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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.

Судлах Библийн ишлэлүүд: 2 Самуел 1-9 
Хичээлийн зорилго: Тэнгэр Улсад сэнтийдээ байгаа 
      Бурхан бүх юмсыг захирдаг гэдгийг харуулах. 

Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Дэлхийн хаад ба 
удирдагчдыг Бурхан хаан ширээнд суулгадаг 
(Даниел 4:25б-г үз). 

Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Бүх хүч чадалт 
Бурхан бидний амьдралын нарийн зүйлсийг 
анхаардаг гэдэгт эмээн сүсэглэх. 

Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: Өөрсдийн шийдвэр 
ба төлөвлөгөөнүүдийг Бурханаар удирдуулахыг 
зөвшөөрөх.  

Хичээлийн төлөвлөгөө (Багш оюутны тэмдэглэл):
1. Саулын төлөөх Давидын хүндлэл ба Ионатаны 
    төлөөх түүний хайр (2 Самуел 1). 
2. Иерусалим Израилийн нийслэл болов (2 Самуел 5).
3. Бурханы амлалт (гэрээ) (2 Самуел 7). 
4. Хааны нигүүлсэл (2 Самуел 9).

Цээжлэх ишлэл:
Бүх зүрхээрээ Эзэнд итгэ. Өөрийн ойлголтод бүү 
түшиглэ. Өөрийн бүх замаараа Түүнийг таньж мэд. 
Тэр чиний замыг шулуун болгоно. (Сургаалт үгс 3:5-6)

ХИЧЭЭЛ
Амлагдсан бэлгийг удаан хүлээж байсан үе чамд бий 

юү? (Оюутнуудаар туршлагыг нь яриул.) Тэр бэлгийг 
хэзээ ч авахгүй юм болов уу гэж бодож байсан уу? Амлалт 
өгсөн тэр хүн мартчихсан байх гэж чи бодож байсан уу? 

1. САУЛЫН ТӨЛӨӨХ ДАВИДЫН ХҮНДЛЭЛ БА 
ИОНАТАНЫ ТӨЛӨӨХ ТҮҮНИЙ ХАЙР

2 Самуел 1
Бурхан Давидад Израилийн дараачийн хаан болно гэж 

хэлэв. Самуел түүнийг хаан болгон тослох үед Давид юу 
хийж байсан бэ? (Хонь хариулж байв. 1 Самуел 16:11.) 
Тэр үед хэн хаан байсан бэ? (Саул.) Бурхан яагаад шинэ 
хаан хайх болсон бэ? (1 Самуел 13:14; 15:26.) (Багш: 
Бурханыг Хаан Саулаас татгалзуулсан үйл явдлын тухай 
өмнөх хичээлээс товч давт. 1 Самуел 13 ба 15.)

Саул Давидад атаархаж түүнийг үзэн ядав. Олон 
жилийн турш тэр Давидыг алах гэж оролдов. Нэгэн өдөр 
Давид түүний оронд хаан болно гэдгийг Саул мэдэж байв. 

Олон хүмүүс Давидад хайртай байв. Олон хүмүүс 
түүнтэй нэгдэж тэр өөрийн армитай болов. Үе үе Давид 
болон түүний эрчүүд Хаан Саулаас нуугдах хэрэгтэй 
болж байлаа. Тэд заримдаа агуйнуудад нуугдаж байв. 
Зарим үед тэд Филист рүү зугтаж байв. Филистчүүд 
тэдний хөршүүд, бас дайсан нь байв. 

Давид хаан болохыг хүлээн хүлээсээр байв. Гэвч тэр 
Бурханд итгэх итгэлээ хэзээ ч алдсангүй. Бурхан амласнаа 
хийнэ гэдэгт тэр итгэж байв. Хэдийгээр Давидад Саулыг 
хороох боломжууд олдож байсан ч тэр түүнд хүрэхээс 
татгалзжээ (1 Самуел 24:4-6; 26:8-10). Давид зөвхөн, 
Бурхан өөрт нь сэнтийг өгөхийг хүлээж байв. 

Хүлээх нь хэцүү байдаг. Бид юу тохиолдох бол гэдгийг 
мэдэх дуртай байдаг. Бид хурдан тохиолдоосой гэж 
хүсдэг. Бурхан бидэнд Тэр “бидний төлөө төлөвлөснөө 
биелүүлдэг” гэж хэлдэг (Иов 23:14). Тэр бүх юмыг сайны 

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР

Хичээл №1
ДАВИД ИЗРАИЛИЙН ХААН БОЛОВ

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

Абрахамаас эхлээд (Эхлэл 12) Самуелын үеийг 
хүртэл Бурхан Израилийн Хаан байв. Дараа нь 
Израильчууд  эргэн тойронд нь байгаа үндэстнүүдтэй 
адил болохыг хүсэв. Тэд дэлхийн хаантай болъё гэж гуйв 
(1 Самуел 8). Тиймээс Бурхан тэдний хүссэнийг өгчээ. 
Тэр Саулыг тэдний хаанар сонгов. Хэрэв Саул Бурханд 
дуулгавартай байсан бол гайхамшигтай хаанчлал түүнд 
тогтох байв. Гэвч тэр дур зоргоороо аашилжээ. Тиймээс 
Бурхан түүнээс татгалзав (1 Самуел 15:23-29).

Саулын оронд Бурхан Давидыг сонгов (1 Самуел 
13:14). Гэвч Саул Израилийг олон жилийн турш 
удирдсаар байв. Давид Саулын төлөө олон тулалдаанд 

тулалдаж ялж байв. Дараа нь Хаан Саул Давидад 
атаархах болж түүнийг хөнөөх гэж оролдов. Олон жил 
Давид Саулаас зугтан амьдарч байв. Хоёр ч тохиолдолд 
Давид Саулыг алж болох байв. Гэвч Давид Эзэний 
тосолсон хаанд хүрэхээс татгалзжээ (1 Самуел 24 ба 26). 
Тэр, Бурхан Саулыг хаан ширээнээс нь зайлуулж, өөрт 
нь үүнийг өгөхийг хүлээж байв.  

АНХААР: Эдгээр хичээлүүд нь Цуврал 21-ийн 
дараа заагдах хэрэгтэй. Энэ хоёр цувралыг хоёуланг 
ашигласнаар Израилийн түүх болон Давидын амьдрал 
ойлгогдоно.
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