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Бүх эрх хадгалагдана. Олон улсын Зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан. Хуулбарлан зарахыг хориглоно. Энэ 
номын зөвшөөрөгдсөнөөс бусад аль ч хэсгийг хэвлэгчийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр олшруулах ба хэвлэхийг хориглоно.
БÀÃØÈД ХÝËÝХ ТÀÉËБÀÐ

Зурагны хажуугаар түүх үргэлжлэх үед номыг хажуу тийш нь тавиад текстэд заасан хэсэгт зураг бүрийг үзүүл. 

Хичýýл №1
ЯËËÀÃДСÀÍ ХҮМҮҮС  

БÀÃØÈД ХÝËÝХ ТÀÉËБÀÐ
Энэ цувралд Ром номын тухай таван цуврал байгаа:
Цуврал 19-Яллалт (Ром 1:18-3:20)
Цуврал 20-Зөвтгөл (Ром 3:21-5:11)
Цуврал 21-Ариусгал (Ром 5:12-8:39)
Цуврал 22-Бурхан ба Израиль (Ром 9 :1-11:36)
Цуврал 23-Христчин Хүний Алхаа (Ром 12:1-15:33)
Ром ном нь Ромын Христчин хүмүүст Паулаар бичигдсэн захидал юм. Тэр энэ хотод анх ирэхээсээ өмнө урьдчилан 

харж байсан. Паул үүнийг гурав дахь үйлчлэлийнхээ аяны үед Коринт хотоос бичсэн байж магадгүй. Энэ нь итгэгч биш 
хүмүүст биш, харин Христ доторхи итгэгчдэд, Бурхан зөвт ба шударга гэдгийг ойлгоход нь туслахын тулд бичигдсэн 
захидал юм. 

Бидний үзэх эхний сэдэв яллалт юм. Энэ бол аятайхан сэдэв биш боловч Бурханы авралын бэлгийг үнэлэхийн 
тулд ойлгогдох ёстой. Ромчуудад бичсэн захидалдаа Паул, хүн Бурханы өмнө туйлын буруутай бөгөөд, тийм учраас 
Бурханы уур хилэн ба шийтгэлийг хүртэх зохистой гэдгийг харуулдаг. Паул бас хүмүүст авралыг авчирдаг Бурханы 
нигүүлслийг ярьдаг. (Тит 3:5-ыг үз.) Заахдаа энэ тэнцвэржүүлэлтийг санаарай. Бурханы уур хилэнг төсөөлөхөөс гадна 
Түүний хайрыг бас бодоорой. Түүний шийтгэлийг заахдаа нигүүлслийг нь бас заагаарай. 

Хэдийгээр та Паулын өөрчлөлтийн тухай заасан байгаа ч үүнийг одоо бас давтаарай. Энэ нь таны оюутнууд Ром 
номыг бичигч нь яллалтын утгыг амьдралаас мэдсэн гэдгийг ойлгоход тусална.        
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Судлаõ Библийн иøлýл¿¿д: Ром 1:1-32; 
     Үйлс 9:1-19 
Хичýýлийн çîðèëãî: Паул яллалтын утгыг амьд-
      ралаас мэдсэн гэдгийг харуулах.  

Оþутнуудûн ìýäýõ ̧ ñтой з¿йл: Бурхан Өөрийнх 
нь Хүүг эсэргүүцэгчдийг ялладаг, харин 
Түүнийг хүлээн авагсдыг өршөөдөг. 

Оþутнуудûн ìýäðýõ ¸ñтой з¿йл: Гэм нүглүүдээ 
    өршөөлгөхийг хүсэх.
Оþутнуудûн õèéõ з¿йл: Эзэн Есүс Христэд 
    итгэж, Түүнийг Аврагчаар хүлээн авах. 

Хичýýлийн тºлºâлºãºº (баãø, оþутнû тýмдýãлýл): 
1. Стефан Христэд итгэснийхээ төлөө шударга 
    бусаар яллагдав  (Үйлс 6:8-7:60).
2. Саул Христэд итгээгүйнхээ төлөө яллагдав 
    (Үйлс 9:1-6).
3. Паул дахин яллагдахгүй (Үйлс 9:6-21). 
4. Паул яллалтын тухай Бурханы мэдээг бичив.

Öýýжлýõ иøлýл:
Түүнд [Эзэн Есүс Христэд] итгэдэг хүн яллаг-
дахгүй. Харин үл итгэдэг хүн аль хэдийн 
яллагдсан. Учир нь тэр хүн Бурханы цорын ганц 
Хүүгийн нэрд итгээгүй юм. (Иохан 3:18)

ХÈЧÝÝË
Өнөөдөр бид Ром номыг эхлэн судална. Дэвтэртээ 

РОМ гэдэг гарчгийн доор “Бурханы зөвтгөл” (эсвэл 
“Бурхан үргэлж зөв байдаг”) гэсэн сэдвийг бичнэ 
үү?

Бурхан нүгэлтнүүдийг яллахдаа зөв байдаг 
гэдгийг бид харна. Тэр итгэгчдийг зөвтгөх болон 
ариусгахдаа зөв байдаг. Тэр Израилийг сонгохдоо 

зөв байсан. 
Эдгээр үгсийн зарим нь гадаад үг шиг сонсогддог 

уу? “Буруутгал,” “зөвтгөл,” “ариусгал” ба “сонголт” 
зэрэг үгүүд нь Библид олон удаа гардаг. Ром номыг 
судлаад дуусах үед та нар эдгээр үгсийн утгыг ойлгох 
болно, мөн эдгээрийг бусдад тайлбарлах чадвартай 
болно. Анхааралтай сонс!   

Бидний цээжлэх ишлэлд яллагдсан гэдэг үг 
байгаа. Энэ бол Ром номын эхний хичээлийн сэдэв 
юм. Хэрэв бид яллагдсан гэдэг үгийн утгыг ойлговол 
бид эдгээр хичээлүүдийг ойлгох болно. Дэвтэртээ 
“ЯЛЛАГДСАН” гэдэг гарчгийн доор Ром 1:18-3:20 
гэж бичээд “яллагдсан” гэдэг үгийн утгуудыг бич.

1-рт, “яллагдсан” гэдэг нь бурууг тунхаглах 
гэсэн утгатай. Дорж орж ирээд маш гоё амттай алим 
харжээ. (Багш: Ангийн хүүхдийн нэрийг ашигла, 
мөн тэдний мэддэг жимсийг нэрлэ.) Ээж нь Доржид 
нэг алим өгөөд “Чамд нэг л алим өгнө. Бусдыг нь 
би өвчтэй найздаа өгнө” гэжээ. Дорж гараад алимаа 
идэж. Дараа нь түүнийг гэртээ ороход ээж нь алга 
байв. Тэр хоёр том алим авч цамцныхаа (эсвэл 
эрэгтэй хүүхдийн өмсдөг ямар нэг хувцас) цаагуур 
хийгээд гарав. Түүнийг гадаа байхад ээж нь “Дорж, 
нааш ир! Чи алим авсан байна” гэж дуудав. Алим 
алга байсан ба ээж нь Доржийг буруутай гэдгийг 
мэдүүлж байна.  

2-рт, “яллах” гэдэг нь бас буруутайг батлах гэсэн 
утгатай. Ээж нь Доржийг алим авахыг хараагүй 
ч энэ нь түүний цамцны цаана товойж байхыг 
харсан. “Чиний цамцны цаана юу байгаа юм бэ?” 
гэж тэр асуун цамцыг нь сөхөв. Яг энэ үед Доржийн 
буруутай нь батлагдаж байна. 




