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Эх бэлтгэгч: Чулуунбаатарын Сэлэнгээ

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.
Шуудангийн хаяг: Фёст Байбл ХХК, Шуудангийн Салбар 49, Ш/Х 269, Улаанбаатар 
Байршлын хаяг: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 16-р хороо, Ойчидын Гудамж 98а

Судлах Библийн ишлэлүүд: Галат 5:1-14
Хичээлийн зорилго: Есүс Христийн зарц нарыг 
      хайрладаг болохын төлөө сурагчдыг уриалах.

Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Христитгэлийн эрх 
чөлөө гэдэг бол бусдад тусалснаараа Эзэнд 
үйлчилдэг эрх чөлөөт байдал юм.

Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Түүний өгдөг эрх 
     чөлөөний төлөө Бурханд талархах.
Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: Энэ долоо хоногт 

өдөр бүр Бурхан ба Түүний Хүүгийн төлөөх 
цэвэр хайраар Христитгэлт биш эсвэл сул дорой 
Христитгэлт хүний төлөө ямар нэг зүйлийг хийх.

Хичээлийн төлөвлөгөө (багш оюутны тэмдэглэл):
1. Хууль бол боолчлол юм (Галат 5:1б-4).
2. Эрх чөлөө бол чөлөөт байдал юм (Галат 5:1).
3. Эрх чөлөө хайранд захирагддаг (Галат 5:6, 13).
4. Эрх чөлөө үйлчлэл дотор үр дүнтэй байдаг (Галат 
    5:13б). 

Цээжлэх ишлэл:
Сүнсээр яв, тэгвэл та нар махан биеийн хүслээ 
гүйцэлдүүлэхгүй. (Галат 5:16) 

ХИЧЭЭЛ
Өнөөдөр, ихэнх хүмүүст эзэд дарга нар нь сайнаар 

ханддаг. Энэ нь үргэлж ийм байгаагүй. Эрт, Библийн 
цаг үеүдэд үйлчлэгчид үргэлж боолууд байв. Хэрэв тэд 
эздийн шаардсан зүйлсийг хийж чадаагүй бол мал адил 
зодуулдаг байв. (Египетээс гарсан нь 1:11; 3:7; 5:6, 10, 
13-14-ийг үз.) Израильчууд Египетийн боол байхдаа 
өөрсдийгөө чөлөөлүүлэхийн тулд Бурханд хашгирчээ. 
Өөрсдийн боолчлолын байдлаа тэд үзэн ядаж байв. 

Бурхан тэдний залбиралд хариулж “Би та нарын 
уй гашууг сонслоо . . . Би та нарыг гаргаж, тэдний 

боолчлолоос та нарыг чөлөөлөх болно” гэж хэлэв. 
(Египетээс гарсан нь 6:5-7-г үз.) Цаг нь болоход Бурхан 
Өөрийн амлалтыг сахин биелүүлж Түүний ард түмэн 
чөлөөлөгджээ. Энэ ямар гайхамшигтай өдөр байж вэ.

Галатчууд бас нэгэн цагт боолчууд байв. Тэд хуурамч 
бурхдын боолууд байсан ба тэдэнд мөргөдөг байв. 
Шүтээнүүд нь тэднийг айдсаар дүүргэдэг байв. Тэгээд 
Паул тэдэнд авралын Сайн Мэдээг номложээ. Тэд үүнийг 
баяртайгаар хүлээн авч Аврагчид найдсан найдвараар 
дамжуулж амар тайван аз жаргалыг олжээ. Тэгээд тэд 
шүтээн шүтэх боолчлолоосоо чөлөөлөгдсөн юм.  

1. ХУУЛЬ БОЛ БООЛЧЛОЛ ЮМ
Галат 5:1б-4

Зураг №1
Хэсэг зуур Галатчууд Эзэний 

авралын нигүүлсэлд баясан цэнгэж 
байв. (Багш: Дээд талын дүрсийг 
заа.) Дараа нь өөр хэсэг багш нар ирж 
тэдэнд Христийг Аврагчаар хүлээн 
аваад зогсох нь хангалттай биш гэж 
заажээ. Хэрэв хүмүүс мөнхийн амь 
авснаа баталгаатай болгохыг хүсвэл 
онцгой өдрүүдийг сахиж, Иудейн 
хуулинд байдаг ёслолуудыг мөрдөх 

ёстой гэж заажээ. Харамсалтай нь Галатчууд эдгээр 
хуурамч сургаалуудыг хүлээн авчээ.

Тиймээс Паул тэдэнд “Өөрсдийгөө дахин боолчлолд 
оруулахыг бүү зөвшөөр. Та нар гэм нүглийн боол байсан. 
Одоо та нар өөрсдийгөө хуулийн боол болгож байна. Та 
нар нигүүлслийн өндөрлөгөөс салан унасан байна” гэж 
бичжээ. (Галат 5:1-4-ийг үз.) 

Бурханы үнэгүй өгсөн авралын бэлгээр баясан 
цэнгэхийн оронд Галатчууд хуулийн зарим хэсгүүдийг 
дагах гэж оролдсоноороо өөрсдийгөө боол болгожээ. 
(Багш: Доор байгаа гинжлэгдсэн дүрсийг заа.)

Та нар Галатчуудтай адил алдаа гаргаж байна уу? 
Чи өөрийгөө Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр дамжуулж 
Бурханы нигүүлслээр аврагдсан гэж боддог ч одоо авралаа 
ХАДГАЛЖ үлдэхийн тулд ямар нэг юмыг хийх эсвэл 
хийхгүй байх ёстой гэж бодож байж магад. Үр дүнд нь чи 
өөрийгөө хэзээ ч хангалттай зөв юм хийчихлээ гэж, эсвэл 
буруу юм хийхээс бүрэн хамгаалагдлаа гэж бодохгүй 
билээ. Мөн чи өөрийн авралдаа хэзээ ч бат найдвартай 
биш байна. Өөрийн авралдаа найдвартай биш байна 
гэдэг нь боолчлолын хамгийн муу хэлбэр билээ. Буулганд 
байгаа шарын адил чи хүлээс дотор байна (Галат 5:1). Чи 
чөлөөтэй биш байна.  

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Галат номонд Паул, Галатын итгэгчид авралыг 

төлж авах гэсэн оролдлого хийн Бурханы нигүүлсэл 
доторх өндөр байр сууринаас унаж байгаа тухай 
өгүүлдэг. Үр дүнд нь тэд боол адил болцгоож Христийн 
Өөрийнхөндөө өгдөг эрх чөлөөгөөр баярлан цэнгэх 
чадваргүй болдог. Паул Галат номын эхний дөрвөн 
бүлэгт заасан Христитгэлийн эрх чөлөө болон үүнийг 
хэрэгжүүлэх зөв арга замын тухай ярилцахын тулд 
сүүлчийн 2 бүлгийг ашиглажээ. Тиймээс энэ цуврал 
маш бодитой бөгөөд анхааралтай судалбал зохистой. 

Хичээл 1
ХРИСТИТГЭЛИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨ

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