
20:14-ийн тайлбарыг уз, х. 
469-ийг уз.) 

Мянган 

жилийн дараа 

Дэлхий селестиел алдар 
суугаа хулээж авна. Бурханы 
ариун хот дэлхий дээр 
баЙгуулагдана.Илчлэлт 
21:1-3; 22:1-2; мен The Life and 
Teachings of Jesus and His 
Apost1es хуудас 469 дэх 

Илчлэлт 21:1, 21:2-3-ын 
тайлбарыг уз.) 

Зев шударга Гэгээнтнууд 
Бурхантай хамт селестиел 
сур жавхланд амьдарна 
(Исаиа 60:19-21; Илчлэлт 
21:4-7; 22:3-5-ыг уз). 

8ргемжлег дсен хумуус 
бурхад болон хаанчлах болно 
(С ба Г 132:20-ийг уз). 
"Селестиел алдар сууд 
хаанчлах хун бур еерийн 
эзэмшилд Бурхан байх 
болно" (Joseph Smith, 
Teachings of the Prophet 
Joseph Smith, 374). 



Тэр уед Арванхоёрын Чуулгын гишуун байсан Ахлагч 

Спенсер В.КимбалльПI дараах угсийг нэг суралцагчаар 

уншуул: 

" Сатан аль нэг гэр булд хулэгдсэн уед-Сатан 

хэн нэгний амьдралд хулэгдсэн уед Мянган Жил 

тэр гэр булд, тэр амьдралд аль хэдийнэ эхэлсэн 

байдаг" (T he Teachings olSpencer W. Kimball, 172). 

Асуулт: Бид амьдралдаа Сатаныг хэрхэн хулж болох вэ? 

Илчлзлт 20:12-13 (Тегс зззмwих судар). Эцсийн 

wуултзнд бух хумуус еерсдийн аж ил уйлс33р 

wуугдзх болно. (10-15 МИНУТ) 

Шуугчийн алхыг узуулэх буюу самбар дээр зур. Илчлэлт 

20:12-13-ыг уншиж, эдгээр шулгууд самб ар дээрх зураг

тай юугаар холбогдож байгааг олохыг суралцагчдаас хус. 

Асуулт: 

• Ёс бусаар амьдарч байсан хумууст энэ едер ямар 

байх вэ? 

• Зев шударга амьдарч байсан хумууст энэ едер ямар 

байх вэ? 

Ангийг гурван булэгт хувааж, булэг бурээр дараах булэг 

судрыг уншуул: Иохан 5:22, 25-29; Алма 5:15-16; 11:43-44; 

Сургаал ба [эрээ 128:6-7. Шуултийн тухай мэдсэн зуй

лийг нь тэднээр хуваалцуулж, ангиараа энэ тухай ярилц. 

Шуултийн едер тэдэнд баяртай едер байхьПI тулд юу 

хийж болохыг тунгаан бодоход суралцагчдыг урь. 

� Илчлзлт 22:12-17. Зарлигуудыг сахьдаг бегеед 

� Есус ХРИСТ3Д ирсзн хумуус Л гагцхуу селестиел 

алдар сууд амьдрах боломжтой байна. 

(10-15 МИНУТ) 

Христийн ирэлтэнд бэлтгэж, Бурханаас 8ерийн итгэл

тэй бух хуухдэд неецелсен адислалуудыг хуртэхэд би

дэнд туслах захиасаар Иохан Илчлэлтийн номоо 

тегсгеснийг суралцагсдад хэл. 

Дара ах эшлэлийг самбар дээр бичихдээ дуулгаварmай бай

дал гэдэг угuйн оронд хоосон зай у лдээ: 

"Дуулгавартай байдал бол тэнгэрийн анхдаГI 

хууль мен" (Жозеф Ф.Смит, Journal 01 Discourses, 

16:247-248). 

Энэ егуулбэрийг зев гуйцээх уг бодож олон хэлэхийг су

ралцагчдаас хус. Дээрх эшлэлийг бутнээр олох нотолгоог 

тэднээр судруудаас олуул. Тэнгэрийн анхдагч хуулийг 

судрын шулгуудээс олохын тулд Илчлэлт 22:12-14-ийг 

тэднээр уншуул. Дуулгаварmай байдал гэдэг угийг хоосон 

зайд бичиж асуу: Яагаад дуулгавартай байдлыг тэнгэрийн 

анхдаГ-I хууль гэж уздэг вэ? (С ба [ 130:20-21-ийг уз). 

Ахлагч Рассел М.НелсонгиЙн ярьсан дараах болсон явд

лыг нэг суралцагыар уншуул: 

" Нелсон эгч бид хоёр гэрлэснийхээ дараахан 

Миннеполист амьдарч байхдаа нэгэн удийн 

хойно хоёр настай охинтойгоо цагийг хамтдаа 

енгереев. Бид Миннесотын олон узэсгэлэнт 

сайхан нуурын нэгэн дээр очиж, жижигхэн завь 

турээсэлж авлаа. Эргээс нэлээд холдсоны дараа 

бид амрахаар зогсоход орчин тойронд узэсгэ

лэнтэй нам гумхэн баЙлаа. [этэл манай бяцхан 

охин гэнэт завинаас ереесен хелее гаргаад, 'Аав 

аа, бууя л даа!' гэх нь тэр. 

"Бид тэр дор нь туунийг барьж аваад, 'Хууе, ми

ний охин, буух болоогуй! [азарт хуртэл бид за

вина ас бууж болохгуй' гэж таЙлбарлав. Цаг нь 

болоогуй байхад завинаас буух нь гамшигт хур

гэж болно гэдгийг бид нэлээд их ажил болж 

байж охиндоо итгуу лж билээ .... 

"Яг уун шиг Тэнгэрлэг Эцэгийн хуухдууд бид 

Тууний биднийг хурэхийг хусдэг газарт хурэхээс 

емне 'завинаас буухыг' хусвэл тэнэг хэрэг болно 

шуу дээ .... 

"Бурханы соёрхдог адислалууд нь хуулинд дуул

гавартай байх явдал дээр ямагт ундэслэгддэг 

[С ба [ 130:20-21-ийг уз]. Миний емне хэлсэн 

зуйрлэлээр бол бид эхлээд 'завин дээр' Туунтэй 

хамт гарч, тэндээ Туунтэй хамт байх ёстоЙ. Харин 

бид буух ёстой цагаасаа емне 'завинаас буухгуй' 

бол Тууний хаант улсад хурч, тэнд менх амьдра

лыг узэж ергемжлегдех болно" (Conference Report, 

1997 оны 4-р сар, 96; Ensign, 1997 оны 5-р сар, 70). 

Дараах асуултуудаас асуу: 

• Тэнгэрлэг Эцэг ямар газарт хурэхийг биднээс хусэн 

хулээдэг вэ? 

• Тэр газарт хурэхэд бидэнд туслах ямар "завиар" Бур

хан биднийг хангасан бэ? 

• Ямар замаар хумуус завинаас буухаар уруу татагддаг вэ? 

• Дуулгавартай байдал биднийг хурэх ёстой газартаа ху-

рэхэд хэрхэн тусалж болох вэ? 

Илчлэлт 22:17-г уншиж, бид бухнийг урьсан Аврагчийн 

урилгыг ол. Христэд ирэхэд нь суралцагчдыг урамшуу

лан дэмж. Энэ жил семинарт сурсан зуйл нь дуулгавар

тай байх болон "завин дээрээ байхад"хэрхэн туслах 

тухай хуваалцахад суралцаГ-IДЫГ урьж хичээлээ дугнэ. 



Мормоны НОМ Хуучин Г3р33 Шинз Г3р33 Сурrаал ба Г3р33 

1 Нифай 3:7 Мосе 1:39 Матай 5:14-16 Иосеф Смит-Туух 1:15-20 

1 Нифай 19:23 Мосе 7:18 Матай 6:24 С ба Г 1:37-38 

2 Нифай 2:25 Абрахам 3:22-23 Матай 16:15-19 С ба Г 8:2-3 

2 Нифай 2:27 Эхлэл 1 :26-27 Матай 25:40 С ба Г 10:5 

2 Нифай 9:28-29 Эхлэл 39:9 Лук 24:36-39 С ба Г 14:7 

2 Нифай 28:7-9 Египетээс Гарсан Иохан 3:5 С ба Г 18:10,15-16 

2 Нифай 32:3 
нь 20:3-17 

Иохан 7:17 С ба Г 19:16-19 

2 Нифай 32:8-9 
Египетээс Гарсан 

нь 33:11 
Иохан 10:16 С ба Г 25:12 

Иаков 2:18-19 
Левит 19:18 

Иохан 14:15 С ба Г 58:26-27 

Мозая 2:17 
Дэд Хууль 7:3-4 

Иохан 17:3 С ба Г 58:42-43 

Мозая 3:19 
Иошуа 1:8 

Уйлс 7:55-56 С ба Г 59:9-10 

Мозая 3:19 
Иошуа 24:15 

Ром 1:16 С ба Г 64:9-11 

Алма 32:21 
1 Самуел 16:7 

1 Коринт 10:13 С ба Г 64:23 

Алма 34:32-34 
Иов 19:25-26 

1 Коринт 15:20-22 С ба Г 76:22-24 

Алма 37:6-7 
Дуулал 24:3-4 

1 Коринт 15:29 С ба Г 82:3 

Алма 37:35 
Сургаалт Угс 3:5-6 

1 Коринт 15:40-42 С ба Г 82:10 

Алма 41:10 
Исаиа 1:18 

Ефес 4:11-14 С ба Г 84:33-39 

Хиламан 5:12 
Исаиа 29:13-24 

2 Тесалоник 2:1-3 С ба Г 88:123-24 

3 Нифай 11:29 
Исаиа 53:3-5 

2 Тимот 3:1-5 С ба Г 89:18-21 

3 Нифай 27:27 
Исаиа 55:8-9 

2 Тимот 3:16-17 С ба Г 121-34-36 

Ифер 12:6 
Иеремиа 16:16 

Еврей 5:4 С ба Г 130:18-19 

Ифер 12:27 
Езекиел 37:15-17 

Иаков 1:5-6 С ба Г 130:20-21 

Моронай 7:16-17 
Даниел 2:44-45 

Иаков 2:17-18 С ба Г 130:22-23 

Моронай 7:45 
Амос 3:7 

ИЛLIЛЭЛТ 14:6-7 С ба Г 131:1-4 

Моронай 10:4-5 
Малахи 3:8-10 

ИЛLIЛЭЛТ 20:12-13 С ба Г 137:7-10 

Малахи 4:5-6 



Оршил 

Арванхоёр Телеелегrnйн Чуулгын гишуун Ахлаг'! Боид 

КЛакер 1993 онд Сумийн БоловсрольПI Системийн багш 

нарт хандан уг хэлэхдээ, тэд хи'!ээлийн жил бурийн 

эхэнд тухайн жилд судлах зуйлийн тов'! тоймын хамт ав

ральПI телевлегеений тоймыг зааж байх ёстой гэжээ: 

'" Аз жаргалын телевлегеений' (энэ бол уг телевлегее

ний тухай ярихдаа миний хэрэглэдэг сонголт, миний 

дуртай нэр юм) тов'! тоймыг хи'!ээлийн ЖИЛ бурийн 

эхэнд заагаад, уе уе эргэн санаж байвал, суралцагсдад 

тань хэмжээлшгуй унэ цэнэтэй байх болно. 

"Та нарт егех даалгавар надад байна . . . .  Аз жаргалын те

левлегее болох авральПI телевлегеений тов'! хураангуй 

буюу тоймыг бэлтгэх даалгаврыг та нарт ег'! байна. 8е

рийн '!инь хуваалцах унэнуудийг суралцаг'IИД '!инь туун 

дээр суурилан зохион байгуулах ундэс суурийг гарга. 

"Эхлээд та нар уунийг энгийн даалгавар байна гэж бо

дож болно. Тийм биш гэдгийг би та нарт сануулъя. Тов'! 

бегеед энгийн байна гэдэг тун амаргуй зорилт баЙдаг. 

Эхний уед та нар уундээ хэтэрхий их зуйл багтаахыг ху

сэх баЙх. Уг телевлегее бурнээрээ сайн мэдээний бух 

унэнийг хамардаг . . . .  

"Энэ нь заах ажилдаа ес'! хегжихед 'lИнь тустай, магад

гуй хамгийн хунд болов'! хамгийн ур егеежтэй ажил 

уурэг юм. 

"Аз жаргалын телевлегеений тойм нь СУДрЬПI унэнуу

дийн ил'!лэгдсэн хэсгуудийн энгийн тов'! тойм байх ёс

той. Суралцаг'!ид уг телевлегеен дээр тевлерен 

ажиллаж болно . . . .  

"Би авралын телевлегеений зевхен эхлэлийг та нарт 

егье. Харин та нар улдсэн хэсгийг еерсдее бэлтгэ. 

"Аз жаргалын' гэmэлгэлийн, авралЬ/н агуу mелевлегеений нэн 

'!ухал бурэлдэхуун хэсгууд нь дара ах зуйлууд юм: 

"Менх бус байдльПI емнех оршихуй 

Сунсний бутээлт 

Сонгох эрх 

Тэнгэр дэх дайн 

Юмсын бутээлт 

Уналт ба менх бус байдал 

Есус Христийн сайн мэдээний зар'!мууд ба ёслолууд 

(анхдагч зар'!мууд: Их Эзэнд итгэх итгэл, наман'!

лал, баптисм, . . .  ) 

Цагаатгал 

Энэ амьдральПI дара ах амьдрал 

Сунсний дэлхий 

Шуулт 

Амилалт, амилуулалт" 

(The Great Plan 01 Happiness [Сургаал ба Гэрээ-Сумийн туу

хийн талаар болсон симпозиум дээр шашны боловсро

лынхонд хандаж хэлсэн уг, БЯИС, 1993 оны 8-р сарын 10], 

2-3; эсвэл Charge to Rеligiоиs Еdисаtоrs, 3 дахь хэвлэл,. 

[1994], 113-114). 

Дара ах мэдээлэл нь аз жаргальПI агуу телевлегеег сурал

цагсдад илуу сайн ойлгуулж, еерийнхее мэдлэгийн 

хурээг тэлэхэд туслах хэрэгтэй юм. Та авралын телевле

геений тухай Ахлаг'! Пакерын зевлемж болгосон тов'! 

тоймоос илуу ихийг заахыг хусэж болох юм. Тэгэх хэрэг

гуй та нар Шинэ Гэрээг судлах цуврал хи'!ээлээр авра

лын телевлегеений олон нарийн тодорхой зуйлийг узнэ 

гэдгийг санаараЙ. Та эдгээр зуйлийг хи'!ээлийн жилийн 

турш заахдаа авральПI телевлегеений тоймыг эргэн 

ашиглаараЙ. 

Авралын толовлогоо гурван узэгдэлт 
жужигтэй адил юм 

АрванхоёрьПI Чуулгын Гуйцэтгэх Еренхийлегч Боид 

КЛакер 1995 онд залуу насанд хурэг'!дийн гальПI дэргэ

дэх ярилцлага дээр хэлсэн нь: 

"Терехеес ава ад ухэх хуртэлх бидний менх бус амьдра

лын замнал нь менхийн хуулийг баталж, ил'!лэлтуудэд 

аз жаргальПI агуу телевлегее хэмээн дурслэгдсэн телев

легеег дагадаг. Та нарьПI оюун ухаанд миний шингээн 

суулгах гэсэн нэг санаа, нэг унэн бол энэ юм. Уг телев

легее гурван хэсэгтэЙ. Та нар бол хоёр дахь буюу дундах 

хэсэг. Та нар энд уруу таталт, хунд сорилтууд, магадгуй 

эмгэнэлт явдлаар соригдох болно. Та нар амьдралыг 

илуу утга учиртай болгож, эргэлзээ, цехрел, доройтлыг 

эсэргууцэх '!адвартай байх болно гэдгийг оЙлго. 

"Гурван хэсэгтэй гэтэлгэлийн телевлегеег гурван узэг

дэлт алдартай жужигтэй зуйрлэж болно. Нэг дэх узэгд

лийг 'Менх бус байдлын емнех амьдрал' гэдэг. Уунийг 

судруудад бидний анхны байдал хэмээн дурсэлдэг (Иуда 

1:6; Абрахам 3:26, 28-ыг уз). Терелтеес амилуулалт хур

тэлх хоёрдугаар узэгдлийг 'Хоёр дахь байдал' гэдэг. Гу

равдугаар узэгдлийг 'Ухлийн дара ах амьдрал' буюу 

'Менх амьдрал' гэдэг. 

"Бид менх бус байдалд, хоёрдугаар узэгдэл эхэлж, хешиг 

нээгдэхэд театрт орж ирдэг ЖУЖИГ'IИдтэй адил юм. Бид 

нэгдугээр узэгдлийг алгассан юм. Жужиг нь хэн нь хэн

тэйгээ болон ямар уйл явдалтай холбоотой болох, хэн нь 

баатрууд, хэн нь муу тальПI дурууд болгохыг ялгаж сал

гахад бэрхтэй сулжилдсэн олон уйл явдал, эдгээр уйл 

явдлуудаас улбаалсан туслах уйл ЯБдлуудтай баЙдаг. Бид 

бол зевхен узэг'!ид биш харин ЖУЖИГ'IИД yqpaac ЯВЦЬПI 

дунд тайзан дээрх уйл явдал улам ээдрээтэй болдог!" 

(The Play and the Plan [залуу насанд хурэг'!дэд хандаж хэл

сэн уг, 1995 оны 5-р сарын 7], 1-2). 
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Моих бус байдлыи омиох оршихуй 
Бид менх бус байдалд терехийнхее емне Тэнгэрлэг Эцэг

тэйгээ амьдарч байсан билээ (Иов 38:4-7; Иеремиа 1:5 

;Абрахам 3:21-23-ыг уз). Тэнгэрлэг Эцэг бол алдар суутай, 

тегс, мах, ясан биетэй селестиел хун юм (С ба Г 130:22-ыг 

уз). "Бурхан нэгэн цагт яг одоогийн бидэн шиг байсан бе

геед ергемжлегдсен хун юм. Тэрээр дээд тэнгэрт хаан 

сэнтийдээ залран буй" хэмээн Бошиглогч Иосеф Смит 

заажээ. (Teachings о! the Prophet Joseph Smith, 345). 

Тэнгэрлэг Эцэг бол бидний сунсэн биеийн эцэг юм 

(Тооллого 16:22; Уйлс 17:29; Еврей 12:9; Мосе 3:5-ыг уз) 

Тэрээр бурханлаг зан телевийн бух шинжийг эзэмшсэн 

бегеед хуухдуудээ 8ертэйгее адилхан болохыг хусдэг 

(Матай 5:48; 2 Нифай 9:18; Мосе 1:39-ийг уз). 

Сунений бутээлт 

Тэнгэрлэг Эцэгийн бух хуухдууд дэлхий бий болохоос 

емне "оюун билгууд" буюу сунснууд байсныг Абрахам 

харжээ (Абрахам 3:18-23-ыг уз). Еренхийлегч Пакер сурга

сан нь: "Эрэгтэй, эмэгтэйчуудийн сунс менх юм" (С ба Г 

93:29-31; мен Иосеф Смит, Teachings о! the Prophet Joseph 

Smith ... , 158, 208-ыг уз). Бурханы бух хевгууд, охид менх 

бус байдлыli емнех амьдралд Тууний сунсэн хуухдууд 

болж амьдарч байжээ (Тооллого 16:22; Еврей 12:9; С ба Г 

76:24-ийг уз). Хун бурийн сунс нь менх бус байдал дахь 

хунтэй адилхан, эрэгтэй, эмэгтэй гэж байдаг (С ба Г 77:2; 

132:63; Мосе 6:9-10; Абрахам 4:27-г уз). Хун бухэн тэнгэр

лэг эцэг эхийн дур терхтэй юм" (The Play and the Plan, 3). 

'Тэр бу л: Дэлхий дахинаа ергех тунхаг" -т "Бурхан бух 

хун терелхтен, эрэгтэй, эмэгтэй хумуусийг еерийн дур 

терхеер бутээсэн. Хун бур Тэнгэрлэг Эцэг Эхийн хайр

тай сунслэг охин, хуу нь бегеед хун бур бурханлаг шинж 

чанар, хувь тавилантай юм" гэжээ. Хуйс бол менх бус 

байдлын емнех болон менх бус, тэрчлэн менхийн хувь 

хуний болон тууний зорилгын нэн чухал шинж чанар 

мен" (Ensi gn, 1995 оны ll-р сар, 102; мен С ба Г 29:31-32; 

Мосе 3:5; Ol d Testament: Genesis-2 Samuel [Religion 301 

student manual, 1981], х. 32). 

Сонгох эрх 

"1. Бух хумуус бурханлаг хуульд захирагдах ёстоЙ. Энэ 

хуулинд дуулгавартай байх нь адислалуудыг авчир

даг. Дуулгаваргуй байдал зовлон зудгуур, зухлийг 

авчирдаг. 

"2. Сайн буюу мууг сонгох бурханлаг бэлэг хун бурд бай

даг. Хун юуг хаана, хэрхэн шутэн бишрэхээ еерее сон

гож болно. Гэвч зевхен селестиел хуулиудыг мэдэж, 

дуулгавартай дагаснаар тэр ергемжлегдеж чадна. 

"3. Хун сайн ба муугийн тухай мэдлэгтэй байж, тэдгээ

рийн аль нэгнээр нь нелеелегдсенеер еерийнхее 

телее сонгож, сонгосныхоо дагуу уйлддэг ("Basic 
Doctrine," Char g e  to Rel i g io us E ducators, 3 дахь хэвлэл, 

[1994],85). 

Ёс суртахууны сонгох эрхээ зев ашиглах нь Бурхантай 

адилхан болоход нэн чухал юм (2 Нифай 2:14-16-г уз). Гэвч 

сонгох боломж нь заавал ур дагавартай баЙдаг. Сонгох эрх 

нь еселт хегжилтед зайлшгуй чухал ч бидний хийдэг сон

голт бухэн ургэлж зев баЙдаггуЙ. "Бугд нугэл уйлдсэнээр 

Бурханы алдарт хурдэггуй"(Ром 3:23) гэж Телеелегч Паул 

би'1ЖЭЭ. Менх бус байдлын емнех амьдралд болсон зевле

геен дээр Эцэг 8ерийн хуухдуудэд танилцуулсан телев

легеенд энэ ур дaгaBpыг харгалзан узсэн юм. 

Тэнгэрт болеон ИХ З0ВЛОГООН ба дайн 

Бидний Тэнгэрлэг Эцэг менх бус байдлын емнех дэл

хийд биднийг сунсэн биетэй болгосны дараа бид Туун

тэй илуу адилхан болсон ч амин чухал олон чанар 

дутагдаж баЙлаа. Тэнгэрлэг Эцэг ергемжлегдсен тегс те

гелдер хун байсан бол бид тийм биш баЙлаа. Эцэг бух 

хуухдээ их зевлегеенд дуудаж, Туунтэй адилхан болоход 

бидэнд туслах 8ерийн телевлегеег танилцуулсан юм 

(Мосе 4:1-4; Абрахам 3:22-27-г уз). 

Еренхийлегч Пакер хэлсэн нь: 

"Бурхадыli зевлегеен дээр Менхийн Эцэгийн телевле

геег дэмжсэн юм (Алма 34:9-ийг уз; MeHTeachings [о! the 

Prophet Joseph Smith), 349-350-ийг уз). Тууний хуухдууд бие 

махбодтой болж, зарлигуудынх нь дагуу соригдох ёстой 

дэлхийг бутээх асуудал уг телевлегеенд оржээ (Мосе 

6:3-10,22,59; Абрахам 3:24-25; 4:26-27-г уз). Менх бус 

байдлын емнех амьдралд сунс бухэн суралцах, дуулга

вартай байх боломжтой баЙв. Сунс бурд сонгох эрхийг 

егсен байлаа (Алма 13:3-5-ыг уз). 

"Тэнгэр дэх их зевлегеен чуулав Teachings, 349-50, 357-г 

уз). Бурханлаг энэхуу телевлегеегеер Эцэгийн телевле

геег биелуулэх хэн нэгнийг аврагч, гэтэлгэгч болгон ил

гээх шаардлагатай баЙлаа. Менхийн Эцэгийн Ууган Хуу 

Иехова сайн дураараа хуслээ илэрхийлэхэд туунийг сон

госон юм (Мосе 4:1-2; Абрахам 3:19, 22-27-г уз). 

"Олонх нь энэ сонголтыг дэмжсэн. Бусад нь эсэргууцэж, 

тэгээд тэнгэрт дайн болжээ. Сатан болон туунийг дага

сан хумуус Эцэгийн телевлегеег эсэргууцсэн учир тэнгэ

рээс хеегдеж, менх бус байдлыг тэдэнд соёрхоогуй юм 

(Илчлэлт 12:7-13; С ба Г 29:36; 76:28; Мосе 4:3-ыг уз). 

"Анхны байдлаа хадгаласан хумууст (тэдний дотор та 

нарт) бие махбодтой болж, дэлхий дээр амьдрахыг зев

шеерсен билээ (Алма 3:26-г уз).) Хун бурд товлосон цаг 

хугацаа болон нутаглах хил хязгаарыг тогтоож егчээ (Дэд 

Хууль 32:8; Уйлс 17:26-г уз). 3арим хумуусийг бошиглог

чид байхаар урьдчилан томилжээ(Алма 13:7-9; Абрахам 

3:23; мен Teachings, 365,) "  (The Play and the Plan, 3-ыг уз; мен 

СудруудьПI Удирдамж, "Тэнгэр дэх дайн," х. 195-ыг уз). 

Юмсыи бутээлт 
Тэнгэр, газрыг болон туун дээрх бух юмсыг биет байдлаар 

бутээсэн нь Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ адилхан болоход би

дэнд тусалсан еер нэг чухал алхам байлаа (Мосе 1:33-39; 



Абрахам 3:24-26-г уз). Бурхан дэлхийг бутээхэд энэ нь 

"маш сайхан," (Эхлэл 1-2; Мосе 2; 3:7-25; Абрахам 4-5; мен 

С ба [ 59:16-20; Old Testament: Genesis-2 Samuel, 27-36-г уз) 

элбэг дэлбэг, узэсгэлэн тегелдер газар баЙлаа. 

"Тэр уед дэлхий зохион байгуулагдсан хэмээн Еренхий

лег'l Пакер заажээ (Абрахам 5:4-ийг уз). Адам, Ева хоёр 

диваажингийн байдал дахь анхны эрэгтэй, эмэгтэй ху

муус байлаа (Мосе 1:34; 3:7; 4:26; 6:3-10, 22, 59-ийг уз). Тэр 

хоёр уурд менхед гэрлэсэн бегеед тэдэнд зарлигууд ег

сен байлаа (Мосе 3:23-25-ыг уз). Тэд гэм нугэлгуй, нугэл 

гэж юу болохыг мэддэггуй баЙв. (2 Нифай 2:23)" (The Play 

and the Plan, 3-ыг уз). 

Уиалт ба моих бус байдал 

Адам, Ева хоёрын Уналт бол аз жаргалын агуу телевле

геений дараагийн алхам баЙлаа. Уналт ухэшгуй байд

лыli нехцелийг, тууний дотор сунсний болон биеийн 

ухлийг бий болгосон юм. (2 Нифай 2:19-25; Алма 

42:1-10-ыг уз). Дэлхий дээрх менх бус амьдрал Бурхантай 

адилхан болоход зайлшгуй '1ухал юм. Бие махбодтой 

болж, Бурханы зевлегеег уу эсвэл Сатаны уруу тататуу

дыг дагах уу гэдгийг сонгох эрх '1елеегее ашиглаж ес'! 

хегжин суралцах боломжоор менх бус байдал биднийг 

хангадаг билээ (Алма 42:1-12; С ба [ 29:36-43; Мосе 

5:9-12-ыг уз). Бид хийдэг сонголтуудаараа еерсдийгее 

"нотлон" (Абрахам 3:25; мен Хуучuн гэрээ : Genesis-2 

Са.муел, х. 39-43-ыг уз) харуулдаг. 

Еренхийлег'l Пакер хумууний оршихуйг гурван узэгдэлт 

жужигтэй зуйрлуулэн, бидний менх бус оршихуйн нех

целийн талаар дараах зевлегеег ег'lЭЭ: 

"Менхийн телевлегеений нэг хэсэг болсон менх бус 

байдлыli емнех амьдралын тухай дурсамж нь хешгеер 

хаагдсан баЙдаг. Бид хоёрдугаар узэгдлийг нэгдугээр 

УЗЭГДЛИЙН тухай МЭДЛЭГГУЙГЭЭР эхэлдэг У'lИР цаашид юу 

болохыг ойлгох нь хэцуу юм. 

"Ийнхуу емнех уеийнхээ тухай санадаггуй У'IИР бид ши

нээр эхэлдэг. Энэ бол сорилтод туйлын тохиромжтой 

бегеед бидний хун бурийн сонгох эрхийг '1елеетэй, ба

талгаатай болгодог. олон сонголтыг зевхен итгэлээр 

хийж болно. [эв'I бидний менх бус байдлыli емнех ор

шихуйн тухай, бид бол ухэшгуй менхийн эцэг эхийн ур 

сад болох тухай бидэнд хэн НЭГЭН нь шивнэх лугээ адил 

ирдэг мэдлэг баЙдаг. 

"Та нар терехдее гэм НУГЭЛГУЙ байдаг, УtIИP нь 'ХУМУУ

НИЙ сунс болгон эхлэлд гэм зэмгуй байв'(С ба [ 93:38), 

иймээс зев, буруугийн мэдрэмж та нарт заяамал байдаг, 

УtIИP нь Мормоны Номон дахь судрууд [бид] сайныг муу

га ас ялгаж мэдэхээр хангалттай зааварлагдсан байдгийг' 

(2 Нифай 2:5) бидэнд егуулдэг .... 

Хэрэв та нар хоёрдугаар узэгдлийн уед зевхен амар хял

бар, сэтгэл санаа тайван, аз жаргалтай байна гэж боДБОЛ 

харамсахад хурэх болно. Цаашид юу болохыг, мен юмс 

яагаад ийм байга аг та нар сайн оЙлгохгуЙ. 

"Уунийг санагтун! 'Тэгээд тэд бугдээрээ уурд амар сайхан 

жаргажээ' гэсэн улгэрийн тегсгелийн угс хоёрдугаар узэг

дэлд баЙдаггуЙ. Нууцууд тайлагдаж, юм бухэн зев голд

рилдоо ОРСОН гуравдугаар узэгдэлд л эдгээр угс гардаг .... 

"Энэхуу агуу жужгийн менхийн мен '1анарын хэтийн те

лев нээгдэх хуртэл та нар амьдрал дахь тэгш бус байд

лыli тухай оЙлгохгуЙ. 3арим хумуус багахан юмтай 

терсен байхад бусад нь маш их юмтай баЙдаг. 3арим ху

муус ядуу, зарим нь хегжлийн бэрхшээлтэй, зарим нь 

ев'lИН эмгэгтэй, зарим нь зовлон зудгууртэй амьдралд 

терсен баЙдаг. 3арим хумуус, тэр '1 байтугай гэм зэмгуй 

хуухдууд цагаасаа эрт хорвоог орхидог. Байгалийн ер

шеелгуй хахир хатуу ХУ'lИН зуйлс, хун хундээ харгис бу

рангуй хандах явдал баЙдаг. Ийм явдал ойрмогхон гэхэд 

л едий тедийгеерее тохиолоо. 

Бурхан уунийг санаатайгаар тохиолгодог гэж буу бод. 

У'lИр нь туунд еерийн гэсэн зорилго байдаг yqpaac эдгээ

рийг зевшеердег юм. Та нар уг телевлегее болон ууний 

зорилгыг мэдсэн уед бур эдгээр зуйлс '1 гэсэн хайраар 

дуурэн бидний Тэнгэр дэх Эцэгийг байдгийг харуулдаг. 

"Эрин зуунуудыг хамарсан энэхуу агуу жужгийн зохиол 

гэж баЙдаг .... 

Тэр ЗОХИОЛ нь судрууд буюу ИЛ'lлэлтууд болохыг та нар 

мэдэх билээ. Судруудыг унш. Тэдгээрийг судал .... 

"Судрууд унэнийг егуулдэг. Та нар судрууд дахь УНЭНУУ

дийн дагуу амьдар'l, амьдралдаа удирдамж 'lИГЛЭЛ авах 

талаар бух гурван узэгдлээс хангалттай их зуйлийг мэ

дэж '1адна. Судрууд нь 'эхлэлд та нар ТЭР'lЛЭН Эцэгтэй 

хамт байж мен Сунс байсан билээ, бур унэний Сунс бай

сан билээ;' 

"Мен унэн бол байгаа юмсын, байсан зуйлуудийн, мен 

ирэх зуйлуудийн тухай МЭДЛЭГ юм ... (Сургаал ба [эрээ 

93:23-24). 

"Узэгдэл 1, узэгдэл 2, узэгдэл 3" (T he Play and the Plan, 2). 

Сумийи зорилго, Сайи мздззиий 
зарчмууд ба ёслолууд 

Адам, Ева хоёрьПI Уналт бол алдаа юм уу гэнэтийн зуйл 

биш баЙлаа. Хэрэв тэд менх бус хумуус болохоор сонгоо

гуй бол тэд еерсдее '1, ур хуухдууд нь '1 Бурхантай адилхан 

Болохыli телее ес'! хегжиж '1адахгуй байсан юм (2 Нифай 

2:22-25-ыг уз). Уналт нь авралыli телевлегеений нэн qyxал 

хэсэг хэдий '1, зарим серег ур дагавартай юм. Бид эдгээр 

серег ур дагавруудаас аврагдах хэрэгтэй (Old Testament: 

Genesis-2 SaMuel дахь Эхлэл 3:19-ийн тайлбарыг уз х. 42). 

Есус Христийн сайн мэдээ нь хэрэв тэд хусэх юм бол бух 

хун терелхтен Бурханы оршихуйд аврагдах арга замаар 

хангадаг (2 Нифай 31:10-21; Мозая 3:19; Алма 7:14-16; 3 

Нифай 27:13-22; Мосе 5:9; Итгэлийн Тунхаг 1:4; мен Old 

Testament: Genesis-2 SaMuel, дахь Эхлэл 4:1-ийн тайлбарыг 

уз, х. 51-52). Хэрэв бид авралыli телевлегеег дагахаас тат

галзаж, Есус Христийн Цагаатгалыг хулээн зевшеерехгуй 
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бол нуглээсээ аврагдаж, тегс болж 'ыдахгуй (Мозая 

2:36-39; 4:1-12; Алма 11:40-41; С ба Г 29:43-44-ийг уз). 

Эрин болгонд дэлхий дээрх Бурханы хуухдуудэд сайн 

мэдээг заалгахаар бошиглогчдыг илгээж бай сан билээ. 

Эдгээр хожмын едруудэд сайн мэдээг дэлхийд тунхаг

лаж, Гэгээнтнуудийг тегелдержуулэн, нас барагсдыг гэ

тэлгэж, бух хумуусийг Христэд ирэхийг урихын ту лд 

Есус Христийн Сум байгуулагдсан юм. (Амос 3:7; Ефес 

4:11-15; С ба Г 1:4-23; 138;Итгэлийн Тунхаг 1:5-6-г уз). 

Цагаатгал 

Адамын Уналтаас шалтгаалан бид бугд ухэх болно 

(биеийн ухэл), бид Бурханы дэргэдээс таслагдсан бегеед 

еерсдее Туун руу эргэж очиж чадахгуй (сунсний ухэл). 

Иймээс бид хунд хучир хеделмер, гэм нугэл, уй гашуу

гийн дэлхийд аж терж байна. Есус Христийн Цагаатгал 

ухэшгуй бие махбодоор бух хун терелхтнийг хангах бе

геед ингэснээр хун терелхтен биеийн ухлийг ялах болно. 

Цагаатгал нь бух хун терелхтнийг Уналтаас гэтэлгэж, 

амилуулагдсан байдлаар нь БурханыI дэргэд Шуултэнд 

буцааж аваачих бегеед ийнхуу эхний сунсний ухлийг ялах 

болно (2 Нифай 9:15, 21-22; Хиламан 14:16-18; Судруудын 

Удирдамж, "Цагаатгал," х. 227; "ухэл," х. 206). Хэрэв бид 

наманчлах юм бол Цагаатгалаар дамжин, хувийн нуглээ

сээ цэвэршиж, уна сан байдлаасаа еерсдийн Бурхан Эцэг

тэй адилхан болж еерчлегдех болно (2 Нифай 2:5-10; 

9:4-14, 19-27; Алма 7:11-13; 12:32-34; 34:8-16; 42:11-28; С ба Г 

19:16-19; Итгэлийн Тунхаг 1:3; мен "Тэнгэрт болсон их 

зевлегеен ба дайн" х.302-ыг уз) 

Ердийн хун Амилуулалтыг тохиолгон авчирч, бух хун те

релхтний нуглийг цагаатгаж чадахгуЙ. 3евхен ухлийг 

ялах болон гэм нугэлгуй амьдралын хучтэй хун л бух хун 

терелхтний нуглийг цагаатгаж чадна. Энэ нь золиослол 

хийхийг Бурханаас шаарддаг (Иохан 10:17-18; Алма 

34:9-14; С ба Г 45:4-ийг уз). 

3И3 амьдралыи дараах амьдрал 

Сунсний дэлхий 

Бие, сунс хоёр салан тусгаарлагдахыг биеийн ухэл гэдэг. 

Ухлийн дараа Тэнгэрлэг Эцэгийн бух хуухдуудийн сунс 

Амилуулалтыг хулээхээр сунсний дэлхийд очдог. Сайн 

мэдээг хулээж авч, зарлигуудыг сахисан болон ингээгуй 

хумуус сунсний дэлхийд тусгаарлагдана. Еренхийлегч Па

кер тайлбарлахдаа, "Энэ бол зев шударга хумуусийн 

хувьд аз жаргал, диваажин юм. Энэ бол ёс бус хумууст гай 

зовлон юм (2 Нифай 9:10-16; Алма 40:7-14-ийг уз). Бид аль 

ч байдалд ургэлжлэн суралцаж, уйл хэргийнхээ телее ха

риуцлага хулээдэг ( С  ба Г 138:10-22-ыг уз)" (The Play and the 
Plan, 3-ыг уз) гэжээ. Сунсний дэлхийн тухай нэмэлт мэ

дээллийг сунсний дэлхий дэх ажлын тухай Сургаал ба Гэ

рээний хэсэг 138 буюу Еренхийлегч Жозеф Ф.Смитэд 

егегдсен гайхамшигтай узэгдлийн тухай шастираас уз. 

Шуулт 
Эцэг 8ерийн телевлегеег болон дэлхийг бутээх саналаа 

танилцуулах уед Тууний зорилго нь 8ерийнх нь хуух

дууд Тууний зарлигуудыг сахих нь уу гэдгийг "нотлох" 

явдал байжээ (Абрахам 3:25-ыг уз). Бид зевхен ажил уйл

сээрээ тедийгуй харин зурх сэтгэлийнхээ хуслээр шууг

дэнэ гэдэг нь Бошиглогч Иосефоор дамжин илчлэгдсэн 

юм (Алма 41:3-6; С ба Г 137:9-ийг уз). 

Шуулт, Амилуулалт хоёр хоорондоо ойрхон болох бе

геед бидний эцсийн шуулт амилуулагдсан уед болно. 

Мехлийн хевгуудээс бусад бух хумуус Амилуулалтаар 

босч ирнэ, харин алдар суугийн хувьд ялгаатай байх 

болно. Бух хумуус еерсдийн евлен авах хаант улсуудад 

тохирох биетэйгээр босч ирэх болно. Тэдгээр нь селес

тиел, террестриел болон телестиел хаант улс юм. Мех

лийн хевгууд амилуулагдана. Гэвч тэдэнд аль нэгэн 

алдар суу егегдехгуй, харин гада ад харанхуйд хаягдах 

болно (1 Коринт 15:35, 39-42; С ба Г 88:28-32-ыг уз). 

Еренхийлегч Пакер хэлсэн нь: 

"Бух хумууст адил тэгшээр хандсаны дараа шуулт яваг

дана (Мозая 3:18; мен Teachings, 218-219-ийг уз). Хун бур еер

тее тохирсон байдлаар амилуулагдах болно (1 Коринт 

15:21-23-ыг уз). Гэвч ХyнllЙ хулээн авах алдар суу нь бидний 

Эцэгийн хуулиуд болон ёслолуудад хэрхэн дуулгавартай 

байснаас хамааралтай байх болно (1 Коринт 15:40-42-ыг уз). 

"Наманчлалаар дамжин цэвэр ариун болсон хумуус менх 

амьдралтай болж, Бурханы дэргэд эргэж очих болно. Тэд 

'Бурханы ев залгамжлагчид бегеед Христийн хамтран зал

гамжлагчид'(Ром 8:17; мен С ба Г 76:94-95; 84:35; 132:19-20; 

мен Teachings, 374-ийг уз) болон ергемжлегдех болно. 

"Уг телевлегеений тухай мэдлэггуйгээр менх бус бай

далд амьдардаг хумууст энэ телевлегее бас хуртээмжтэй 

юм: 'Хууль егегдеегуй тэнд шийтгэл угуй байна; мен 

шийтгэл угуй тэнд ял угуЙ ... ' байдаг нь цагаатгалын 

улмаас юм; учир нь тэд тууний хучээр челеелегдсен 

белгее' (2 Нифай 9:25). 

"Нас барагсдын телеех энэхуу ариун ажилгуйгээр авра

лын телевлегее бурэн биш бегеед унэхээр шударга биш 

баЙхсан. Ариун сумийн ёслолууд болох хишиг хуртэн, 

менхийн гэрлэлтийн лацдан холболт зэрэг нь эдгээрт 

шаардлагатай бухий л бэлтгэлийг унэ цэнэтэй болгодог. 

Тэдгээр ёслолуудыIг хулээн авахад еерийг чинь зохисгуй 

болгох юуг ч буу хий, тэгвэл энэхуу менхийн жужгийн 

3 дугаар узэгдэл таны хувьд одоогийнхоос чинь бага ач 

холбогдолтой зуйл байх болно (The Play and the Plan, 3-4). 

Амилалт, амилуулалт 
Энэ дэлхий дээр хэзээ нэгэн цагт амьдарч байсан хун бур 

зев шударга уу угуй юу гэдгээс ул хамааран ухэшгуй бие 

махбодтойгоор амилуулагдах болно. Энэ бол Есус Хрис

тийн цагаатгалын бэлэг юм (1 Коринт 15:19-22; 2 Нифай 

9:6-15, 19-22-ыг уз). Бух хумуус нэг дор амилуулагдахгуй, 

"харин хун бур еерийн дараалал дор байна" "(1 Коринт 

15:23; мен Мозая 15:20-26; Алма 40:1-2; С ба Г 76:15-17-г уз). 



Суулчийн бошиглогчийн цэдэг 

Олон ЖlUIийн турш, Израил дахь олон хун боIllИГЛОГ'lДЫГ 

угуйсгэж, ул хундлэн, мешген хав'Шж, эсэргууцэж баЙлаа. 

Малахи бол цэдэг нь бидэнд байдаг Хуу'ШН Гэрээний 

уеийн Израил дахь унэн бошиглоГ'lДООС суул'Шйнх нь бай

лаа. Туунээс хойш Израил нэгэнтээ тэднээр адислагдсан 

байсан бошиглоГ'lДООР га'ШГдах болсон билээ. 

Бурхан израилыг ариун ундэстэн Тууний онцгой унэт эр

дэнэ байхыг хусдэг байв (Египетээс Гарсан нь 19:5-6-г уз). 

Тэрээр Израилд эд баялаг, алдар суу, ХУ'ШЙГ амласан юм: 

"Би туунийг хоол хунсээр элбэгээр ереене: Би га'ШГдагс

дыг нь талхаар хангана. 

"Тууний тахилч Hapыг ч бас Би авралаар хувцаслах бе

геед тууний бурханлаг хумуус баярлан чангаар дуулна 

(Дуулал 132:15-16). 

Гэвч Тэрээр тууний хотуудад оршиж болохын тулд Из

раилыг ариун байхыг хусдэг баЙлаа. Израил нь Их Эзэн 

8ерийн уурд менх ор= газар хэмээн тунхагласан Сион 

болох ёстой байлаа (Дуулал 132:13-14-ийг уз). Малахийн 

УЙЛЧЛЭJПIйн дараа (МЭ8 430 оны орчимд) хуулийн багш 

нарын мэдлэгийг илчлэлтээс илууд узэх болсон уе Из

раилд эхэлжээ. 3арим тахил'Шд болон Левичууд санваа

pыг хундэтгэхээ ургэлжлуулсэн ч ялзрал Иудейн шашин, 

нийгэм, уле терийн амьдралд шургалсан баЙлаа. Энэ уе 

бол ард тумэн байхгуй болсон боIllИГЛОГЧДООР болон эрх 

мэдэл бухий тэдний дуу хоолойгоор елсеж цанга сан уе 

баЙлаа. Тэд нас барсан бошиглогчдын угсийг цуглуулж, 

хадгалан, хувилан олшруулж эхэлжээ. 

6ичээч нарын тоо ихсэв 

Иудейчууд Вавилон дахь целлегеес эргэж ирэхэд (МЭ8 

537 оны ор'Шмд) тэдний нийгэмд нэлээд их еерчлелт 

гарсан нь мэдэгдэж баЙлаа. Тэдгээр еерчлелтийн нэг нь 

бичээч нарыг ашиглах нь нэмэгдсэн явдал баЙв. Бичээч 

нар бол цэдэг хетлех болон cyдpyyдыг хувилан олш

руулж амь зуулгаа олдог бай сан боловсролтой хумуус 

бай сан юм. Тэд утгыг нь ойлгож, бичиг усгийн алдаануу

дыг нь олохын тулд cyдpyyдыг хичээнгуйлэн судалдаг 

баЙв. Бичээч нар тоо нь есч бай сан синагогуудыг хуул

барласан судруудаар хангахын хамт хуулийн багш нар 

болжээ. Израил бошиглогчидтой байсан уед бичээч нар 

судар хувилан олшруулаг'Шд буюу багш нар болдог 

баЙв. Гэвч Израилд бошиглогчдын дуу хоолой байхгуй 

болсон уед Мосегийн хуулийн эдгээр мэргэжилтнууд бо

шиглогчдын орон зайг беглех болсон юм. 

Ийм нэг бичээч Езра целегдегсдийн нэг хэсгийг боолч

лолоос буцааж авчран Израилд "дур эм, зарлигуудыг' 

зааж байлаа (Езра 7:10; мен Нехемиа 8:9-12-ыг уз). Тэрээр 

Нехемиагийн хамт тахилчид болон левичуудэд тедийгуй 

харин Израил дахь бух хумууст Мосегийн хуулийг зааж 

эхэлжээ. cyдpyyдыг ийнхуу олон тумэнд хуртээлтэйгээр 

уншихад онцгой анхаарал тавьдаг болсон нь Иудей ун

дэстний амьдрал дахь хамгийн онцгой ялгаатай шинжуу

дийн нэг баЙлаа. 

Бичээч нарын хуч нелее есен нэмэгдэхэд тулхэц узуул

сэн нэг ГОЛ хучин зуйл бол хумуусийн еврей хэлнээс ара

мей хэлэнд алгуураар гарсан еерчлелт баЙлаа. Дээрх 

хоёр хэл хэдийгээр тестэй хэл боловч зевхен арамей хэ

лээр ярьдаг иудейчууд cyдpyyдыг ойлгоход бэрхшээлтэй 

тулгардаг баЙв. Тиймээс хумуус cyдpyyдыг хервуулж, 

тайлбарлах эрдэм боловсролтой хумууст найдлага тавь

даг баЙв. Эдгээр эрдэм боловсролтой хумуус cyдpyyдыг 

тайлбарлахдаа эв нэгдэлгуй байснаас бусдыг еер еер ойл

голттой болгоход хургэдэг бай санд гайхах зуйлгуй юм. 

Иудейд Грекийн соёл иргэншил 
нолоолсон нь 

МЭ8 деревдугээр зууны шувтаргаар Грек ху'Шрхэг гурэн 

болов. Македоний хаан Филип Грекийн хойгийг бухэлд 

нь нэгтгэж, Персчуудийн ноёрхолд халдахаар бэлтгэж эх

лэв. МЭ8 334 онд Филипийн хуу Александр Персийн 

эзэнт гурнийг довтолж, бут цохив. Тэр тэндээс Дундад 

ДорноД руу тургэн ахиж, олон ундэстнуудийг тууний до

тор Иудейг байлдан эзэлжээ. Тууний ара ас Грекийн коло

НИЧЛОГ'Шд, худалдаа'Шд, гар урчууд, ажил'Шд Грекийн 

соёлыг нэвтруулэхээр хеврех болжээ. Хэдхэн жилийн да

раа Александр нас барсан ч Грекийн соёл иргэншлийн 

нелее Иудейд олон зуун жил ул мерее улдээсэн юм. 

Иудей Грекийн хаант улсын нолоон дор 

Александрыг нас барсны (МЭ8 323 онд) дараа жанжнууд 

нь тууний эзэнт гурний телее тэмцэлдэж эхлэв. Селукас 

Сири болон Дундад ДорнодьПI умард хэсгийг эзэлеэн 

бол, Толламий Египетийг авав. Иудей энэ хоёр ерселдег

'Шйн яг дунд нь баЙлаа. Ууний улмаас дараагийн хэдэн 

жилд удирдагч нар нь хэдэн удаа солигдсон нь Иудейн 

хун амд муутаар нелеелжээ. Эцэстээ МЭ8 302 онд 

Иудей Египетийг эзэгнэгч Толламийгийн эрхшээлд орж, 

зуун жил тууний мэдэлд баЙжээ. МЭ8 198 онд селуси

дууд Иудейг байлдан эзэлж, эзэмших болов. 

Энэ уед Иудейн хун ам ессеер баЙлаа. Олон иудей хун 

Иудейн нутгаас гадуур амьдарч баЙв. Жишээ нь, Еги

пет дэх Александр и хотод маш олон иудей амьдарч 

баЙлаа. Мен Вавилон болон бусад хотуудад иудейчууд 

олноороо суурьшсан баЙв. Диаспорагийн (тарж бут ар

сан) иудейчууд, Иудей дэх иудейчуудийн тооноос хэд 

дахин олон баЙлаа. 
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Селусидийн хаан Антиох Епифан мэе 175 онд засгийн 

эрхэнд rap'l, тэрээр иудей'lУУДИЙН тугжигдмэл байдал 

ба мухар сусэг гэж уздэг байсан ЗУЙЛД грек'IУУД урт 

удаан хугацаанд хулээцтэй хандаж ирсэн байна гэж уз

жээ. Тэрээр Грекийн шашныг иудей'lУУДЭД шутуулэх за

маар тэдний шашныг устгахыг ХИ'lЭЭЖ баЙлаа. мэе 169 

онд тууний тушаалаар ариун сумийг тон он дээрэмдэв. 

Туунээс хойш удалгуй Иерусалимын хэрмийг нурааж, 

гута ан бузарласан Ариун сумийн Уулын ойролцоо барь

сан бэхлэлтэд цэргийн хуаран байгуулсан ажээ. Хязгаар

тай тоогоор явагдаж байсан ариун сумийн шутлэгийг 

удалгуй бур зогсоожээ. Хундэтгэлийн едрийг сахих, баяр 

ёслол тэмдэглэх, хев'! хендехийг хориглож, зеР'lсен то

хиолдолд цаазаар авах ял оноох болов. Мосегийн хуулиар 

бузарт тооцогддог бегеед туйлын жигшууртэй гэж 

иудей'lУУДИЙН уздэг бай сан гахайг Антиохын цэргууд 

харж бай ж тахилд ергуулдэг болжээ. 3евсийн хиймэл 

шутээн болон бусад хуурамч бурхдыг хумуусээр албадан 

шутуулэх болов. 

Хасмонеанчуудын болон 
Маккабын бослого 

Иудейн шашныг устгах гэсэн Антиохын оролдлого улам 

бур харгис хэрцгий болж баЙв. Иудей'lУУД дуулгавартай 

захирагдахын оронд эсэргууцэл нь улам 'Iангарч Антиох 

болон тууний грек цэргуудийг узэн ядах болов. мэе 167 

онд Модин ХЭМЭЭХ жижигхэн тосгонд Сирийн цэргууд 

хумуусийг цуглуулж, евген тахилч Маттиатыг бее мер

гелийн бурханд тахил ергехийг шаарджээ. Бур цаазаар 

авахаар заналхийлсэн '1 Маттиат тийнхуу тахил ергехеес 

татгалзав. еер нэг тахил'l урагш гар'! ирэн цэргуудийн 

шаардсаныг хийхийг зевшеерсен гэнэ. Сул дорой тахил'l 

хутгаа далайх хооронд хилэгнэсэн Маттиат илдээ шуу

рэн ав'! тахил'l, Сирийн цэргийн дарга хоёуланг нь ал

жээ. Маттиат таван хуугийнхээ хамт толгод руу зугтаж, 

бух иудей'lУУДИЙГ еерседтэйгее нэгдэхийг уриалан дуу

дав (1 Маккабий 2:1-30-ийг уз). Тийнхуу бослого эхлэв. 

Бослого орон даяар дэгдэж, газар бухэнд дэмжлэг олж, 

иудей'lУУД СИРИ'lуудийг узэн ядах болжээ. Тэр уед Ан

тиох бослогыг ноцтой хэрэг ГЭЖ узэв. Тэрээр эрх 'Iелеег 

эгээрэн хуссэн бухэл бутэн ундэстэнтэй тулгар'lЭЭ. 

Маттиат Мосегийн хуулийг хамгаалахыг хус'! байсан та

хил'l байсан yqpaac тууний гэр бул, Хасмонеанчуудыг 

дэмжиж баЙлаа. Бослого эхэлснээс хойш удалгуй Маттиат 

нас барж, хуу Иуда нь удирдлагыг гарта а ав'IЭЭ. Иуда цэр

гийн сод жанжин байсан бегеед тоогоор хэд да хин цеен, 

зэр зэвсэг муутай цэргууддээ Бурханд болон зев шударга 

зорилгодоо итгэх итгэлтэй байхыг дахин дахин ухуулдаг 

баЙлаа. Тэр еерийнх нь цэргээс тоогоороо хоёроос дерев 

дахин илуу дайсны ХУ'IИЙГ удаа дараа бут цохиж баЙв. 

мэе 165 онд иудейчууд Иерусалимыг дахин эзэлж, ариун 

сумийг бузар зуйлсээс цэвэршуулэн, Иеховаг шутэн биш

рэхийн телее дахин онцгойлон адисалжээ. Иудей дервен 

зуу гаруй жилийн хугацаанд анх удаа гадны ноёрхлоос ан

гижир'lЭЭ. Хасмонеаны бослогыг Маккабийн бослого гэдэг 

нэрээр илуу МЭДДЭГ ажээ. У'lИр нь маттиатыli хууг Иуда 

Маккабий гэдэг байсан нь "Алх'IИН Иуда" гэсэн утгатай 

ажээ. Гэв'I Маттаит болон тууний хевгуудийн ХУНД унээр 

олдсон ялалт удаан ургэлжилсэнгуЙ. Хасмонеаныхны ур 

удам еерсдийг нь их эзэн 'Iелеелснийг маш тургэн март

сан ажээ. Шинэ хааны гэр булийн гишууд Саул, Давид, 

Соломон нар шиг алдар нэр, албан тушаалыli сур ХУ'lээр 

ялзралд идэгдсэн ажээ. Маккабийн хевгууд охид буруу 

уле терийн бодлого баримталж байснаас зуун жилийн да

раа, мэе 63 онд израилыг РомьПI жанжин Помпей байл

дан дагуулсан билээ. 

Фарисайчууд ба садукайчууд 

мэе хоёрдугаар зууны уед Иудейд фарисай'lУУД, саду

кайчууд гэсэн нелее бухий хоёр булэг уусэн бий болжээ. 

Фарисай'lУУД Иудейн зан УЙЛУУДИЙГ 'Iанд сахихыг болон 

Тораг (Мосегийн таван ном) судлахыг хехуулэн дэмждэг 

баЙлаа. Тэдний зарим нь Иудей'lУУДИЙН амьдралд шур

галан ОРСОН Грекийн цэвэр бус нелеенеес еерсдийгее 

тусгаарлахыli тулд еерсдийнхее хуулийн тайлбарыг 

'Iанд баримтлах андгай тангараг тавьдаг баЙв. Тэд зевхен 

Тораг еерсдийнхее шутлэг бишрэлийн хучин тегелдер 

эх сурвалж гэж уздэг бай сан тедийгуй, энэ ундэс сууриа 

ергежуулэн, хyyqин хуулиудыг шинэ нехцел байдалд 

тохируулахыг хи'lЭЭДЭГ баЙлаа. энэхуу тайлбар нь аман 

хууль гэгддэг болсон баЙв. У'lИр нь ууний ихэнх ХЭСГИЙГ 

уг'lЛЭН цээжилж, амаар дамжуулдаг баЙв. Фарисай'lУУД 

'Iелеет хусэл болон теерег зургийн хослол, Амилуулалт, 

шагнал буюу шийтгэлийн ур дунгээр ирэх амьдрал дахь 

шуултэнд итгэдэг баЙлаа. 

Фарисайчууд Мосегийн хуулийг хадгалж улдээхийн те

лее шаргуу тэмцэж баЙлаа. Тэд Грекийн нелеений эсрэг 

тэмцэхийн тулд уг хуулийг 'Iандлан сахих болжээ. Дэл

хийн хуурам'! узэл санаанаас еерсдийгее хол байлгах гэж 

оролддог Y'lpaac тэднийг Перуши.м буюу еврей хэлний 

"салан тусгаарлаг'IИД" гэсэн утгатай угээр нэрлэсэн 

ажээ. Фарисайчууд гэдэг грек уг Перуши.м гэсэн угнээс га

ралтай аж. Иудейн шашны уламжлалт эрхэмлэх зуйлс 

хэт давамгайлах болсонд тугшуурлэх НЬ ИХЭССЭН уед фа

рисайчууд Иудей'lУУДИЙН олонхийн шашны узэл бодлыг 

телеелех хуртлээ нэрд гар'lЭЭ. 

Фарисайqyуд ихэнхдээ энгийн хумуус байсан бол саду

кай'lУУД нийгмийн дээд давхрагынхан: тахилчид, худал

даа'IИД, язгууртнууд баЙв. Шашны булэглэлийн нэр нь 

(еврей хэлний Зедуки.м) Давид XaaНbI уеийн тэргуун та

хил'l асан 3адокийн нэрнээс уусэлтэй байж болох юм. 

Езекиел ариун СУМД хяналт тавих ажлыг 3адокийн гэр 

булд итгэмжлэл хулээлгэн даатгасан ажээ (Езекиел 40:46; 

43:19; 44:10-15-ыг уз). Иймээс энэ гэр булийн ХОЙ'l уеийн

хэн ,мэе 200 Ор'IИМ ОН хуртэл ариун СУМД шатлан хя

налт тавьж баЙжээ. Садукайчууд гэдэг нэр 3адокийнханд 

талархалтай ханддаг хумуусийг заадаг байж болох юм. 

Еренхийдее бол садуйкайчууд уламжлалыг баримтлаг

'IИД баЙлаа. Садукай'lУУД фарисаЙ'lуудтай адилгуй нь 

Тора дээр ундэслээгуй бол аман хуулийг эсэргууцдэг 



баЙв. Тэд ариун сум дэх тахилд онцгой ач холбогдол егч, 

тэнгэр элчууд болон Амилуулалтад итгэх итгэлийг эсэр

гууццэг баЙв. Садукайчууд еренхийдее Грекийн соёлыг 

хулээн авсан чинээлэг ангийг телеелдег баЙв. Тиймээс 

тэд ард тумний ихэнхийн дэмжлэг хулээдэггуй баЙлаа. 

Ессенчууд 

Ессенчууд нийгмээс бурмесен тусгаарлагдсанаар шашин 

шутлэг дэх цэвэр ариун биш явдлаас зайлсхийхийг 

оролдцог баЙлаа. Тэдний нэр "даяанч сусэгтнууд" гэсэн 

утгатай байж магадгуЙ. Квомран буюу ихэнх эрдэмтдийн 

узсэнээр уг булгийн ариун бичээсууд байх ёстой Сенесен 

Тэнгисийн бичиг илэрсэн 1940-еед оны суулчээр энэ бул

гийг сонирхох явдал бий болжээ. Квомрам булгийнхэн 

дэлхийгээс эрс тусгаарлагдах хэрэгтэй гэдэгт итгэдэг 

ажээ. Тэд илчлэлт ху лээн авдаг хэмээн еерсдийн итгэдэг 

"зев шударгын багшийг" дагадаг баЙлаа. Тэд нийтийн 

хэв журмыг сахин, Мосейн хуулийг дагаж, судруудаас 

идэвхтэйгээр суралцдаг баЙлаа. Мессиа удалгуй ирж тэд

нийг харанхуйн хевгуудийн эсрэг суулчийн агуу тулал

даанд удирдах болно гэдэгт тэд итгэдэг баЙв. 

Иудей Ромын захиргаанд 

Помпей Иудейг эзэлж, Ромын захиргаанд оруулсан уед 

Хасмонеанчуудын нэгийг хаанаар томилжээ. Иудейн хаан 

нь зевхен нэр тедий хун байв. Уг хааны зевлех Антипитер 

теделгуй Ромыг зусардаж, эрх мэдлийг гартаа авчээ. Анти

питер бол иудейчуудийн узэн ядцаг Едом хун баЙв. Тэрээр 

Ромын аllПIГ сонирхолд дорно зугээс байнга заналхийлэгч 

дайсан Партчуудын эсрэг тэмцэхэд нь Ромд тусалснаар 

эрх мэдлээ бэхжуу лж чадсан аж. Антипитер энэ туслам

жийнхаа телее хуугээ Иудейн хаанаар томилуулах эрх 

олж авчээ. Ийнхуу иудейчуудийн туухэнд онцгой нелее 

узуулсэн Агуу Херод туухийн тавцан дээр гарч ирсэн 

ажээ. Агуу Херод бол харгис, догшин (энэ бол Есусийг ня

рай байхад хенеехийг тушаасан Херод) ч чадварлаг удир

дагч баЙлаа. Ром туунд баяртай байлаа, учир нь тевег 

удцагаараа алдартай болсон мужид тэрээр хяналт тавьдаг 

байснаас гадна Ромд чин унэнч баЙлаа. У ламжлал ёсоор 

далан нэгэн хунээс бурдцэг бегеед тэргуун тахилчийн 

даргалдаг шашин, улс терийн зевлел болох Санхедринаар 

дамжуулан иудейчуудэд нэн хязгаарлагдмал улс терийн 

эрх мэдэл олгосон ажээ. 

Херод бол Грек, Ромын соёлыг дэмжигч бай сан бегеед 

уунийг Иудейд буцааж сэргээсэн юм. Ийнхуу тэрээр 

Грекийн соёлыг буцааж сэргээснээр муж даяар их ба

рилгын хетелберийг хэрэгжуулж эхэлсэн ажээ. Тэрээр 

захирагдагсдынхаа талархлыг хулээхийн тулд ариун су

мийн уулан дээр нарийн ур хийцтэй, цогцолбор хетел

берийг эхлуулж, эцэстээ ариун сумийг эртний дэлхийн 

гайхамшгуудын нэг болгосон билээ. Барилгын энэ хе

телбер Христийн уед ч ургэлжлэн хегжсеер баЙв. Агуу 

Херод Есусийг терснеес хойш удалгуй нас барахад Ром 

хаант улсыг Херодын гурван хууд хувааж егчээ. Филип 
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галилыli умард болон зуун хэсгийг захирсан бол Херод 

Антипас Галил, Переа хоёрыг, Архел Иудей, Самари, 

Едомыг захирч баЙлаа. Эв дуй, чадвар муутайгаас болж 

Ром МЭ 6 онд Архелыг албан тушаалаас нь авч хаяв. 

Тууний захирч байсан нутаг дэвсгэр Ромын муж болж, 

Ромоос томилсон захирагч удирдах болов. 

Херодчууд ба Зилотчууд 

Херод Антипа сын хаанчлалд талархаж, тууний бурэн 

эрхийг дэмжихийг ард тумэнд уриалдаг байсан иудей

чуудийн нэг булэг. Энэ шалтгааны улмаас тэднийг Хе

родчууд хэмээн нэрлэжээ. Херодчууд Херод Антипас 

засгийн эрхэнд гарсныг тухайн уе дэх Мессиагийн узэл 

санааны хэрэгжилт гэж уздэг баЙжээ. Тэд еерсдийн узэл 

сана аг зааж, туунд нь дургуйцдэг гэж еерсдийн боддог 

хэнийг ч гэсэн эсэргууццэг баЙв. У лс терийн энэ бу лэг

лэл Есусийг эсэргууцэхийн тулд фарисайчуудын булэг

тэй нэгдсэн бегеед (Матай 22:16-г уз) тэр цагаас хойш 

тэд Туунийг улс терийнх нь зорилгод аюул занал учруу

лагч гэж узэх болжээ. 

Херодчуудын эсрэг Зилотчууд зогсож баЙлаа. Тэд ха

рийнхан терийн жолоо атгаж, нелее узуу лж байгааг 

эсэргууцэж, Иудейг эрх челеетэй байлгахыг хусдэг баЙв. 

Зарим зилотчууд Ромыг тулхэн унагаах зорилгоор ху

чирхийлэл уйлдэхийг хулээн зевшеердег баЙлаа. МЭ 6 

онд гарсан тэдний бослогыг Ромчуудын емнеес Херод 

Антипас амжилттай даржээ. Есусийг егуутгэсний дараа 

МЭ70 онд Иерусалимыг бурэн устгахад хургэсэн Ромын 

эсрэг бослогыг ундсэндээ зилотчууд удирдсан ажээ. 

Дугнзлт 

Хуучин Гэрээ, Шинэ Гэрээний хоорондох хугацаанд 

ариун сумийн уйлчлэл тасалдсан ч, зан уйл нь ургэл

жилсээр байсан юм. Тахилчид тахилыli их ширээн дээр 

зохих тахилыг ергесеер, ариун газар дахь тахилын ши

рээн дээр утлага уугиулахад ард олон едер бур залбир

даг баЙлаа. Тэгтэл нэг едер Захариа нэртэй тахилч ёслол 

гуйтгэснийхээ дара а ариун газраас тургэн гарч ирэх ёс

той атал гарч ирсэнгуЙ. Хумуус гайхсан ч, тахилч илч

лэлт хулээн авч байгаа юм болов уу гэж бодож. 6ндер 

настай, даруухан Захариа тэнгэр элчийн дэргэд зогсож 

баЙлаа. "Чиний гуйлт сонсогдсон бегеед эхнэр Элизабет 

чинь чамд хуу теруулнэ .... 

"Тэр ... Эзэний телее бэлтгэгдсэн хумуусийг бэлэн бол

гохьПI тулд ... Елиагийн хуч болоод сунс дотор явна (Лук 

1:13,17). Энэ хуухэд бол Иохан Баптист баЙв. Тууний нэр 

еврей хэлээр "Бурханы бэлэг" гэсэн утгатай ажээ. Иехова 

буюу урт удаан хугацаанд Иудейн хулээсэн Мессиа Бур

ханы Х уу болж дэлхийд ирэх замыг бэлтгэсэн емне нь 

ирэгч, нэгэн бошиглогч Израилд ийнхуу дахин иржээ. 

(Нэмэлт материалыг Old Testament: Хааоыи Дээо-Малахu -

гийн нэмэлт хэсгээс уз [Religion 302 student manual, 1982], 

х. 359-365.) 
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1. "Есус гэдэг хун ... шавар зуурч, нудийг минь 
шаваад, надад: .. угаа гэж аЙлдсан. Тэгээд би явж 
угаагаад хараатай балсан гэж хариулав" (Иахан 9:11). 

2. "Тэр Амралтын едрийг сахьдаггуй учир Бурханаас 
ирсэн хун биш" (ш.16). 

3. "Нугэлт хун ... тийм гайхамшгуудыг хэрхэн уйлдэж 
чадах билээ?" (шулэг 16). 

4. "Тэр бал эш узуулэгч" (шулэг 17). 

5. "Сахар терсен гэж та нарын ярьдаг хуу чинь энэ мен 
уу? Тэгвэл тэр адаа яаж харж байна?" (шулэг 19; тэд 
туунийг сахар терсенд итгэхгуй байв). 

6. "Энэ бидний хуу мен гэдгийг балан сахар терснийг 
нь бид мэдэж байна" (шулэг 20). 

7. "Тууний эцэг эх иудейчуудээс айв" (шулэг 22). 

8. "Энэ хун [Есус] нугэлтэн гэдгийг бид мэднэ" 
(шулэг 24). 

9. "Би та нарт хэдийнээ хэлсэн. Та нар сансаагуй" 
(шулэг 27). 

10. "Чи л тууний [Есусийн] дагалдагч байна. Харин бид 
Масегийн дагалдагчид" (v.28). 

11. "Тэр миний нудийг нээсэн байтал та нар Туунийг 
хаанаас ирснийг нь ч мэдэхгуй байна " (шулэг 30). 

12. "Хэрэв энэ хун Бурханаас ирээгуй юм бал, Тэр юу ч 
хийж чадахгуй байсан" (шулэг 33). 

13. "Эзэн минь, би итгэж байна" (шулэг 38). 

14. "Бид бас сахар юм биш биз?" (шулэг 40). 



Судрын эшлэлууд 

"Урьд нь хун ер унаж байгаагуй 
илжигний дудранг ол" (Лук 19:30; 
шулэг ) 30-35; 3ехариа 9:9; Матай 
21:2-7; Марк 11:2-7; Иохан 
12:14-15-ыг уз). 

"Х умуус зам дээр нь хувцсаа дэвсэж 
байлаа" (Лук 19:36; мен Матай 21:8; 
Марк 1:8-ыг уз). 

"Далдуу модны мечрийг барьж, 
Туунийг угтахаар гарав" (Иохан 12:13; 
мен Матай 21:8; Марк 11:8-ыг уз). 

"Давидын Хууд Хозанна: Эзэний нэр 
ээр ирэгч нь ереелтэй еэ!" (Матай 
21:9; мен Марк 11:9-10; Лук 19:38; 
Иохан 12:IЗ-ыг уз). 

"Хэрэв тэд дуугаа хураавал, 
чулуунууд хашгирна шуу" (Лук 
19:40; мен Иохан 12:19-ийг уз). 

Ач холбогдол 

"Тэрбээр тулалдааны евч хуяг дуулгатай, баярын бурээ 
цангинуулан, гоёж чимсэн аргамаг хулэг хулэглэн ирсэнгуй, амар 
амгалангийн бэлгэ тэмдэг болгон, илжиг унаж ирэхэд, цугласан 
олон тумэн туунийг даган хошуурч, Хозанна хэмээн хашгирч 
баЙлаа . . . Илжиг нь уран зохиолд 'иудейчуудийн хувьд хаан 
угсааны эртний бэлгэдлийн' уурэг гуйцэтгэдэг бегеед илжиг 
унаж ирсэн хун амар амгаланг бэлгэддэг байжээ (Жеймс э. 

Талмейж, Jesus the Christ, 3 дахь хэвлэл, [1916], 516-517). 

"3евхен хаад болон байлдан дагуулагчдыг л уун шиг ер бусы н 
хундэтгэл узуулэн хулээж авдаг баЙлаа. (Хаадын Дэд 9:13.) Ийнхуу 
Есусийг Иерусалимд ялгууснаар орж ирэхэд ихэвчлэн хаад, агуу 
удирдагчдад узуулдэг ергемжлел, хундэтгэлийг Туунд узуулсэн 
нь харагддаг" (Брус Р.МкКонки, Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 боть, [1966-1973], 1:578). 

"Баяр хеер болсон дагалдагчид нь аврал, челеелелтийн телее 
уухай хашгиран, ялалтын бэлгэдэл болгон далдуу модны меч
рийг Их Эзэний зам дээр дэвсэж байсныг бид харж байна. Энэхуу 
сэтгэл догдлом уйл явдал нь ирээдуйд 'ундэстэн бурээс, бух 
овгоос, бух ард тумнээс, бух хэлтнээс ирсэн, 'цагаан дээл емссен, 
гарта а далдуу модны найлзуур барьсан,"хэн ч тэднийг тоолж 
чадамгуй' 'уй олон хун' цуглан, 'сэнтийний емне, Хурганы емне 
зогсон,' 'чанга дуугаар,' 'Аврал бол сэнтийд залрагч бидний Бур 
ханд ба Хурганд байдаг' хэмээн хашгирахыг зегнесен юм. 
(Илчлэлт 7:9-10.)" (Doctrinal New Testament Commentary, 1:578). 

"Дэлхий дээр амьдарч байсан еер ямар ч хунд сунсээр едеегдсен 
ийм агуу хундэтгэл, бишрэлийг хэзээ ч узуу лж байгаагуй эсвэл 
ийнхуу узуулж чадахгуй юм. Эндээс бидний Их Эзэн бол Бурханы 
Хуу мен гэдгийг цугласан олон тумэн гэрчилж байсныг бид харж 
байна. Тэд Есусийг Давидын Хуу, Израилыг Челеелегч, еерсдийнх 
нь Аврагч бегеед Гэтэлгэгч, амлагдсан Мессиа, Бурханы Хуу гэж 
баяр хургэж уухай хашгирч байна. Тэд ингэхдээ ариун уг 
хэллэгийг ашиглан, Хозанна хэмээн аврал болон Давиды н 
амлагдсан Хуугийн ялалтыг дурсэлсэн Мессиагийн тухай 
бошиглолоос ундэслэлтэй, ухаан бодолтойгоор эш татаж байна. 

"Хозанна гэдэг нь шууд утгаараа одоо авраач, эсвэл бид залбирч 
байна, авраач, эсвэл бид Танаас гуйж байна, авраач гэсэн уг бегеед 
тууний ирэлтийн уед Израил еерсдийн Мессиаг царайчлан гуйх 
болно хэмээн зегнен хэлсэн Мессиагийн тухай бошиглолоос авсан 
ажээ [Дуулал 118:22-26]" (Doctrinal New Testament Commentary, 
1:578-579-ийг уз). 

"Тийнхуу тэр едер 8ерийгее олон тумний хусэлд толилуулан, 
тэдний хундэтгэл, ергемжлелийг нигуулсэнгуйгээр хулээн авсан 
Христийн зорилгыг бидний хязгаарлагдмал ухаанаар бурэн ойлгох 
боломжгуй юм. Тэр уйл явдал санаандгуй, санамсаргуй эсвэл 
тохиолдлын хэрэг биш баЙлаа. Тэр урьдаас бодож, телевлелгуйгээр 
уг боломжийг ашигласан нь тодорхой юм. Юу болохыг мен Тэр 
еерее юу хийхийг урьдаас мэдэж баЙжээ. Энэ бол сурлэг ёслол 
байсан нь эргэлзээгуй бегеед Ха ан 8ерийн хотод, 8ерийнхее 
ариун сум, хаадын Хааны ергеенд жинхэнэ ёсоор орж ирсэн уйл 
явдал байлаа" (Jesus the Christ, 517). 



Дээгуур енгерех 6аярын емнех зургаа 

дахь едер 

Марта, Мариа нарын гэр дэх зоог Бетани 

Мариа Есуст тос турхэв Бетани 

Иудагийн эсэргууцэл Бетани 

Хумуус Есус уруу цуглав, Лазар Бетанид 

Лазарыг алахаар зевлелдсен нь Иерусалим 

Дээгуур енгерех баярын емнех 
тав дах ь едер 

Бошиглол гуйцэлдэв l.fидуниЙУул 

Ялгуусан ирэлт Иерусалим 

Фарисай'/ууд дургуйцсэн нь Иерусалим 

Есус Иерусалимын телее Иерусалимын 
харамсан уйлав ойролцоо 

Грек'/ууд Есусийг харахыг хусэв Иерусалим 

Бодрол: Есусийг Эцэг илгээсэн Иерусалим 

ариун сумээс Иерусалим 

Дээгуур енгерех баярын емнех 
дерев дэх едер 

Инжрийн модыг зухэ ж, хатаав Бетанийн ойр 
олцоо 

Тахил'/ид Есусийн эрх мэдлийг Ариунсум 
сорив 

Сургаалт зуйрлэл: Хоёр хуу Ариунсум 

Сургаалт зуйрлэл: Ёс бус зарц Ариунсум 
нар 

Сургаалт зуйрлэл:Хааны хуугийн Ариунсум 
хурим 

Цезарын юмыг Цезарт нь: Ариунсум 
Фарисай'/ууд ба Херодынхон 

Гэрлэлт, долоон нехер: Ариунсум 
Садукай'/ууд 

Агуу зарлиг: Фарисай'/ууд Ариунсум 

Фарисайчууд амаа таглуулав Ариунсум 

Бэлэвсэн эмэгтэйн сахар за ас 
Ариунсум 

Хоёр нуур гаргахыг Ариунсум 
буруутгасан нь 

Есус Иерусалимын телее Иерусалимын 
гашуудсан нь ойролцоо 

Бодрол: Хоёр дах ь Ирэлтийн l.fидуниЙУул 

= тэмдгууд 
a::I 
с") 
-а 
> 
::1 
-4 

21:1-5 11:1-6 

21:6-11 11:7-11 

21:12-16 11:15-19 

21:17-18 11:12 

21:18-22 11:12-14, 
20-26 

21:23--46 11:27-33 

21:28-32 

21:33--46 12:1-12 

22:1-14 

22:15-22 12:13-17 

22:23-33 12:18-27 

22:34--40 12:28-31 

22:41-46 12:35-37 

12:41--44 

23:1-36 12:38--40 

23:37-39 

24 13 

.. 

19:28-34 

19:35-38 

19:39--40 

19:41--44 

19:45--48 

13:6-9-ийг 

20:1-8 

20:9-20 

14:1-24-
ийг уз 

20:21-26 

20:27-38 

10:25-37 

20:39--44 

21:1-4 

11:37-54; 
18:9-14; 
20:45--47 

13:34-35 

12:37--48; 
17:20-37; 
21:5-38 

12:2 

12:3 

12:4-8 

12:9 

12:10-11 

12:12 

12:12-18 

12:19 

12:20-22 

12:23-50 

Хожмын 
уеийн 

илчлэлт 

Иосеф 
Смит-
Матай 1 



Уйл явдал Хаана Хожмын 
уеийн 

илчлэлт 
Сургаалт зуйрлэл: арван онгон Чидуний Уул 25:1-13 12:35- С ба Г 45:56-59 

охин 36-г уз 

Сургаалт зуйрлэл:Талант Чидуний Уул 25:14-30 

Сургаалт зуйрлэл: Хонь ба ямаа ЧидунийУул 25:31-46 

Дээгуур енгерех баярын емнех 
гурав дахь едер 

(Цэдэглэгдсэн уйл явдал буюу 
номлол байдаггуй) 

Дээгуур енгерех баярын емнех 26:2 14:1 

хоёр дахь едер 

Дээгуур енгерех баяраар Иерусалимын 26:2 

цовдлуулах тухай Есусийн ойролцоо 
бошиглол 

Каиафын ордон дахь хуйвалдаан Иерусалим 26:3-5 14:1-2 

Фарисай хун Симоны гэр Бетани 26:6 14:3 7:36 

дэх найр 

Нэг эмэгтэй Есусийн тэргуун дээр Бетани 26:7-13 14:3-9 7:37-50 

тос цутгав 

Иудас Есусээс урвахаар хуйвалдав Иерусалим 26:14-16 14:10-11 22:1-6 

Исгээгуй талхны анхны едер Иерусалим 26:17-19 14:12-16 22:7-13 

Дээгуур енгерех баярын емнех Иерусалим 26:20 14:17 22:13-14 13:1-2 

удэш 

"Та нарын нэг чинь Надаас Иерусалим 26:21-24 14:18-21 22:21-23 13:18-22 

урвана" 

Урвагч тогтоогдов Иерvсалим 26:25 13:23-30 

Ариун ёслолыг бий болгов Иерусалим 26:26-29 14:22-25 22:15-20 

Есус дагалдагчдынхаа хелийг Иерусалим 13:2-5 

угаав 

Петрийн эсэргууцэл Иерусалим 13:6-12 ИСО,Иохан 
13:10-11 

Есусийн улгэр жишээ Иерусалим 13:13-17 

Шинэ зарлиг Иерусалим 13:31-35 

Есус дагалдагчдаа тэйвшруу лав Иерусалим 14:1-15 

8ер нэг Тайтгаруулагч Иерусалим 14:16-31 

Жинхэнэ жимсний мод Иерусалим 15:1-8 

Бие биенээ хэйрла Иерусалим 15:9-17 

Дэлхийн узэн ядалт Иерусалим 15:18-25 

Унэний Сунс гэрчилсэн нь Иерусалим 15:26-27 

Телеелегчдийг сэрэмжлуулсэн нь Иерусалим 16:1-6 

Тэйтгаруулагч Иерусалим 16:7-16 

Эсэргууцэл: Баяр хеер ба уй гашуу Иерусалим 16:17-30 

Бошиглол:Сурэг тараагдана Иерусалим 26:31-32 14:27 16:31-33 

Бусдын телее хийсэн Есусийн Иерусалим 17 

залбирал 

Гетсеманид зовсон нь ЧидунийУул 26:30 14:26 22:39 18:1 

Петр: "Таныг эргэн ирэхэд ... " Иерусалим 22:31-32 
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1: 1. 

Иудас урвасан нь 

Баривчлахаар ирсэн хумуус 
ухарч газарт унав 

11 11 1 1 

Гетсемани 

Гетсемани 

Петр Есусийг илдээр хамгаалав Гетсемани 

Есус баривчлагдав Гетсемани 

Ахлах тахилчдын вмнв Каиафын 
хэрэг шуув ордон 

Петр угуйсгэсэн нь Каиафын 
ордон 

Цэргууд Есусийг тохуурхан Каиафын 
доромжлов ордон 

вмнв хоёр дахь 
удаагаа хэрэг шуусэн нь 

Алуурчныг суллав Иерусалим 

Цус урсгасан гэм нугэл Иерусалим 

Есусийг ташуурдаж, Иерусалим 
тохуурхан доромжлов 

Есусийг Голготад аваачив Иерусалимын 
ойролцоо 

Цовдлолт Калвари 

Цэргууд Есусийн хувцсыг хэн Иерусалимын 

нь авахаа шодов ойролцоох 
Калвари 

Тэмдэг: Иудейчуудийн ха ан Иерусалимын 
ойролцоох 
Калвари 

Харанхуй болов: Ес дэх Иерусалим 
цагийн зургаа дахь цаг 

Есусийн ээжийг Иоханы Калвари 
асрамжид вгвв 

26:47-50 14:43-46 22:47-48 

26:51-54 14:47 22:49-53 

26:55-57 14:46-52 22:52-54 

26:57-68 14:53-65 22:54 

26:69-75 14:66-72 22:55-62 

22:63-65 

27:15-21,26 15:6-15 23:18-25 

27:24-25 23:4,14, 19:4-ийг уз 
22-ыг уз 

27:27-31 15:15-20 

27:32-34 15:20-23 23:26-31 

27:35-44 15:24-33 23:32-43 

27:35 15:24 23:34 

27:37 15:26 23:38 

27:45 15:33-36 23:44-45 

.. 

18:2-3 

18:4-9 

18:10-11 

18:12 

18:13, 19-24 

18:15-18, 
25-27 

18:39-40 

19:1-12 

19:13-17 

19:18-22 

19:23-24 

19:19-22 

19:25-27 

Хожмын 
уеийн 

илчлэлт 

9:21-22; Мозая 
3:5-12; С ба Г 
19:1-24 

Хиламан 
14:20-27; 3 
Нифзй 8:5-22; 
10:9 



Есусийг оршуулсан нь 

Ахлах тахилqид болон 
фарисайqууд булшийг лацдав 

Эхний едер: Газар хеделж, 
тэнгэр элqууд булшийг 
онгойлгов 

Магдалын Мариа онгорхой 
булшин дээр ирэв 

Петр, Иохан хоёр булш 
уруу xypq ирэв 

"Эмэгтэй, qи юунд уйлна вэ?" 

"Надад гар буу хур" 

Дагалдагqид ярьсан 
q итгэсэнгуй 

Хоёр Мариа булш уруу 
xypq ирэв 

Тэнгэр элqууд: "Тэр амилсан" 

Эмэгтэйqууд Есустэй тааралдав 

Албаны хумуус цэргуудэд 

Удэш нь: Есус дагалдагqид 
дээрээ xypq ирэв 

Томас байхгуй байв, тэр 
итгэсэнгуй 

Найм хоногийн дараа: 
Томастай хамт 

Иоханы тухай гэрqлэл 

Арванхоёрт хулээлгэсэн 
агуу итгэл 

Тэнгэрт одсон нь, тунхаглал 

Иерусалимын 
ойролцоо 

Иерусалимын 
ойролцоо 

Иерусалимын 
ойролцоо 

Иерусалимын 
ойролцоо 

Иерусалимын 
ойролцоо 

Иерусалимын 
ойролцоо 

Иерусалимын 
ойролцоо 

Иерусалимын 
ойролцоо 

Иерусалимын 

Иерусалим 

Иерусалим 

Иерусалим 

Иерусалим 

Галилын уул 

Иерусалимын 
ойролцоо 

27:51-53 

27:57-61 

27:62-66 

28:1-2 

28:1 

28:2-8 

28:9-10 

28:11-15 

28:16-20 

15:42-47 23:50-56 

24:1-2 

24:12,24 

16:10-11 24:9-11 

16:1-4 23:55; 24:3 

16:5-8 24:4-8 

16:9 

16:13 24:33-35 

16:14 24:36-49 

16:15-18 

16:19-20 24:50-53 

19:38-42 

20:1-2 

20:3-10 

20:11-13 

20:14-17 

20:18 

20:19-23 

20:24-25 

20:26-29 

21:23-25 

Хожмын 
уеийн 

илчлэлт 

3 Нифай 28:6; 
СбаГ 7 

Мормон 9:22-24 
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ДАХЬ ЦАГ 1----+-----'-- (6) Загалмайд дуужлэв 
(оrлооний � 
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(5) Симон Есусийн 
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(4) Есус Пилатын 
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(3 цаr ОРОЙН) 

(10) Амьсгал хураасан 
цаг (ойролцоогоор) 

(11) Газар хеделсен нь; 
ариун сумийн хешиг 
хоёр хуваагдав 

(12) Дээрэмчний хелийг хугалж, 
(1) Есус Санхедрины Есусийн хажуугаас цоо хатгав 

емне (13) Оршуулсан нь 

1. Матай 26:57-68; 27:1-2 9. Лук 23:34, 43; Иохан 

2. Иохан 18:28-38 
19:26-27; Матай 27:46; 

Иохан 19:28; Лук 23:46; 

3. Лук 23:7-12 Иохан 19:30 

4. Иохан 18:39-19:16 10. Лук 23:44--46 

5. Матай 27:31-32 11. Матай 27:50-51 

6. Марк 15:22-28 12. Иохан 19:31-37 

7. Матай 27:39--44 13. Марк 15:42-47; 

8. Лук 23:44--45 
Иохан 19:38-42 



Иэраил Еrипетззс rарсаи иь Ш ииз уед боолчлолоос rapax иь 

Бурхан Израилын хуухдуудийг У лаан (Иохан 6:1-2) 

Тэнгиеээр гарган цел дундуур удирдеан билээ 

(Египетээе Гареан нь 13:18-ыг уз) 

Моее "Бурханы уулан дээр гарав" (Египетээе (Иохан 6:3, 15) 

Гареан нь 3:1; мен шулэг 12; 19:1-3-ыг уз). 

Иехова дохио болон гайхамшгуу дыг ихэегэеэн (Иохан 6:2, 26, 30) 

(Египетээе Гареан нь 7:3; мен Египетээе Гареан 

нь 7-11-ийг уз). 

Их Эзэн Дээгуур енгерех баярыг бий болгов (Иохан 6:4) 

(Египетээе Гареан нь 12-ыг уз). 

Бурхан Израилд манна буюу "тэнгэрийн (Иохан 6:5-14, 31-58) 

талхыг" егев (Египетээе Гареан нь 16:4; 

шулэг 3-35; Дэд Хууль 8:3-ыг уз 

Нэг едерт хэрэглэхийгээ ав илуу буу гарга (Иохан 6:12) 

хэмээн Их Эзэн хумуует хэлжээ (Египетээе 

Гареан нь 16:16-30-ийг уз). 

Моее болон туун шиг бошиг логчдыг гаргаж (Иохан 6:14) 

ирнэ гэж Их Эзэн амлаеан юм 

(Дэд Хууль 18:15-18-ыг уз) 

их Эзэн У лаан Тэнгиеийг хага ярж, (Иохан 6:16-21) 

израилчуудыг хуурай газраар гарган тэднийг 

аваре ан билээ (Египетээе Гареан нь 14-ийг уз). 

Уг шаетирт харанхуй болон еалхийг онцлон 

тэмдэглэеэн байдаг (шулэг 20-21-ийг уз). 

(Египетээе Гареан нь 15:24; 16:8; 17:3; (Иохан 6:43, 61, 66) 

Тооллого 11:4-6-г уз). 

Бошиглогчид Египетээе гареаны ач (Иохан 6:66-69) 

холбогдлыг гэрчилеэн (Египетээе Гареан нь 

14:31-15:21; Тооллого 20:12; Дэд Хууль 4:33,35; 
6; 26:5-9; Иеаиа 51:9-16; 52:1-6; 1 Нифай 17; 2 

Нифай 25:20-ийг уз; мен С ба Г 136:22-ыг уз). 



1. Уйлс 2:14-40 

2. Уйлс 3:1-11 

3. Уйлс 3:12-26 

4. Уйлс 4:1-22 

5. Уйлс 5:1-11 

6. Уйлс 5:12-16 

7. Уйлс 5:17-42 

8. Уйлс 8:14-25 

9. Уйлс 9:32-41 

10. Уйлс 10 

А. Петрийг баривчлахад тэнгэр элч аварч, тэр номлохоор 

ариун сумд эргэж ирсэн ч туунийг дахин баривчлав. 

Б. Иудейн удирдагчид Петрээс номлохоо зогсоохыг хусэв; 

Петр зоригтой гэрчилсээр баЙлаа. 

В. Петр цэвэр болон цэвэр биш амьтдын тухай узэгдэл харав. 

Энэ нь сайн мэдээг бух дэлхийд хургэхэд хетлев. 

г. Петр ариун сумийн уудэн дээр хазгар хунийг эдгээв. 

Д. Петр ергел болгосон зуйлийнхээ гэрээг зерчсен гэр бу

лийн хосын тухай мэдсэнд тэд хоёул ухэв. 

Е. Петр, Иохан хоёр Ариун Сунсний бэлэг егехеер Самари 

уруу явав; санваарын хучийг худалдаж авахыг хуссэнийх нь 

телее Петр Симоныг буруутгав. 

Ё. Пентекостын едер Петр анхны цэдэглэгдсэн номлолоо 

олон тумэнд хиЙв. 

ж. Петр Айни гэгч хунийг эдгээж, Доркасыг ухэгсдээс босгов. 

3. Петр цэдэг лэг дсэн хоёр дахь номлолоо номлож, амийг нь 

егуутгэсэн Есус Христэд итгэхэд Иудейн удирдагчдыг 

уриалан дуудав. 

И. Хумуус Петрийн суудэрт унаж, эдгэрэхээр туун уруу хуй

лардаг баЙлаа. Тууний хуч ийм их баЙв. 
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(Анхааруулга: Он ойролцоогоор байгаа болно.) 

Авпап Хамтраrчид Хотууд!упсууд Чухап уйп &ичсзн 

JlВДПУУД захидпууд 

Номлолын анхны Барнаб, Иохан Антиох, Сирийн Илбэ телегч Альнь ч 

аялал (МЭ 47-49 Марк (Уйлс 13:2, 5, Селеуци Кипр Елимастай мэдэг дэхгуй 

он); Уйлс 13-14; 13-ыг уз) арлын Саламис, тааралдав; байгаа 

Библийн газрын Папос; Антиох, Хундэтгэлийн едер 

зураг 13-ыг уз. Икониум, Лустр номлож, эдгээв; 
ба Галатын Берб туунийг мешген 

хавчиж, Антиохоос 
целев; чулуугаар 
шидэж, ухэх ёстой 
хэмээн шийдэв; 
гэвч дахин номлов 

Иерусалимын Барнаб, Тит Иерусалим Сайн мэдээний Альньч 

чуулган (МЭ 49-50 (Уйлс 15:2; зорилгоор мэдэгдэхгуй 

он); Уйлс 15; Галат Галат 2:3-ыг уз) Харийнхныг байгаа 

2:1-10 хамгаалагч хэмээн 
Сумийн удир 
дагчид туунийг 
хундлэх болов 

Номлолын хоёр Силас (Уйлс Сирийн Антиох; Македонид заах 1 Тесалоник 

дахь аялал (МЭ 15:40-ийг уз), Тарс, Дерб, узэгдлээр (МЭ 50-51 он); 

50-53 он); Уйлс Тимот (Уйлс Икониум, Лустр, чиглуулэгдэн 2 Тесалоник 

15:36-18:22; 16:1-3-ыг уз), Лук мен Галатын Филиппэд залуу (МЭ 50-51 он); 

Библийн газрын (Уйлс 16:10-ыг уз) Антиох; Трой; эмэгтэйгээс муу хоёр захидлыг 

зураг 13-ыг уз Македоний ёрын сунсийг Коринтаас бичжээ 

Филипп, зайлуулав; зодуулж, (Судруудын 
Тесалоник, Береа; Силастай хамт Удирдамж, 

Грекийн Афин, шоронд хоригдов; "Паулын 

Коринт, Лудын шоронгийн захидлууд," х. 159) 

Ефес; Иерусалим харгалзагчийг 
хервуулж, Марс 
толгой дээр номлов 

Номлолын гурав Тимот, Ераст Сирийн Антиох, Гар тавилтаар Алга болсон 

дахь аялал (МЭ (Уйлс 19:22-ыг уз); Тарс, Иконум, Ариун Сунс егев; захидал (1 Коринт 

54-58 он); Уйлс Македоний Гаойс, Галатын Антиох; "Паулаар дамжин 5:9); 1 Коринт (МЭ 

18:23-21:15; Аристарх (Уйлс Ефес, Трой; Бурханы 55 онд Ефесээс); 

Библийн газрын 19:29-ийг уз); Македоний Ефес, гайхамшгууд 2 Коринт (МЭ 56 

зураг 13 Сопатер, Секунд, Трой, Филипп, уйлдэгдэв; Дианаг он, Македониос); 

Дербийн Гай ос, Тесалоник ба шутэн Галат (МЭ 56 он 

Тухик, Трофим Береа; Коринт, бишрэгчидтэй Македониос); Ром 

нар (Уйлс 20:4-ийг Милет, Патара, зерчилдев; (МЭ 57 он 

уз); Лук (Уйлс Тир, Кайсари, Юутикийг Коринтоос) 

20:5-6-г уз) Иерусалим ухэгсдээс босгов; 
еерийнхее 
баривчлагдах болон 
ухлийг угтан хэлэв 



:: 

Аалал Хамтраrчид ХотууД/улс"д Чухал уйл &ичсэи 

авдл"д захидл"д 

Иерусалимд Мэдэгдэхгуй Иерусалим, Мерден хавчигдаж, Аль нь ч 
баривчлаг даж, байгаа Кайсари баривчлаг дан, мэдэг дэхгуй 
Кайсарид ШОРОНД хулэгдэв; байгаа 
хори гдов хервелтийнхее 
(МЭ 58-59 он); туухийг егуулэв; 
Уйлс 21:16-26:32 Ананиас болон 

Санхедрины емне 
шуугдэв; Их Эзэн 
туунд узэгдэв; 
Фелик, Фест болон 
Агрийп хааны емне 
авчрагдав; Кайсарт 
хандаж хусэлт 
гаргав 

Ром уруу аялсан Аристарх, Лук Кайсари ба Сидон; Ром уруу далайгаар Аль нь ч 
нь (МЭ 59--60 он); (Уйлс 27:2-ыг уз) Крит, Мальта, хийсэн аюултай мэдэг дэхгуй 
Уйлс 27:1-28:16; Сицил арлууд; аялал; тэнгэр байгаа 
Библийн газрын Аппианы замын элчтэй тааралдав; 
зураг 13 дагуу Ром орох аюулын тухай 

зам дахь Путиол бошиглов; Мальтад 
хелег онгоц нь 
эвдрэв; хорт могойд 
хатгуулсан ч эсэн 
мэнд енгерев 

Ромд анх уда а Епафродит Ром едер бур Ромын Филиппой; 
шоронд хоригдов (Филиппой цэргээр Колоссайд Ефес; 
(гэрийн хорионд; 4:18-ыг уз) Епафр хамгаалуу лж, Филемон; Еврей; 
МЭ 60--62 он); (Фил ем он 1:23-ыг ирсэн олон бугдийг МЭ60-62 
Уйлс 28:16-31 уз), Тимот хумууст номлож оны хооронд 

(Филиппой байв Ромоос бичжээ. 
l:l-ийг уз) Тухик 
(Ефес 6:21-ийг уз), 
Иуст (Колоссай 
4:11-ийг уз) 

Ромд хоёр уда а Мэдэгдэхгуй Ази, Македон и, Санваартны 1 Тимот (МЭ 64 он, 
шоронд байгаа Крит, мен Испани удирдагчдад Македониос); Тит 
хоригдохын хоор байж магадгуй захидлаар (МЭ 65 он, 
онд (МЭ 62-65 он) (Судруудын зевлегее илгээв Ефесээс) 

Удирдамж, 
"Паул," х. 158) 

Ром д хоёр дахь Лук (2 Тимот Ром 2 Тимотод 2 Тимот МЭ 65 он, 
удаагаа шоронд 4:11-ийг уз) суулчийн гэрчлэлээ Ромоос) 
хори гдов бичив 
(МЭ 65 он) 



Хот 

Ефес (2:1-7) 

Смирна 
(2:8-11) 

Пергам 
(2:12-17) 

Туатейр 

Хриетийи 
тодорхойлолт 

"Долоон одыг 
[ долоон сумийн 
удирдаг'IИД] 
aTrarq тэрбээр 
тууний баруун 
талд байна" (2:1). 

ба __ ухсэнб 
егеед амилсан" 
(2:8). 

"Хоёр талдаа 
хурц ирт илд 
туундбайх 

болно" (2:12). 

"Бурханы Хуу .. 
дел мэт 

нудтэй, 
__ 

мэт 
хелтэй" (2:18). 

Узд ямар зов 
эуйлийr хийв 

"Би та нарьПI 
__ ,та нарын 
__ ,мен та 
нарын __ 

мэднэ." 
(2:2; шулэг 2-3, 
6-г уз). 

"Би 'IИний 
зовлон шаналал, 
ядуу байдлыг 
qинь мэднэ (2:9). 

Та нарМиний 
ийг бат 

--

сахьдаг бегеед 
Миний ийг 

--

угуйсгээгуй" 
(2:13). 

"Би 'IИний 
--

, 
мен , 

итгэл, 
ТЭВQЭЭР 
тэсвэрийг 
мэднэ" (2:19). 

Узд ямар 
буруу юм хийв 

"Та нарт анхны 
хайр 'IИНь 

байхгуй болжээ 
[Христ]" (2:4) 

Эдгээр 
амлалтуу дьПI 
алийг нь q 
егеегуЙ. 

3арим хумуус 

xyypaMq багш 
нарыг хулээн 
aBq, xyypaMQ 
сургаалуудыг 
дагана 
(2:14-15-ыг уз). 

3арим хумуус 

xyypaMQ 
сургаалыг 
заалгахад 
хулцэнгуй 
хандаж, завхаЙРQ 

байв (2:20-23-ыг 
уз). 

Их 3эзиий 
эалруулrа 

"Наман'IИЛ, мен 
анхны 

--

сэргээ" (2:5). 

"Тэдгээр 
зуйлсийн 
алинаас q буу ай. 
.. : та нар ухэлд 

___ 
бай 

(2:10). 

"Наманqлагтун" 
(2:16). 

"Би та нарын хун 
нэг бурд 
уйлсийнх нь 
дагуу хариу 
егне" (2:23). 

Их 3эзиий 
амлалт 

"ЯлаГ'-IИД би __ 

__ 
идэх боломж 

олгоно" (2:7). 

"Би qамд __ 

__ 
егех болно. 

" ... Ялагq нь 
______ ээр 
хохирохгуй" 
(2:10-11). 

"ЯлагqидБи 
нуугдмал 
маннагаас идэх 

боломж олгоно" 
(2:17). Манна 

буюу амьдралын 
талх нь Есус 

Христийг 
бэлгэддэг (Иохан 
6:31-35, 48-ыг уз). 

"ЯлаГQИД .. олон 
хаант улсыг 
захирах ХУQИЙГ 
егне. 



Хот Хриетийи Тзд ямар 38В ТЗД ямар 
тодорхойпопт зуйпийr хийв буруу юм хийв 

Са рдей "Бурханы долоон [сунслэг "Би та нарын 
3:1-6 элч нар болох байдлыli хувьд ажлыг Бурханы 

дол оон одыг бузар биш] .. емне тегс гэж 
атгасан хун" бузарлаагуй узэхгуй байна" 

хумуус та нар (3:2). 
цеехен байх 

болно" (3:4). 

Филаделфи "Цэвэр ариун "Та нар .. миний "8ерсдийгее 
(Илчлэлт бегеед унэнq угийг хадгаллаа, иудейqууд гэдэг 
3:7-13) хунд _ ___ миний нэрийг ХУМУУС __ 

байдаг" (3:7). угуйсгэсэнгуй" синагог 
(3:8; мен шулэг "болоогуй " 
10-ыг уз). байна" (3:9). 

Лаодик " --' итгэмжит Эдгээр Тэдний уйлс " 
(3:14-22) бегеед унэн Гэрq амлалтуудын --биш -биш 
(Илчлэлт болох Бурханы алийг нь '1 баЙсангуЙ." Тэд 
l:11-ийг уз) бутээлийн эхлэл егеегуЙ. " " 

мен" (3:14). байлаа (3:15-16). 

1 • •  11 11 

Их 3ззиий 
запруупrа 

'Туйвшгуй байж, 
наманчлагтун. 

Хэрэв qи 
__ -гуй бол, Би 
та нар дээр __ 

лугаа адил ирэх 
болно[гэнэт]" 
(3:3). 

"8ертее 
байгаагаа бат 
сахь" (3:11). 

Христээс алт 
худалдан ав 
(тэнгэрт 
эрдэнэсийг олж 
ав), еерсдийгее 

--

хувцасла 
(цэвэр ариун 

бол), тэдний 
нудийг тосол 
(сунслэгээр харж 
qаддаг Болохыli 
тулд; 3:18-ыг уз). 

Их 3ззиий 
ампапт 

"Энэ мэт ялаГ-I 
нь __ 

хувцас емсене; би 
тууний нэрийг 
амийн номноос 

баллахгуЙ. Би 
8ерийнхее 
Эцэгийн емне 
болоод Тууний 
тэнгэр элq 
нарын емне 
тууний нэрийг 
хулээн 
зевшеерне" (3:5). 

ТэдБурханы 
ариун сумд 

байх 
болно мен 
Бурханы нэр 
болонШинэ 
Иерусалимын 
нэр тэдэн дээр 

биqигдэх болно 
(3:12-13-ыг уз). 

"Хэрэв хэн нэгэн 
нь Миний дууг 
сонсоод хаалгаа 
нээвэл, Би 
тууний дотор 
орж. ... 

"Надтай хамт 
Миний сэнтийд 
залрахыг ялагчид 
соёрхоно" 
(3:20-21). 



Уиалтыи 
омиох 
уйл 
RВДЛУУД 

Эхиий 
лац 

5 шулэг: 11 шулэг: 
Тэнгэр дэх Эхний 
дайн 
(12:7-12) 

ИЛЧЛ3ЛТИЙИ НОМ 

Хоёр Гурав Доров Тав Зургаа Долоо 
дахь лац дахь лац дэх лац дахь лац дахь лац дахь лац 

14 шулэг: 
Зургаа дах 
лац 
(6:12-7:8) 

211 шу лэг: Долоо дахь лацыг 
эвдэхээс Есус Христийн Хоёр дахь 
Ирэлтийг хуртэл (булэг 8-19) 

6 шулэг: 
Мянган 
жил 
(20:1-6) 

9 шулэг: 
Эцсийн 
уйл 
явдлууд 
(20:7-15) 

Жеральд н.лундын А Symposium оп the New Tes tament (1980), 120 "The Book of Revelation
Three Keys for Making It а Book of Revelation" -гээс хялбаршуулан авав. 

Дэлхий 
еелеетиел 
хааит уле 
болох иь 

33шулэг: 
Селестиел 
дэлхий 
(21:1-22:6) 



1. Эхний тэнгэр ЭЛLI бурээгээ татах уед галтай 

холилдсон мендер ороход юу болсон бэ? 

(ИЛLIЛэлт 8:7-г уз). 

2. Хоёр дахь тэнгэр ЭЛLI бурээгээ татсаны дараа 

ямар гурван зуйлийн гуравны нэг нь eepLI

легдсен бэ? (ИЛLIЛЭЛТ 8:8-9-ийг уз). 

3. Гурав дахь тэнгэр ЭЛLI бурээгээ татсаны дараа 

нэг од унав (ИЛLIЛЭЛТ 8:10-11-ийг уз). 

� 4. 

А. Тэр од ямар нэртэй байсан бэ? 

Б. Тэр од юу тохиоход хургэсэн бэ? 

Дерев дэх тэнгэр ЭЛLI бурээгээ татсаны дараа 

ямар гурван зуйл харанхуйлсан бэ? (ИЛLIЛЭЛТ 

8:12-ыг уз) 

5. Тав дахь тэнгэр ЭЛLI ёроолгуй нухийг онгойл

гоход дотроос нь юу rapLI ирсэн бэ? (ИЛLIЛЭЛТ 

9:1-3-ыг уз). 

6. ИЛLIЛэлт 9:7-10-т Иохан юуг дурсэлсэн байж 

болох вэ? 

7. Зургаа дахь бурээг улээсний дараа Иоханы 

харсан тэр агуу тулалдаанд ХЭLIНээн цэрэг 

оролцсон бэ? (ИЛLIЛЭЛТ 9:16-г уз). 

8. Хун терелхтний ямар хэсэг энэ тулалдаанд 

алагдах вэ? (Илчлэлт 9:18-ыг уз). 

9. ИЛLIЛЭЛТ 11:3-т дурдсан хоёр ГЭрLI хэн бэ? 

(С ба Г 20:77-15-ыг уз.) 

10. Энэ хоёр БОШИГЛОГLI Иерусалимд хэр зэрэг 

удаан номлох вэ? (Илчлэлт 11:2-3-ыг уз). Зев 

хариултыг дугуйл. 

А. 312 ОрLIИМ жил 

Б. 1,260 хоног 

В. 42 сар 

11. Тэдний УЙЛLIЛЭЛИЙН дараа энэ хоёр бошиглог

LIИД ямар гайхамшигтай зуйл тохиох вэ? (ИЛLI

лэлт 11:7-12-ыг уз). 

12. Зев уу, буруу юу? Долоо дахь тэнгэр ЭЛLI бу

рээгээ улээхийн емнехен асар ХУLIТЭЙ хар 

салхи бух дэлхийг арLIИХ болно (ИЛLIЛЭЛТ 

11:13-14-ийг уз). 

� 13. Долоо дахь бурээг улээсний дараа энэ дэл

хийн хаант улсууд хэнийх болох вэ? (ИЛLIЛЭЛТ 

11:15-ыг уз). 

14. Дэлхийн хаант улсууд Есус Христийн хаант 

улсууд болохоос емне, дараах уйл явдлуудаас 

аль хоёр нь тохиох вэ? (ИЛLIЛэлт 11:19-ийг уз). 

А. Хар салхи 

Б. Бороон шуурга 

В. Уер 

Г. Газар хедлелт 
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