
Судлах Библийн ишлэлүүд: Естер 1:1-2:20; Дуулал 
      139:1-4, 13-16. 
Хичээлийн зорилго: Бурхан юм бүхний тухай бүгдийг 
      мэдэж байдаг.  

Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Бурхан бидний 
хүн нэг бүрд тодорхой чадваруудыг өгсөн. Эдгээр 
чадваруудыг бид Түүнд үйлчлэхэд ашиглах 
хэрэгтэй.

Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Бидний төлөө 
төлөвлөх хүртлээ биднийг хангалттай хайрласан 
Бурханд талархах.

Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: Амьдралынхаа 
туршид Эзэнд үйлчлэхээ яг одоо шийдвэрлэх. 

Хичээлийн төлөвлөгөө (Багш оюутны тэмдэглэл):
1. Хааны, нэр хүндэд дуртай төлөвлөгөө (Естер 1:1-9). 
2. Хааны бардам шаардлага (Естер 1:10-22). 
3. Хааны эрэл хайгуул (Естер 2:1-14). 
4. Хааны шинэ хатан (Естер 2:15-20). 

Цээжлэх ишлэл:
Бурхан . . . бүх юмсыг мэддэг. (1 Иохан 3:20)

ХИЧЭЭЛ
Онцгой үзэсгэлэнтэй хэн нэгнийг чи мэдэх үү? Гоё 

охид голдуу анхаарал их татдаг. Зарим үед аль охин нь 
хамгийн хөөрхөн болох талаар шийдэхийн тулд тэмцээн 
болдог. Өнөөдрийн хичээл олон зуун жилийн өмнө болсон 

Хуучин Гэрээний номууд дөрвөн бүлэгт хуваагддаг:
Хуулийн номууд (Эхлэлээс Дэд хууль хүртэлх 
      номууд)
Түүхийн номууд (Иошуагаас Естер хүртэл)
Яруу найргийн номууд (Иовоос Соломоны дуулал 
      хүртэл)
Эш үзүүллэгийн номууд (Исаиагаас Малахи хүртэл)
Эдгээр 39 номууд нь бүгд дэс дараалан бичигдсэн 

биш билээ. Тодорхой зарим номууд ойролцоогоор бараг 
ижил цаг хугацаанд бичигджээ:

Багш, та энэ хуудасны хуулбарыг өөрийнхөө номын 
завсар байлга. Үүнийг дахин дахин олон удаа дурдаж 
бай. Езра ба Естер номууд нь ижил цаг хугацаанд 
бичигдсэн гэдгийг ажигла. Естерийн амьдрал үйл 
явдлууд нь яг Езра номын 6 ба 7-р бүлгийн хооронд 
тохирдог. (Хуучин Гэрээний Цуврал 27-г үз.)

Иудейчүүд нь Вавилончууд ба Персүүдэд 
олзлогдсон байв. Персийн шинэ хаан Израильчуудад 
эрх чөлөөг өгчээ. Тэднээс зөвхөн 50000 хүн Иерусалим 
руу буцахаар шийджээ. Естер болон түүний төрөл 
төрөгсдийг оролцуулаад олон хүмүүс Персэд үлдэхийг 
сонгожээ. Бурхан бүх зүйлсийг мэддэг. Үлдсэн хүмүүс 
нь нэгэн цагт устгагдах байсныг Тэр мэдэж байв. 
Тиймээс тэднийг амьд үлдээхийн тулд Тэр Иудей охин 
Естерийг ашиглажээ.

Естер номонд Бурханы нэр дурдагддаггүй. Гэвч 
Тэр энэ номон дотор байдаг. Өөрийн ард түмний 
төлөөх Түүний бүх эрх мэдэл ба хайр халамж тодорхой 
харагддаг. Үйл явдлуудын нарийн тодорхой цаг 
хугацааг анхааралтай ажигла. Эдгээр хичээлүүдийг 
зааж байхдаа та Бурханы бүхнийг мэддэг байдлыг 
онцлон тэмдэглэ. Тусгай цаасан дээр том үсгээр Бурхан 
Бүхнийг Мэдэгч гэж бич. Бурхан бүх юмсыг мэддэг 
гэсэн тодорхойлолтыг нэм. 

Цээжлэх ишлэлийг тайлбарлаж давтаж байхдаа 
бичсэн үгийг харуул. Энэ үнэнийг онцлон тодотгох 
тохиолдол бүрдээ үүнийг дээш өргөж бай. 

Эзэн Бурхан ертөнцийг бүтээсэн билээ: 
тэнгэрүүдийг, газрыг, бүх юмсыг, бүх хүмүүсийг. Тэр 
Өөрийн бүх бүтээлүүдийг төгс мэддэг (Иов 37:16). 
Тэр хэзээ юу тохиолдохыг бүгдийг мэдэж байдаг (Үйлс 
15:18). Тэр бүхнийг мэдэгч билээ. Естерийн тухай 
Тэр бүгдийг мэдэж байв. Багш, Тэр таны тухай болон 
таны оюутнуудын тухай бүгдийг мэддэг. Энэ алдартай 
үнэнийг амьдруул!
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Хичээл №1
БУРХАН ХЭРЭГЦЭЭГ МЭДДЭГ

Эхлэл, Иов
Египетээс гарсан нь, Левит
Тооллого, Дэд хууль
Иошуа
Шүүгчид, Рут
1 Самуел
2 Самуел, Дуулал
Хаадын дээд, Шастирын 

дээд,
Соломоны дуун, Сургаалт 

Үгс,
Номлогчийн үгс

Хаадын дэд, Шастирын 
дэд, Обадиа, Иоел, 
Иона, Амос, Хосеа, 
Мика, Исаиа, Нахум, 
Зефаниа, Хабаккук, 
Иеремиа, Иеремиагийн 
гашуудал

Даниел, Езекиел
Езра, Естер, Хаггаи, 

Зехариа
Нехемиа, Малахи  

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

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
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