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БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР

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

Хичээл №1
БУРХАНЫ ҮГИЙГ МЭДЭХ НЬ

Судлах Библийн ишлэлүүд: Иошуа 1; хичээлд 
     дурьдагдсан ишлэлүүд 
Хичээлийн зорилго: Итгэмжит Бурхан Өөрт нь 
      дуулгавартай байгсдыг ерөөдөг гэдгийг харуулах.  

Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Бичигдсэн 
Бурханы Үгийг тунгаан бясалгахын чухлыг 
харуулах. 

Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Бурханы 
Үгийг судалж үүний дагуу амьдрах хүчтэй 
хүсэл тэмүүлэл.

Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: Бурханы Үгийг 
өдөр бүр унших, үүнийг дагаж амьдрахад 
Ариун Сүнс туслаач гэж залбирах. 

Хичээлийн төлөвлөгөө (багш, оюутны тэмдэглэл):
1. Иошуа Мосегийн удирдлага дор Бурханд үйл-

чилж байв (Египетээс гарсан нь 17:5-13; 24:13; 
32:1-35; Тооллого 13:1-14:45).

2. Иошуа Бурханы Үгийг сонсов (Иошуа 1:1-9).
3. Иошуа Бурханы амлалтуудад итгэв (Иошуа 
    1:1-9).
4. Иошуа Бурханы тушаалуудыг дуулгавартай 
    дагав (Иошуа 1:10-18).
Эхлээд сайн дагалдагч болж суралцахгүй бол хэн 

ч, хэзээ ч сайн удирдагч болж чадахгүй гэдгийг сана!
Цээжлэх ишлэл.

Хуулийн энэ номыг амнаасаа салгалгүй, 
харин түүн дотор бичигдсэн бүхнийг сахин 
биелүүлэхээр өдөр шөнөгүй түүнийг бясалгаж 
яв. Тэгвэл чи хөгжин дэвжиж, амжилтад хүрэх 
болно. (Иошуа 1:8) 

ХИЧЭЭЛ
Чи ямар нэг гэр бүлд хамаарагддаг уу? Танай 

гэр бүлд дүрэм байдаг уу? Хүүхдүүд гэр бүлийнхээ 
дүрмийг хир сайн мэддэг вэ? (Эцэг эх нь тэдэнд 
хэлж өгдөг.)

Бид гэмээс аврагдах авралын төлөө Эзэн 
Есүс Христэд итгэхдээ Бурханы гэр бүлд төрдөг. 

(Иохан 1:12-ыг үз.) Бурхан Өөрийнхөө гэр бүлд 
дүрэмтэй байдаг. Тэр бас Өөрийнхөө хүүхдүүдэд 
гайхамшигт амлалтуудыг өгдөг. Тэр Өөрийн дүрэм 
ба амлалтуудыг Өөрийн Үг Библид бичсэн. Тэгээд 
Тэр биднийг Өөрийнх нь Үгийг уншиж, үүнд итгэж, 
дагахыг хүсдэг. 

Өнөөдөр бид Хуучин Гэрээний өөр нэг ном 
Иошуаг эхэлж байна. Энэ номыг бичигдэхээс 
40 жилийн өмнө Мосе Израильчуудыг удирдан 
Египетээс гаргажээ. (Египетээс гарсан нь номыг үз.) 
Израиль хүмүүсийг цөлд байхад нь Бурхан тэднийг 
хэрхэн амьдрах ёстойгоо мэдэг хэмээн тэдэнд 
Өөрийн хуулиа өгөв. Бурхан бас тэд Өөрийг нь 
хэрхэн хүндлэх тухай тэдэнд зааж сургажээ. (Левит 
номыг үз.)

Израильчууд Бурханы тэдэнд амласан газар 
луу бүр хурдан очиж болох байв. Гэвч тэд Түүнд 
дуулгаваргүй байснаас болж шийтгүүлжээ. Тэд 
Амлагдсан газрын гадна, цөлд 40 жил тэнүүчилжээ. 
(Тооллого номыг үз.)

Эдгээр жилүүдийн эцэст Мосе үхэж, Бурхан 
түүнийг оршуулав. Гэвч хаана оршуулсныг хэн ч 
мэддэггүй. (Дэд хууль 34:5-6-г үз.)

Мосег үхэхийн өмнө Бурхан түүнийг удирдлага ба 
эрх мэдлээ Иошуад шилжүүлэн өгөхийг тушаажээ. 
Бурхан Мосег орлуулахаар Иошуаг сонгосон байв. 
(Тооллого 27:15-23; Дэд хууль 34:9-ийг үз.)

Иошуа гэж хэн бэ? Тэр  хоёр сая гаруй хүмүүсийг 
удирдан дагуулах чадвартай юу? Тэр Канаанд байгаа 
өөрсдийн дайснуудыг устгаж чадах уу? 

1. ИОШУА МОСЕГИЙН УДИРДЛАГА ДОР 
БУРХАНД ҮЙЛЧИЛЖ БАЙВ

Египетээс гарсан нь 17:5-13; 24:13; 32:1-35; 
Тооллого 13:1-14:45

(Багш: Хэрэв та сүүлийн үед Эхлэлээс Дэд 
хууль хүртэлхи номуудыг судлаагүй байгаа бол 
энэ хичээлийг хоёр хичээл болгон зааж болох юм. 
Ингэснээр та Иошуагийн амьдралын үйл явдлуудыг 

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Израилийн ард түмний түүхийг Иошуа ном үргэлжлүүлдэг. Энэ нь тэдний цөлд тэнүүчилсэн амьдралын төгсгөл ба 

Канаан дахь шинэ амьдралын эхлэлийг тэмдэглэсэн юм. 400 гаруй жилийн өмнө Абрахамд амласан газар Канаан руу 
Бурхан Өөрөө тэднийг удирдах болно гэж Мосед амласан байв. (Египетээс гарсан нь 3:8; Эхлэл 12:1-3; 15:13-21).

Иошуа ном нь түүхэн баримтуудыг агуулдаг: (1) Израильчууд Иошуагийн удирдлага дор Канааныг эзэлсэн тухай ба; 
(2) 12 овгийн дунд газрыг хуваарилсан тухай.

Иошуа номонд Христэд итгэгчид Христчин ялалтын амьдралаар хэрхэн амьдрах тухай харуулсан олон сүнслэг 
хичээлүүд байдаг. Энэ хичээлийг оюутнууддаа заахын өмнө эдгээр үнэнүүдийг өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлэхэд 
туслаач гэж Ариун Сүнснээс гуй. 

Бидний эхний хичээл Бурханы бичигдсэн Үгийн чухлыг онцлон тодотгож байна. Бурханы Үгийг тогтмол, залбирал-
тайгаар уншиж судлах шаардлагатай гэдгийг оюутнууддаа ойлгуул. Зөвхөн ингэснээр л тэд Түүний хэлснийг мэдэж, 
итгэж, дагаж чадна.  




