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

Хичээл №1
БУРХАН ӨӨРИЙН ЗАРЦ НАРАА АНХААРДАГ

Судлах Библийн ишлэлүүд: 2 Коринт 1-4, 10-12. 
Хичээлийн зорилго: Итгэгч хүнийг Бурханд үйл-

чилж байхад нь аливаа хэцүү нөхцөл байдал 
тохиолдоход Бурхан түүнийг анхааран 
халамжилж, хэрэгцээтэй бүхнээр нь хангадаг. 
Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Бурхан итгэгч-

дийг анхааран халамжилж тайвшруулдаг учир 
тэд бусдыг тайвшруулж чадна. 

Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Шаардлагатай 
    хүнд туслах хүсэл. 
Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: Бусдын хэрэгцээ 

шаардлагыг мэдэхэд туслаач гэж Эзэнээс гуйх, 
ингэснээр тэд Бурханы тайвшрууллыг тэдэнтэй 
хуваалцаж чадна. 

Хичээлийн төлөвлөгөө (багш, оюутны тэмдэглэл): 
1. Өөрийг нь алахыг оролдсон хүмүүсээс Паул 
    зугтав.
2. Паул усан онгоцны сүйрлээс амьд гарав.
3. Паул чулуугаар шидүүлэв, харин Бурхан түүнд 
    Тэнгэр Улсыг зэрвэс харуулав.
4.  Бурхан Паулын асуудлыг өөрт нь үлдээв, 

ингэснээр Тэр түүнд Өөрийн хүч чадлаа 
харуулах юм.

Цээжлэх ишлэл:
Тэр та нарын төлөө санаа тавьдаг учраас бүх 
зовнилоо Түүнд үүрүүл. (1 Петр 5:7)  

ХИЧЭЭЛ
Чи бага байхдаа унаж өөрийгөө өвтгөж байсан цаг 

үеэ санадаг уу? Чи юу хийсэн бэ? Чи гэр лүүгээ ээж 
рүүгээ уйлан очдог байсан байх. Тэр яадаг байсан 
бэ? Тэр чамайг тайвшруулдаг байсан. Тэр чамайг 
өвөр дээрээ аваад ч юм уу ямар нэгэн байдлаар 
өвдөж урагдсан хэсгийг нь угааж цэвэрлэдэг 
байсан байх. Удалгүй чи зүгээр болдог. Ээжүүд 
хүүхдүүдээ хэрхэн тайвшруулахаа яаж мэддэг вэ? 
Учир нь тэднийг нялх байхад нь ээжүүд нь тэднийг 
тайвшруулдаг байсан.

Коринтчуудад бичсэн хоёр дахь захидалдаа 
Паул Бурханы зарц болох түүнд буюу өөрт нь 
тайвшрал хэрэгтэй байсан гэдгийг маш олон удаа 
хэлсэн байдаг. Бурхан өөрийг нь тайвшруулсан 
учир тэр амьдралын хүнд нөхцөлд байгаа бусдыг 
тайвшруулж чадна гэж тайлбарладаг. Хожим, 

өөрийнх нь тайвшруулж байсан тэдгээр хүмүүс 
бусдыг тайвшруулах чадвартай болно гэж тэр хэлдэг. 
(2 Коринт 1:3-6-г үз.)

Элч Паулыг бүх миссионеруудын хамгийн 
агуу нь байсан гэж хэлж болохоор. Тэр, хэзээ ч 
сонсч байгаагүй зуу зуун, мянга мянган хүмүүст 
Сайн Мэдээг хүргэсэн юм. Тэр бүх зүрх сэтгэлээр 
Бурханд баяр хөөртэйгээр үйлчилж байв. Тэгвэл ийм 
агуу миссионер яагаад тайвшруулагдах хэрэгтэй 
байв? Түүнд ямар зовлон байсан бэ? Тэр 2 Коринт 
номондоо эдгээр асуултын хариултуудыг бичжээ. 
Түүний хэлсэн үг энэ байна. (Багш: Оюутнуудынхаа 
чадвараас шалтгаалж та 2 Коринт 11:23-28-ыг 
уншиж өгөхийг хүсэх байх.):

Би олон удаа жанчуулж байв.
Би шоронд орж байв.
Олон удаа үхлийн аюулд орж байв.
Би таван удаа 39 ташуурдуулж байв. 
Гурван удаа саваагаар жанчуулж байв.
Чулуугаар шидүүлж байв.
Гурван удаа усан онгоцны сүйрэлд өртөж байв.
Усан дотор өдөр шөнийг өнгөрөөж байв.
Би усны аюул, дээрэмчдийн аюул, нутаг нэгтний 

аюул, харь үндэстнүүдийн аюул, хотын аюул, говийн 
аюул, тэнгис дээрхи аюулд орж байв.

Би хөдөлмөр болон хүнд хэцүү байдалд байв.
Өлсч цангаж байв.
Хоол ундгүй байв.
Даарч нүцгэрч байв.
Би дөнгөж шинээр эхэлж байгаа бүх чуулгануудын 

төлөө зовних дарамтанд байв.
Би нэг хотоос зугтан гарахын тулд сагсанд сууж 

хотын ханаар доош буулгагдаж байв.
Хөөрхий Паул! Түүнд тайвшруулалт ямар их 

хэрэгтэй вэ!        
1. ӨӨРИЙГ НЬ АЛАХЫГ ОРОЛДСОН 

ХҮМҮҮСЭЭС ПАУЛ ЗУГТАВ
Хэрэв өнөөдөр Паул энд байсан бол бид түүнээс 

туулж өнгөрүүлсэн амьдралынх нь тухай асуух 
байсан байх. “Та нэг хотоос яагаад сагсанд суун 
зугтах ёстой болсон юм бэ?”

Паул эргэлзээгүйгээр ингэж хариулах болно: 
“Энэ бол миний аврагдсаны дараах анхны үйл хэрэг 
байсан. (Үйлс 9:23-25-ыг үз.) Би Дамаск хотод 
ирээд Иудейчүүдэд Есүс Христийн Сайн Мэдээг 

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Христэд хамааралтай хүн бүр ямар нэг арга замаар Бурханы үйлчлэгчид байдаг. Зарим нь Түүнд үйлчлэхэд илүү их 

цаг зарцуулдаг. Гэвч хөгшин, залуу-бид бүгд Бурханы үйлчлэгчид юм. Тиймээс энэ цувралын хичээлүүд нь Бурханы 
хүүхэд нэг бүрд маш тустай.  




