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Хичýýл №1
ÀÂÐÀË БОË ЗӨÂ ÀМЬДÐÀХЫÍ ØÀËТÃÀÀÍ ЮМ

Суäлах Биáлийн иøлýл¿¿ä: 1 Коринт 1-2; Ефес 
      2:8-10; 2 Тимот 1:9  
Хичýýлийн çîðèëãî: Гайхамшигт авралынхаа төлөө 

тэд Бурханд таалагдаж амьдрахыг хүсэх хэрэгтэй 
гэдгийг ойлгоход нь Христчидэд туслах. 
Оþутнууäûн ìýäýõ ёстой з¿йл: Бурханд таалаг-

дах амьдралаар амьдрахад итгэгчдэд Эзэн Есүс 
туслах болно. 

Оþутнууäûн ìýäðýõ ёстой з¿йл: Өдөр дутам 
    Бурханд таалагдаж амьдрах хүсэл.
Оþутнууäûн õèéõ ёстой з¿йл: Гэмээс эргэхэд 

туслаач хэмээн Бурханаас гуйх. Гэмт 
үйлдлүүдээ дэвтэртээ жагсаан бичиж, тэдгээр 
гэмүүдээс хэрхэн эргэж чадахыгаа тодоройлох.   

Хичýýлийн тºлºâлºгºº (áагø, оþутнû тýìäýглýл): 
1. Христэд найддаг хүмүүс зөвт хэмээн тунхаг-
    лагддаг (Ром 3:10-23).
2. Христэд найддаг хүмүүс ариусгагддаг 
    (1 Коринт 1:2, 10-13).
3. Христэд найддаг хүмүүс эргүүлж авагддаг (1 
    Коринт 1:9; Ефес 2:8-10).
4. Итгэгчид дахин хэзээ ч гэм хийхгүйн тулд 

Христтэй хамт байхаар дээш авагдана (1 
Коринт 15:51-52; 1 Тесалоник 4:13-18).

Öýýæлýх иøлýл:
Та нарын бие бол...та нарын дотор байдаг Ариун 
Сүнсний сүм мөн...Та нарыг үнээр худалдан авсан 
юм. Тиймээс биеэрээ Бурханыг алдаршуулагтун. 
(1 Коринт 6:19-20)

ХÈ×ÝÝË
Элч Паул онцгой сайн миссионер байв. Тэр 

хотуудад, далайн эргээр, шоронд гэх мэт явсан 
газар бүрдээ Сайн Мэдээг номлож байв. Хүмүүсийг 
Бурхан руу эргэхийн хирээр Паул тэдэнд Бурханы 
үнэнүүдийг зааж байв.

Паул шинэ Христчидийг орхиод удсан ч тэднийг 
санаж байдаг байв. Тэр тэдний төлөө залбирдаг байв. 
Тэдэнд захидал бичдэг байв. Тэдгээр захидлуудын 
зарим нь бидний Шинэ Гэрээний том хэсэг болон 
хадгалагдан үлджээ.

1 Коринт нь түүний бичсэн захидлуудын нэг 
бөгөөд бид энэ цувралуудаар судлах болно. Паул энэ 
захидлыг 1900 гаруй жилийн өмнө бичсэн ч энэ нь 
өнөөдрийн бидний төлөө юм. (1 Коринт 1:2-ыг үз.) 
Тиймээс та нар анхааралтай сонсох хэрэгтэй.

Паул хоёр дахь аяллаараа Коринтод нэг жил хагас 
амьдрав. (Үйлс 18:1-7-г үз.) Энэ хотод бузар муу юм 
их байсан тул Паул энэ хотыг онцгой анхаарчээ. 
Энэ нь Грекийн хамгийн баян хотуудын нэг байсан 

боловч хүмүүст нь миссионеруудад туслах мөнгө 
байдаггүй байв. Тиймээс Паул тэнд номлож байх 
зуураа өөртөө зарцуулах мөнгө олохын тулд майхан 
оёдог байв. 

Түүнийг Коринтоос явах үед тэнд сүм бий 
болсон байв. Тэр цуглаанд шинэ итгэгчид аврагдсан 
боловч тэд нялх Христчид байлаа. Дөнгөж алхаж 
сурч байгаа хүүхдийг чи харсан уу? Хэдхэн алхаад 
л унадаг. Хэн нэгэн түүнийг босгоход тэр дахиад 
оролддог. Алхаад бүдэрнэ, унана, дахиад оролдоно. 
Нялх Христчид бас яг ийм байдаг. Тэд шинэ амьдралд 
ордог, гэвч тэд гэм хийж, унаж маш их алдаа хийдэг. 
Коринтчууд тийм байв. Үр дагавар нь гэвэл, Коринт 
сүмд маш их асуудлууд үүсчээ. Тиймээс Паул (гурав 

БÀÃØÈД ХÝËÝХ ТÀÉËБÀÐ
Коринтын насанд хүрсэн Христчидэд олон 

асуудал гарчээ. Тиймээс элч Паул тэдгээр асуудлуудыг 
засахын тулд Коринтчуудад эхний захидлаа бичжээ. 
Хэрэв таны оюутнууд хүүхдүүд бол тэд томчуудын 
асуудлыг ойлгохгүй гэж та бодож магад. Гэсэн хэдий 
ч, шууд шийдвэр гаргахын өмнө эдгээр хичээлүүдийг 
унших нь сайн.

Коринтчуудын асуудлууд юу байсан бэ? Тэд 
мэргэн болохыг хэтэрхий их хүсч байв. (Олон 
хүүхдүүд бас ийм байдаг.) Тиймээс тэд үнэн мэргэн 
ухаан зөвхөн ганц Христ дотор байдаг гэдгийг сурах 
ёстой байв. Мөн тэд бас Бурханы сүм байх амьдралаар 
амьдрахгүй байв. Тэд хоорондоо өрсөлдөгч бүлгүүд 
болон хуваагджээ. (Та өрсөлдөн тоглож байгаа мөн 
маргалдаж байгаа хүүхдүүдийг харсан уу? Тэд 
бараг үргэлж нэг баг болцгоодог уу? Багийн ахлагч 
нь хамгийн сайн учраас баг нь үргэлж хождог гэж 
тэд боддог уу? Хэрэв тийм бол тэд Коринт сүмийн 
доторх хагарлын тухай ойлгох болно.)

Амьдрахын тулд хүмүүс гэрлэдэг гэдгийг 
Коринтчууд мэддэггүй байв. Тэд Эзэний өргөөнд 
Бурханд мөргөхөд хэрхэн зөв хувцаслах талаар сурах 
ёстой байв. Тэд Эзэний зоогонд хэрхэн оролцох 
талаар суралцах ёстой байлаа. 

Одоо та энэ хичээлийг хүүхдүүдэд заах нь 
хичнээн чухал болохыг харж байна уу? Коринт 
итгэгчид хэдийгээр насанд хүрсэн хүмүүс байсан ч 
Христ доторх шинэ итгэл дотор тэд хүүхдүүд юм. 
Хүчирхэг Христчид болохын тулд тэдэнд хүчтэй 
сургаал хэрэгтэй байлаа.  

Тиймээс Паул Коринтчуудад (бас бидэнд) “Христ 
Есүс нь бидэнд Бурханаас ирсэн мэргэн ухаан 
юм” (1 Коринт 1:30) гэж хэлжээ. Түүнийг мэдэх нь 
хамгийн үнэ цэнэтэй мэдлэгтэй байна гэсэн үг юм. 
Түүнийг Аврагчаар хүлээн авах нь Түүний мэргэн 
ухааныг хүлээн авна гэсэн үг. Бид зөвтгөл, ариусгал, 
чөлөөлөлтийг авдаг.       




