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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
АВРАЛ ИТГЭЛЭЭР ИРДЭГ

Судлах Библийн ишлэлүүд: Галат 1, 2; Үйлс 8:1-3; 
     9:1-22. 
Хичээлийн зорилго: Аврал нь хууль сахиснаар 

болон сайн үйлс хийснээр төлөгдөж чадахгүй 
гэдгийг ойлгоход нь сурагчдад туслах. 
Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Бид Эзэн Есүс 

Христэд итгэх итгэлээр аврагддаг гэдгийг 
Бурханы Үг тодорхой болгодог. 

Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Бурханы 
    авралын бэлгийг хүлээн авах хүсэл. 
Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: Өөрсдийн найд-

варыг Эзэн Есүс Христэд тавьж Түүнийг 
Аврагчаар хүлээн авах. 

Хичээлийн төлөвлөгөө (багш, оюутны тэмдэглэл): 
1. Нэгэн цагт итгэгч биш байсан Паул Есүс рүү 
    эргэж Сайн Мэдээг номлов.
2. Хуурамч багш нар Галатын итгэгчдийг 
    самууруулав.
3. Бидний нүглийн харанхуй Бурханы хайрыг 
    улам илүү гэрэлтүүлдэг.
4.  Аврал нь хүлээн авах хүн бүрд өгөгддөг үнэгүй 
    бэлэг юм.

Цээжлэх ишлэл:
. . . Тиймээс бид ч гэсэн Хуулийн үйлсээр бус, харин 
Христэд итгэх итгэлээр зөвтгөгдөхийн тулд 
Христ Есүст итгэсэн шүү дээ . . . (Галат 2:16б)  

ХИЧЭЭЛ
1. НЭГЭН ЦАГТ ИТГЭГЧ БИШ БАЙСАН 
ПАУЛ ЕСҮС РҮҮ ЭРГЭЖ САЙН МЭДЭЭГ 

НОМЛОВ
Өнөөдөр бид гайхамшигт Бурханы Үгэн дэх өөр 

нэг ном болох Галатчуудад бичсэн захидлыг үзэх 
гэж байна. Энэ нь Элч Паулаар бичигджээ.

Паул нэгэн цагт итгэгч биш байв. Гэвч тэр маш 
их шашинлаг хүн байв. Тэр Бурханы Мосегээр 
өгсөн хуулийн ёс заншлыг сахихыг хичээж байв. Тэр 
шашинлаг хүн байснаараа Есүсийг Бурханы Хүү 
гэдэгт итгэхээс татгалзжээ. Тэр Есүсийг хуурамч эш 
үзүүлэгч гэж боджээ. Тиймээс тэр Түүнд найдвараа 
тавьсангүй.    

                         Зураг №1а
Бурханд таалагдахын тулд 

хийнэ хэмээн Паулын бодож 
байсан аймшигт зүйлүүдийг чи 
санаж байна уу? (Багш: Ангийг

Үйлс 7, 8, 9-д бичигдсэн Паулын эртний итгэгчдийг 
хавчиж байсан хавчлагуудын тухай ярилцахыг 
дэмж.)

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Галат ном нь хүмүүс Эзэн Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр дамжуулж, бүхэлдээ нигүүлслээр (Бурханы хайр энэрлээр) 

аврагддаг гэдгийг тунхаглах онцгой зорилгын төлөө Элч Паулаар бичигдсэн юм. Цаашлаад тэр, аврал нь сайн үйлсээр- 
бүр хуулийг сахисан сайн үйлсээр ч ирж чадахгүй гэдгийг заажээ. 

Галатын хүмүүс Христийн алдарт Сайн Мэдээг анх сонсохоосоо өмнө хуурамч шүтээнүүдийг шүтэгчид байжээ. 
Паулыг тэдэнд номлоход тэд Сайн Мэдээг урам зоригтойгоор хүлээн авч, тэнгэрийн үнэн Бурханд үйлчлэхээр эргэжээ. 

Гэсэн хэдий ч Паулыг тэндээс явсны дараа тэдний дунд хуурамч багш нар орж ирсэн байна. Тэд, авралыг хүлээн 
авахын тулд Христэд итгэх итгэл дээр өөр илүү зүйлийг нэмэхийг шаарджээ. Эдгээр багш нар хөвч хөндөлтийн ёс 
заншлыг оруулаад хуулиудыг (Христийн үхлээс хэдэн зуун жилийн өмнө Бурханы Мосед өгсөн хуулиудыг) бас сахих 
шаардлагатай хэмээн шаргуу зүтгэж байлаа. Зөвхөн эдгээр зүйлүүдийг хийснээр хэн ч аврагдаж чадна гэж эдгээр 
хуурамч багш нар хэлж байв. 

Галатчууд будилан самуурчээ. Зарим нь хуурамч багш нарыг дагаж эхлэв. Энэ мэдээг Паул сонсоод тэр даруй 
Галатчуудад захидал бичжээ. Бид энэ захидлыг гурван хэсэгт хувааж судална:

Бүлэг 1, 2-Хувьчилсан
Паул элчийн хувьд өөрийн нэр төрийг хамгаалав. Хууль ба Итгэл

Бүлэг 3, 4-Сургаал
Паул Сайн Мэдээг хамгаалав. Хууль ба Нигүүлсэл

Бүлэг 5, 6-Хэрэгжүүлэлт
Паул сургаалыг хэрэгжүүлэв. Хууль ба Эрх Чөлөө

Галатчуудад бичсэн захидлыг судлах нь маш чухал, учир нь зөвхөн ганц тэнгэрлэг нигүүлслээр ирдэг авралын тухай 
мэдээн дээр ямар нэг юмыг нэмэхийг чармайдаг сургаалууд олон байдаг. Олон хүн авралыг авахад ямар нэг юм төлөх 
ёстой гэж үзэж байна.

Энэ цувралыг зааж  эхлэхийн өмнө Итгэл хэмээх Шинэ Гэрээний Цуврал №5-ыг давтахад тустай.




