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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
СÀМÓЕË ÀÐÈÓСÃÀÃДÀÂ  

Судлаõ Библийн иøлýл¿¿д: 1 Самуел 1:1-4:18;
      Ром 5:12-8:39  
Хичýýлийн çîðèëãî: Христэд үнэнээр итгэсэн 

хүмүүс Бурханы төлөө Түүгээр тусгаарлагддаг 
гэдгийг заах.  
Оþутнуудûн ìýäýõ ¸ñтой з¿йл: Итгэгчдийг 
     Өөрт нь үйлчлээсэй гэж Бурхан хүсдэг. 
Оþутнуудûн ìýäðýõ ¸ñтой з¿йл: Бурханд 
     үйлчлэх хүсэл.
Оþутнуудûн õèéõ ̧ ñтой з¿йл: Энэ долоо хоногт 
     Эзэнд яаж үйлчлэхээ шийдэх.   

Хичýýлийн тºлºâлºãºº (баãø, оþутнû тýмдýãлýл): 
1. Самуел төрөхөөсөө өмнө Эзэний төлөө тусгаар-
    лагдав (1 Самуел 1:1-2:11).
2. Эзэний төлөө тусгаарлагдсан Ели болон түүний 
    хөвгүүд гэм хийв (1 Самуел 2:12-36).
3. Бурхан Самуелыг Өөртөө үйлчлүүлэхээр сон-
    гов (1 Самуел 3:1-21).
4. Ели болон түүний хөвгүүд Бурханаар шийт-
    гэгдэв (1 Самуел 4:1-18).

Öýýжлýõ иøлýл:
...Эзэн Есүс Христийн нэрээр болон бидний 
Бурханы Сүнс дотор та нар угаагдсан, та нар 
ариусгагдсан, та нар зөвтгөгдсөн юм. (1 Коринт 
6:11б)

ХÈЧÝÝË
Ром номын эхний гурван бүлгээс бид Бурхан 

Ертөнцийг ялладаг гэж үзсэн. Энэ нь Тэр, бүх 
хүмүүсийг нүгэлтнүүд гэж тунхагладаг; Тэр бүх хүн 
буруутай гэдгийг баталдаг; Тэр бүх хүнд мөнхийн 
үхлийн шийтгэл оногддог гэдгийг зарладаг гэсэн үг. 
Энэ яллалт бол муу мэдээ юм. Гэсэн хэдий ч Ром 
4 ба 5-д сайн мэдээ байна: Өөрсдийн найдварыг 

Бурханы Хүү Эзэн Есүс Христэд тавьсан бүх хүмүүс 
зөвтгөгддөг. Зөвт Нэгэн болох Бурхан итгэгч бүрийг 
Христ дотор хардаг. Бурханы бүх зөвт байдал итгэгч 
хүн дээр тавигддаг тул Бурхан түүнийг зөвт хэмээн 
зарладаг. Энэ бол зөвтгөл юм. 

Ром номын энэ хэсэгт бид зөвтгөгдсөн итгэгчид 
бас ариусгагддаг гэдгийг үзнэ. Энэ цувралаар бид 
энэ сэдвийг үзэх болно. Дараах зүйлийг дэвтэртээ 
бичээрэй:

Àриуñãал
Ðом 5:21-8:39

“Ариусгах” гэдэг нь тусгаарлах гэсэн утгатай. 
Энэ нь ариусгагдсан эсвэл ариун гэж хэлэгддэг 
хүмүүс юм. Аливаа юмс эсвэл газар ариусгагдсан 
эсвэл ариун гэж хэлэгддэг. Тэгвэл эдгээр үгсийн аль 
нэг нь хэрэглэгдэж байвал тэдгээр хүмүүс болон 
юмс Бурханы төлөө тусгаарлагджээ гэсэн утгатай. 

Ялладаг бас зөвтгөдөг Бурхан Өөрөө ариусгадаг 
Нэгэн юм. (Дуулал 4:3-ыг үз.)

Энэ хичээлээр бид Бурханаар-тусгаарлагдаж-
ариусгагдсан дөрвөн хүний тухай үзнэ. Гэвч хүн тус 
бүрийн амьдрал өөр өөр байсан. Анхааралтай сонс!

1. СÀМÓЕË ТӨÐӨХӨӨСӨӨ ӨМÍӨ 
ÝЗÝÍÈÉ ТӨËӨӨ ТÓСÃÀÀÐËÀÃДÀÂ 

1 Самуел 1:1-2:11
                         Зураã №1

 Ханна болон түүний нөхөр 
Елкана нар олон жилийн турш хүү 
төрөхийг хүлээж, найдаж байв. 
Жил бүр тэд Бурханы өргөө рүү 
(майхан) Түүнд өргөл өргөхөөр 
явдаг байв. Тэд тэнд хүү гуйн 
залбирдаг байв. Эцэст нь Ханна 
Бурханд “Хэрэв Та намайг сонсч,

БÀÃØÈД ХÝËÝХ ТÀÉËБÀÐ
Ром номонд Элч Паул яллалт ба зөвтгөлийн тухай ярьсан бол одоо ариусгалын тухай ярьж байна. Христ доторх 

итгэгч хүн нэгэн зэрэг Эзэн Есүс Христийн үнэт цусанд угаагдаж, зөвтгөгдөж, мөн ариусгагддаг. Өөрийн найдварыг 
Аврагчид тавьсан бүх яллагдсан нүгэлтнүүд гэмээс цэвэрлэгдэж, зөвт хэмээн тунхаглагдаж, мөн Эзэн Есүсийн үхэл 
ба амилалтаас болж Бурханы төлөө Бурханаар тусгаарлагддаг. (1 Коринт 6:11; Еврей 10:10-ыг үз.) Өөрт нь найдвараа 
тавьсан итгэгч доторх Бурханы ажил нь төгс, бүрэн дүүрэн бөгөөд саадгүй юм. 

Гэвч ариусгалд өөр нэг үзэл байна. Христ доторх итгэгч тусгаарлагддаг тул тэр, өдөр бүр амьдралдаа улам илүү 
тусгаарлагдах ёстой (1 Петр 1:16). Сүнслэг өсөлтийн талаарх бүх Шинэ Гэрээний уриалга, номлолууд энэ ариусгалтай 
хамт явагдах ёстой. Христчин хүн өөрийгөө Бурханы төлөө тусгаарлаж, Түүний Хүүгийн дүр төрх дотор тасралтгүй 
өсөх ёстой (Ром 8:29; Ефес 4:14-15). 

Ариусгалын талаар өөр нэг онцлог байсаар байна. Итгэгч хүн Христийг харж, Түүнтэй адил болтлоо өөрийгөө 
Бурханд бүрэн дүүрэн, төгс тусгаарлаж чадахгүй. (1 Иохан 3:1-3-ыг үз.) Энэ ирээдүйн ариусгал нь дахин амилсан 
Христчин хүний дүүрэн алдрыг хүлээж байна. (Ефес 5:26-27; Иуда 24-25-ыг үз.) 

Түүгээр тусгаарлагдсан зарим хүмүүс Түүний төлөө амьдардаггүй. Тэгвэл энэ нь гэр бүлийн хэрэг болдог. 
Дуулгаваргүй хүүхэд сахилгажуулагдах ёстой, тиймээс Бурхан Хүүг нь хүндлэхгүй амьдарч байгаа ариусгагдсан 
хүүхдүүдээ шийтгэдэг. 




