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БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР

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

Хичээл №1
ХУУЛЬ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Галатчуудад бичсэн захидал нь амин чухал ач 
холбогдолтой билээ. Энэ гайхамшигтай захидлын төлөө 
бид үргэлж Бурханд талархах хэрэгтэй. Хэрэв Паул 
Галатчуудыг засаагүй бол Христийн Сайн Мэдээний 
үнэн тэр аймагт гуйвуулагдах байсан. Үүний ариун 
байдлыг хадгалахын тулд Паул Бурханаар ашиглагдсан 
юм. 

Галат номын эхний хоёр бүлгийг судалж байхдаа бид 
Галатчууд нь Паулын тунхагласан зөвхөн ганц Христэд 
итгэх итгэлээр дамжин ирдэг авралын талаарх мэдээнд 
эргэлзэж эхэлсэн байсныг харсан. Хуурамч багш нар 
Паулыг элч гэдэгт эргэлзсэн тул тэд зарим талаар мэдээг 
сэжиглэж байв.

Тиймээс Паул энэ захидлын гуравны нэгд өөрийгөө 
үнэхээр элч байсан гэдгийг батлан өгүүлжээ. 3 ба 4-р 
бүлэгт  Паул Сайн Мэдээг хамгаалав. Номын эхний хоёр 
бүлэг нь хувь хүний мөн чанарын тухай байв. 3, 4-р 
бүлэг нь сургаалын шинж чанартай. Энэ цувралаар бид 
хууль ба нигүүлслийн талаарх судлагдахууныг гүнзгий 
харах болно. Эдгээр бүлгүүдийг судалж байх хугацаанд 
оюутнуудыг энэ хоёр бүлгийг өдөр бүр уншихыг дэмж. 

Цээжлэх ишлэлийг заахдаа Христ бидний оронд 
үхсэн гэсэн утга бүхий “Христ бидний төлөө хараал 
болсноороо” гэснийг тайлбарла
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ХИЧЭЭЛ
Авралыг олж авахын тулд ямар нэг сайн юм хийх ёстой 

гэж боддог хэн нэгнийг чи мэдэх үү? Тэгвэл анхааралтай 
сонс.

Паул сонссон зүйлдээ зөвхөн итгэж чадсан юм. 
Галатын Христитгэлтнүүд үнэнийг номлоогүй 
эрчүүдээр тийм амархан мэхлэгдэх боломжтой байсан 
уу? Тэд аврагдахын тулд болон авралтайгаа үлдэхийн 
тулд Христийг Эзэн ба Аврагчаар хүлээн авахаас гадна 
Хуулийг бас дагах ёстой гэдэгт үнэхээр итгэсэн үү? 

“Өө, мунхаг Галатчууд аа,” гээд Паул тэдэнд “та 
нарыг тодорхой бодуулахгүйн тулд хэн нэгэн та нарыг 
илбэдэн төөрөгдүүлсэн мэт та нар аашилж байна” гэж 
бичжээ. Тэгээд тэр нэгэн чухал асуултыг асуув: “Та нар 
Ариун Сүнсийг Хууль сахиж бас сайн үйлс хийсний үр 
дүнд хүлээн авсан уу? Эсвэл Сайн Мэдээ сонсч үүнд 
итгэснээр хүлээн авсан уу?”

Галатчуудын хариулт нь юу байсан бэ? Паулыг тэдний 
хотуудад айлчлахад олон Галатчууд Христийг гэмээс 
аврах өөрсдийн Аврагчаар хүлээн авсан байв. Тэр цагт 
Ариун Сүнс тэдний зүрхэнд амьдрахаар ирсэн гэдгийг 
тэд мэдэж байв. Одоо хуурамч багш нар тэднийг Хууль 
сахиж, ёслолуудыг үйлдсэнээр авралыг хүлээн авах 
ёстой гэж ятган үнэмшүүлж байна. Одоо тэд Бурханы 
төгс бэлгээс илүүгээр өөрсдийн ажил үйлсэд түшиглэх 
хүсэлтэй болж байна. Төсөөлөөд үз!

“Нэг ч хүн Бурханы мэлмийд Хуулиар зөвтгөгдөхгүй, 
учир нь зөвтгөгдсөн нэгэн нь итгэлээр амьдардаг. 
Хууль нь итгэлийнх биш” гэж Паул хэлэв. Үүнээс илүү 
тодорхой юм гэж байхгүй. 

Гэсэн ч Галатчуудад хэдэн асуулт байсаар л байв. Чамд 
ч гэсэн иймэрхүү асуулт байж болох юм. Бидний яриад 
байгаа хууль юуны тухай вэ? Энэ нь яагаад өгөгдсөн юм 
бэ? Хэн ч энэ Хуулийг хэзээ ч төгс биелүүлж чадахгүй 
гэдгийг мэдсээр байж Бурхан яагаад үүнийг өгсөн юм 
бэ?         

Судлах Библийн ишлэлүүд: Галат 3; Египетээс гарсан                                                                                                                                           
    нь 20:1-24:11; Левит 16. 
Хичээлийн зорилго: Хууль сайн боловч авралыг хангаж                                                                                                                                           
     чадаагүй гэдгийг харуулах. 
  Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Хууль нь зөвхөн                                                                                                                                           
     Христийг ирэх хүртэл Израилийн төлөөх хөтөч                                                                                                                                            
          болон үйлчилж байв.
       Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Өөрт нь хамааралтай                                                                                                                                      
       болохын тулд тэднийг хууль сахихыг шаардаагүй                                                                                                                                       
          Бурханд талархах. 
    Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: 

       Аврагдаагүй хүн: Хүн бүр Аврагч Эзэн Есүс рүү                                                                                                                                              
             бүрэн эргэх.

   Аврагдсан хүн: Аврагдаагүй хүнийг Бурханы                                                                                                                                          
             авралын үнэн зам руу чиглүүлэх чадвартай 

           байхын төлөө залбирах. 
Хичээлийн төлөвлөгөө (багш, оюутны тэмдэглэл): 
     1. Нүгэл гэж юу болохыг харуулахын тулд Бурхан
         Израильд Хууль өгөв. (Галат 3:10, 19, 22).
     2. Нүглүүдийг далдлах өргөлүүдийн тогтолцоог
         Бурхан Хууль дотор хангаж өгөв (Левит 16).
     3. Хууль зөрчсөний төлөөх шийтгэл нь үхэл байв
         (Галат 3:10).
     4.  Христийг ирэх хүртэл Хууль нь хөтөч мэт
          үйлчилж байв (Галат 3:24-25).
Цээжлэх ишлэл:

Христ бидний төлөө хараал болсноороо биднийг                                                                                                                                          
    Хуулийн хараалаас зольсон юм . . . (Галат 3:13а)  
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