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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.

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

Судлах Библийн ишлэлүүд: 1 Петр 1:1-12; 2 Петр 1:5-8; 
      Иохан 1:35-42. 
Хичээлийн зорилго: Бүрэн өссөн Христитгэлтэн 

болохын тулд итгэл дээрээ хэдэн чанаруудыг нэмэх 
ёстой гэдгийг ойлгоход оюутнуудад туслах. 
Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Христ доторх тэдний 
    итгэл соригдох болно. 
Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Сорилтууд ирэхэд 
    хүчтэй, зоригтой байх хүсэл. 
Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: 
    Аврагдаагүй хүмүүс: Гэмээс аврах авралын төлөө 
         Христ рүү эргэх.
    Аврагдсан хүмүүс: Бусдад Христийг тайлбарлах эр 
         зоригийн төлөө гуйх.

Даалгавар: Дараагийн цуглаан хүртэл 1 Петр 1:1-12-ыг 
өдөр бүр унш. Христийн цус болон авралын талаар 
ярьж байгаа ишлэл бүрийн дээр, Библийнхээ захад 
загалмай зурж тэмдэглэ.  

Хичээлийн төлөвлөгөө (Багш оюутны тэмдэглэл):
1. Өсөхийн өмнө Христэд итгэсэн итгэл байх ёстой 
    (1 Петр 1:2-3, 8-9). 
2. Христ доторх итгэлийн араас үйлчлэл дагалддаг 
    (Лук 5:1-11).
3. Итгэл нь шалгагддаг (Матай 14:22-33). 

4. Итгэл дээр сайн давуу байдал нэмэгдэх ёстой 
    (Матай 16:13-19).

Цээжлэх ишлэл:
Харин бидний Эзэн бөгөөд Аврагч Есүс Христийн 
нигүүлсэл болон мэдлэг дотор өсөгтүн. (2 Петр 3:18а)

ХИЧЭЭЛ
Чи ер нь хүүхэд өсч байхыг харсан уу? Эхлээд тэр нэг 

л газар хэвтэж байдаг. Тэр гар хөлөө хөдөлгөж байгаа нь 
асар том зүйл (ялангуяа өлсөхөөрөө!). Гэвч тэр өөрөө 
хаашаа ч хөдөлж нүүж чадахгүй. (Багш: Нялх хүүхдийн 
өсөлтийн талаар ярилцахыг дэмж: юманд хүрэх, мөлхөх, 
зогсох, явж сурах, шатаар авирах, гүйх.) Хэвийн хүүхэд 
өөрөө юмыг татаж чангаадаг. Шинэ юмнуудыг оролддог. 
Заримдаа тэр амжилттай байдаг. Үе үе тэр бүтэлгүйтэж, 
дахин оролддог. Ингэж хүүхэд өсч хөгждөг. 

Христитгэлийн амьдралд бас өсөлт хөгжилт байх 
ёстой. Сүнсээр өсөөгүй шинээр төрсөн хүүхэд хэвийн 
Христитгэлтэн биш байдаг. Өсөхийн тулд Бурханы 
хүүхэд юу хийх ёстой вэ? Тэр үргэлж амжилттай байх уу? 
Хэрэв тэр бүдэрвэл юу тохиолдох вэ? Анхааралтай сонс!  

1. ӨСӨХИЙН ӨМНӨ ХРИСТЭД ИТГЭСЭН 
ИТГЭЛ БАЙХ ЁСТОЙ

1 Петр 1:2-3, 8-9
Симон маш олон жилийн өмнө амьдарч байв. Энэ 

дэлхийд төрсөн бүх хүмүүсийн адил тэр нүгэлтэн байв. 
Тэр хувиа хичээгч байв. Тэр бардам, сагсуу байв. Тэр муу 
хэлээр ярьдаг, бүр заримдаа хараал урсгадаг байв. Хуцах 

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

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
 Библид байгаа ном бүр чухал. Ном бүр бидний 

амьдралд нөлөөлөх ёстой үнэнүүдийг агуулж байдаг. (2 
Тимот 3:16-17-г үз.) Петрээр бичигдсэн захидлууд мөн 
адил. Энэ 1-р захидлаас бид Христитгэлийн амьдралын 
хөгжилтийг үзнэ: (1) Энэ нь авралаар эхэлдэг (1 Петр 
1:1-12). (2) Аврагдсаны дараа шинээр төрсөн Бурханы 
хүүхэд өсөх ёстой. Тэр цэвэр ариун амьдралаар амьдрах 
ёстой, учир нь Бурхан ариун билээ. Энэ бол ариусгал 
юм (1 Петр 1:13-2:12). (3) Захирагдах байдал бол 
Христитгэлийн амьдралын чухал сахилга батуудын 
нэг юм (1 Петр 2:13-3:12). (4) Петр цааш нь зовлон бол 
Христ доторх өсөлтийн нэг хэсэг гэж тайлбарлажээ (1 
Петр 3:15-5:14). Эдгээр үнэнүүд эхний гурван хичээлээр 
яригдах болно. Петрийн 2-р захидлыг бид 4-р хичээлээр 
судална. 

Петрийн хандаж захидал бичсэн Христитгэлтнүүд 
тарж бутарсан байсан бөгөөд тэдэнд урамшуулал 

хэрэгтэй байв. Олон хүн Христэд итгэсэн итгэлээсээ 
болж зовж байв. Тэдний хөршүүд, ажил олгогч эзэд 
нь ч байж магад, Христитгэлтнүүдийн итгэсэн Сайн 
Мэдээг үзэн ядаж байв. Тиймээс итгэгчид хавчигджээ. 
Христитгэлтнүүдийн үүнийхээ төлөө зовж байсан 
яг тэр сургаалыг хуурамч багш нар үгүйсгэж байв. 
Тиймээс Петрийн захидал итгэгчдэд тайвшрал, найдвар 
ба зөвлөлгөөг авчирчээ. 

Петрийн 2-р захидалд (1:5-7) Ариун Сүнс 
Христитгэлтний төрөлт ба өсөлтийн найман шинжийг 
бичжээ. Эдгээр нь энэ цувралын гол судлах зүйл 
юм. Эдгээр үнэнүүд Петрийн амьдралд онцгой ач 
холбогдолтой байсан юм шиг байгаа юм. Тиймээс бид 
түүний амьдрал ба захидлуудыг хамтад нь судална. 

Хэрэв боломжтой бол оюутнууд тань Петрийн 
захидалд дурдагдсан ишлэлүүдийг чанга унших 
хэрэгтэй.  

Хичээл №1
ИТГЭЛ БА САЙН ДАВУУ ТАЛ




