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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

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

Хичээл №1
 БУРХАН АРИУН АМЬДРАХЫГ ТУШААВ

Судлах Библийн ишлэлүүд: Египетээс гарсан нь 
     19-20; Дэд хууль 5
Хичээлийн зорилго: Бурханы Хууль нь Түүний хү-

мүүсийн сайны төлөө юм гэдгийг ойлгоход нь 
сурагчдадаа туслах.  

     Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Ариун Сүнс 
нь Бурханы хүүхдийг Христийн хуулийг дагах 
боломжтой болгоно.

Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Үгийн дагуу 
    амьдрах хүсэл.
Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: Бурханы Үгэнд 

дуулгаваргүй ханддаг бүх үйлдлүүдээ бич. 
Өөрсдийн амьдралаа хэрхэн Бурханы зарчимд 
нийцүүлэхийн тулд авчрах вэ гэдгээ тодорхойл.  

Хичээлийн төлөвлөгөө (багш, оюутны тэмдэглэл):
1. Бурханыг дагаснаар Израильчууд Түүний ерөө-

лүүдийг хүлээн авав (Египетээс гарсан нь 19:1-
25).

2. Израилийн хүндлэн бишрэх ёстой Бурханы 
    Хууль (Египетээс гарсан нь 20:1-11).
3. Израилийн гэр бүлийн төлөөх Бурханы хууль 
    (Египетээс гарсан нь 20:12).
4. Израилийн өдөр дутмын амьдралын төлөөх 
    Бурханы хууль (Египетээс гарсан нь 20:13-17).

Цээжлэх ишлэл.
Миний тушаалуудыг сахидаг хүн Намайг 
хайрлагч мөн... (Иохан 14:21а) 

ХИЧЭЭЛ
Бид ____________ улсад амьдардаг. Бид 

________________________ (хаанаар, ерөнхийлөг-
чөөр, эзэн хаанаар, толгойлогчоор) болон бусад 

албан хүмүүсээр удирдуулдаг. Эдгээр хүмүүс бидний 
хуулийг гаргаж, хүмүүсээр мөрдүүлдэг. Манай улсад 
ямар ямар хуулиуд байдаг вэ? (Оюутнуудаар тухайн 
газрынх нь хуулийн төрлүүдийг нэрлүүл.)

Хууль яагаад хэрэгтэй вэ? (Багш: Ярилцлагыг 
дэмж.) Хуулиуд нь амьдралын төлөөх чиглүүлэг 
юм. Хуулиуд нь бид юу хийх ёстой, бас юу хийх 
ёсгүйг бидэнд мэдүүлдэг. Биднийг хамгаалдаг. Хүн 
бүр хуулийг дагахад бүгдийн амьдрал илүү хялбар 
бөгөөд илүү аюулгүй байдаг.

Төр засгийн удирдлаганд байгаа хамгийн сайн 
хүмүүс ч төгс биш байдаг. Тиймээс тэдний гаргасан 
зарим хуулиуд сайн биш байдаг. Гэвч Бурхан 
биднийг, Түүний тушаалуудын эсрэг л биш бол төр 
засгийнхаа хуулиудыг дагах ёстой гэж хэлдэг. (Үйлс 
5:29; Ром 13:1-ийг үз.) 

1. БУРХАНЫГ ДАГАСНААР ИЗРАИЛЬЧУУД 
ТҮҮНИЙ ЕРӨӨЛҮҮДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАВ 

Египетээс гарсан нь 19:1-25
Израилийн ард түмэн Египетэд амьдарч байхдаа 

Египетийн хуулиудыг сахиж байв. Гэвч Бурхан 
Израильчуудыг Египетээс гаргасан билээ. Үүний 
дараа Тэр ганцаараа тэдний Удирдагч болов.

Цөлд нэгэн өдөр Бурхан Мосег уулын оройд 
гар гэж дуудав. Тэнд Тэр Мосед хүмүүсийн төлөө 
заавруудыг өгчээ. Мосе Бурханы хэлсэн бүгдийг 
анхааралтай сонсов.

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Бурхан Израильчуудад хууль өгсөн: (1) Өөрийн ариун байдлыг илэрхийлэхийн тулд; (2) Үйл ажиллагааны хэм 

хэмжээг хангаж өгөхийн тулд; (3) Тэднийг гэмээ ойлгож, илчлэхийн тулд. (Ром 3:20; 7:7-г үз.) Өнөөдөр Христчин 
итгэгчид Мосегээр дамжиж ирсэн Хуулийн дор байдаггүй. (Ром 6:14б-г үз.) “Учир нь итгэдэг хүн бүрд зөвт байдлын 
төлөө Христ бол Хуулийн төгсгөл мөн” (Ром 10:4). Гэсэн хэдий ч энэ нь Арван Хуулийн үг сургаалын үнэ цэнэ байхгүй 
болно гэсэн үг биш. Дөрөв дэх хуулиас бусад бүх хуулиуд Шинэ Гэрээний сургаалуудад дэлгэрэнгүй болж, дахин 
давтагддаг. (Матай 5:27-28; Ефес 4:28; 6:1; Колоссай 3:9; 1 Иохан 5:21-ийг үз.) 

Арван Хуулийн заалт бүр товчхон бөгөөд хоёр гурван үгэнд багтсан байдаг. (Хичээлийн эхний хагаст байгаа арван 
хуулийг хар.) Оюутнууд тань тэдгээрийг дэвтэртээ бичиж, боломжтой бол цээжлэх хэрэгтэй. Хэрэв тэд Арван Хуулийг 
бүхэлд нь цээжилбэл маш сайн! 

Арван Хуулийг заахдаа болон өнөөдөр тэдгээрийг өөрсдөдөө хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ярилцахдаа 2-оос 5 дахь 
зургуудыг ашигла. Хуурамч шүтээн болон аллага байх ёсгүй гэдэг бодлыг харуулахын тулд энд хуурамч шүтээнийг 
(Зураг №2-ын 2) болон чинжаал хутгыг (Зураг №4-ийн 6) чагталсан байгаа.

Оюутнуудын чадвараас шалтгаалж энэ хичээлийг хоёр хичээл болгон зааж болох юм. Хичээлийн сүүлийн хэсгийг 
заахдаа зарчим бүр таны оюутнуудад болон амьдралд хэрхэн нөлөөлөх ёстойг тайлбарла.

Судалж байхдаа Шинэ Гэрээний Цуврал 27 ба 28-ын бүх сэдэв, энэ цувралын Хичээл №4-ийг хараарай хэмээн 
зөвлөж байна.    




