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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. 

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР

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

Хичээл №1
БУРХАНААР АМЬСГАЛАГДСАН СУРГААЛ

Судлах Библийн ишлэлүүд: 1 ТимоТ 1; 2 ТимоТ 3:10-4:8
Хичээлийн зорилго: Библи нь Бурханаар бүтээгдсэн
     тул энэ нь эцсийн хамгийн дээд эрх мэдэл юм
     гэдгийг харуулах. 
     Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Сударууд нь анх
          бичигдсэнээрээ ямар ч алдаагүй бөгөөд 
          хязгааргүй үнэн.
     Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Бурханы Үгийг
          анхааран судлах хүчтэй хүсэл тэмүүлэл.
      Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: 1 ба 2 Тимот номыг
          судлах
Хичээлийн төлөвлөгөө (Багш оюутны тэмдэглэл):                                                                                                                                      
     1. Судар бүр Бурханаар бүтээгдэв (2 Тимот 3:16).
     2. Судар нь Сударт итгэх талаар заадаг
         (2 Тимот 2:15; 3:15).
     3. Судар нь авралд итгэх талаар заадаг
         (1 Тимот 1:15; 2:4-6; 2 Тимот 1:10; 2:8; 3:15).
     4. Судар нь ирээдүйд итгэх талаар заадаг
         (1 Тимот 4:1-3; 2 Тимот 3:1-5).
Цээжлэх ишлэл:

Судар бүр Бурханы амьсгалснаар байгаа бөгөөд                                                                                                                                           
   заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зөвт байдал дотор                                                                                                                                            
    чиглүүлэхэд тустай. (2 Тимот 3:16)
ХИЧЭЭЛ

Надад нэг асуудал байна! Найзаасаа авсан энэ 
зурвасыг сонсооч: “Баасан гаргийн 8 цагт нөгөө газраа 
уулзаж болох уу?” 

Нэг жил гаруйн өмнө бид (очих чиглэлийг нь заан 
газрын нэрийг бич) уулзацгаасан юм. Гэвч саяхан 
бид (эсрэг чиглэлтэй газрыг нэрлэ) уулзсан. “Нөгөө” 
газар гэдэг нь аль нь болохыг би мэдэхгүй байна. Бас 
үүнийг хэзээ бичсэнийг мэдэхгүй. Би тэнд өнгөрсөн 
Баасан гарагт очих ёстой байсан байж магадгүй. Эсвэл 
энэ Баасан гарагт байж болох юм. Зарим үед бид 
өглөөний 8 цагт уулздаг байсан. Мөн заримдаа оройн 
8 цагт уулздаг байсан. Хэзээ гэдгийг би яаж мэдэх вэ? 
(Оюутнуудыг хариулахыг дэмж. Хариулт нь: “Зурвас 
бичсэн хүнээс өөрөөс нь асуух хэрэгтэй.”) 

Үүнийг санаж байх нь чухал. Ямар нэг юм уншаад 
ойлгохгүй байвал бичсэн эзнээс нь асуу. Энэ бол яг 
Библи судлахад тохиолддог үнэн юм. Библийг бичсэн   
Бурханы Ариун Сүнс Христэд итгэдэг үнэн итгэгч 
бүрийн дотор амьдардаг. Хэрэв чи Түүнд хамааралтай 
бол Түүний Үгийн үнэнийг ойлгоход туслаач гэж Түү-
нээс Өөрөөс нь гуй. Мөн, чи Сударын үнэнийг ойлго-

ход бурханлаг эрэгтэй ба эмэгтэй хүмүүсийн бичсэн 
тайлбар бичгээс тусламж авч болно. (Иохан 16:13-
15-ыг үз.) (Багш: Энэ хичээлийн турш Ариун Сүнс 
өөрсдөд нь заагаасай хэмээн залбирах боломжийг 
оюутнуудад олго.) 

Элч Паул Тимот, Тит нарт бичсэн захидлууддаа 
Судар ба үүний сургаалын талаар 80 удаа давтсан 
гэсэн байдаг. Удалгүй бүх элч нар Тэнгэр Улсад 
байх болно хэмээн Паул бэлтгэлтэй байжээ. Үүний 
дараа итгэгчид бүхэлдээ Бурханы бичигдсэн үгээр 
удирдуулах болно. Бүх эцсийн удирдлага Библид 
ба үүний сургаалуудад байх болно гэдгийг Паул 
онцлон тодотгов.

Тимот ба Титэд гэж хаяглагдсан захидлууд нь 
пасторуудад онц тустай билээ. Гэсэн хэдий ч энэ 
нь биднийг оролцуулаад сүмд байгаа бүх хүмүүст 
хэрэгжих ёстой хэмээн элч Паул заажээ. Эдгээр нь 
энэ цувралаар бидний судлах ёстой үнэнүүд юм.

Нүүрний хавтасны дотор тал ба 1-р хуудсан дахь 
газрын зураг дээр тоонууд өгөгдсөн байгаа. Хэрэв 
та эдгээр газруудын нэрсийг бичихийг хүсвэл: №1, 
Кипр; №2, Лустр; №3, Тесалоник; №4, Коринт; №5, 
Филиппой; №6, Македон; №7, Ефес; №8, Крет; №9, 
Ром; №10, Колоссай. Газрын зураг дээрх тэмдгүүд 
нь эдгээр үйл явдлууд нь тэдгээр газар нутгуудтай 
холбоотой байсан гэдгийг оюутнуудад таниулахад 
тустай. 

Эхний цээжлэх ишлэл (2 Тимот 3:16) арын 
хавтасны гадна талаас эхлээд 16-р хуудсан дээр 
дуусч байгаа. 17-р ишлэл 17-р хуудсан дээр байгаа. 
Ишлэлүүдийг хэсэг хэсгээр ярилцах нь оюутнуудад 
тань цээжлэхэд хүндрэлтэй биш байх болно. 

Сургаалыг энгийн хялбар үгээр заах нь чухал. 
Хэрэв оюутнууд тань Библид нилээд сайн бол 
хуурамч сургаалтай тэмцэх чадвартай байгаа. 
Нэмж хэлэхэд Библийн сургаал нь хүний амьдралд 
нөлөөлж байх ёстой. Үгийн үнэнүүд оюутнуудын 
амьдралд хэрэгжээсэй хэмээн Бурханы Сүнснээс 
гуй. Сударуудаар өдөөгдсөн Библийн сургаал нь сайн 
үйлсийг бүтээх санаатай хамт байдаг. (2 Тимот 3:16-
17-г үз.) Эзэний төлөөх амьдрал байхгүй Библийн 
оюутан Бурханы Үгийн чухал ач холбогдлыг алддаг. 

Хичээл эхлэхээс өмнө хичээлийн эхэнд дурьдсан 
тэмдэглэлийг бэлд.    
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