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Судлах Библийн ишлэлүүд: Хаадын дээд 1-4; Шастирын 
      дэд 1; Сургаалт үгс (хичээлийг хар)
Хичээлийн зорилго: Бурханаас ирдэг мэргэн ухаан нь 

бидний хамгийн агуу үнэт эрдэнэс юм гэдгийг 
харуулах.
Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Эзэнээс эмээх нь 
    мэргэн ухаан юм. 
Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Сонголтын төлөөх 
    Бурханы мэргэн ухааны хэрэгцээ.
Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: Энэ долоо хоногт зөв 

сонголтуудыг хийхийн төлөө Бурханаас мэргэн 
ухаан гуйх.

Хичээлийн төлөвлөгөө (Багш оюутны тэмдэглэл):
1. Хаан Соломон (Хаадын дээд 1:1-2:12). 
2. Соломоны сонголт (Хаадын дээд 3:4-15; 4:29-34; 
     Шастирын дэд  1:7-12).

3. Соломоны сургаал (Хичээл доторх ишлэлүүдийг 
    хар). 
4. Соломоны зөвлөлгөө (Хичээл доторх ишлэлүүдийг 
    хар).

Цээжлэх ишлэл:
ЭЗЭНээс эмээхүй нь мэргэн ухааны эхлэл мөн. Ариун 
Нэгэнийг таньж мэдэх нь оюун ухаан мөн. (Сургаалт 
үгс 9:10)

ХИЧЭЭЛ
Хэн нэгэн чамд “Би чиний хүссэн болгоныг чамд 

өгнө” гэж хэллээ хэмээн төсөөл. Тэгвэл чи юу сонгох вэ? 
(Хариултыг дэмж.)

Эрт цагт (бараг 3000 жилийн өмнө) Бурхан Өөрөө 
нэгэн залуу эрд ингэж хэлжээ. Юу болсныг би та нарт 
ярьж өгье.

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР

Хичээл №1
МЭРГЭН УХААН БУРХАНААС ИРДЭГ

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

Бурханы Ариун Сүнс Соломоноор Сургаалт 
үгс, Номлогчийн үгс ба Соломоны дуун номуудыг 
бичүүлжээ. (2 Петр 1:21-ийг үз.) “Соломоны мэргэн 
ухаан дорны бүх хөвгүүдийн мэргэн ухаанаас ч, 
Египетийн бүх мэргэн ухаанаас ч даван гарчээ. Тэр бүх 
хүмүүсээс . . . илүү мэргэн байсан бөгөөд нэр алдар нь 
эргэн тойрны бүх үндэстнүүдийн дунд дуурсгагдав. 
Тэр гурван мянган сургаалт үг хэлж, нэг мянга таван 
дуу зохиосон” (Хаадын дээд 4:32). Соломоны мэргэн 
сургаалуудаас сурах юм бидэнд маш их бий. Бидний 
хичээлийн сэдэв: “ЭЗЭНээс эмээхүй нь МЭРГЭН УХААН 
мөн” (Сургаалт үгс 9:10). Түүнээс эмээх гэдэг нь Түүнд 
найдаж Түүнийг бишрэн хүндэлж Түүнд дуулгавартай 
байх явдал юм. Сургаалт үгс номонд Бурхан, Эзэнээс 
эмээдэг хүмүүс бол мэргэн бөгөөд Түүнээс эмээдэггүй 
хүмүүс Бурхангүй хүмүүс мэт амьдардаг ба тэд эрүүл 
ухаанаар дутагдаж “мунхгууд” хэмээн нэрлэгддэг гэж 
хэлсэн байдаг. (Сургаалт үгс 28:26; Дуулал 14:1-ийг үз.)

Бурханы мэргэн ухаан Түүний хүмүүсийг Өөрийг нь 
хүндэлж амьдрах чадвартай болгодог. (Сургаалт үгс 2:6; 
8:17; Иаков 1:5-ыг үз.) Бид бүгд сонголт хийдэг гэдгийг 
оуютнууддаа үргэлж хэлж бай. Эдгээр сонголтууд нь 
дараахыг шийдвэрлэдэг: (1) Бурхан хүндлэгдэх үү 
үгүй юү, бас бидэнд сэтгэл ханамжтай байх уу үгүй 

юү гэдгийг; (2) Бид мөнх цагийг хаана өнгөрүүлэх вэ 
гэдгийг.

Сургаалт үгс ном нь хэрхэн мэргэн зөв амьдрах 
вэ гэдэг талаар бидэнд заадаг. Бурханы мэргэн ухаан 
биднийг бусадтай харилцах харилцаанд маань удирддаг. 
Түүний мэргэн ухаан биднийг цэвэр бодлуудтай байхын 
төлөө удирддаг. Бид Бурханы мэргэн ухаантай байх 
үедээ Түүний ариун байдлыг зөрчдөггүй. Мөн бусад 
Христитгэгчдийг ч дээрэлхдэггүй.

Соломоны гурван номыг судалж байхдаа бид 
өөрсдийн амьдрал руу хараагаа чиглүүлэх хэрэгтэй. Та 
Мөнх Хаанчлал нэртэй Хуучин Гэрээний Цуврал 23-ыг 
заасан уу? Хэрэв заасан бол энэ цувралыг тайлбарлахын 
тулд түүний эхний хоёр хичээлийн гарчгуудыг давт. 
Хэрэв оюутнууд тань өөрсдийн улс орныхоо сургаалт 
зүйрлэлийг мэддэг бол тэднээр хэлүүл. Тэгвэл тэд 
Библийн сургаалт үгсийн хэрэглээг амархан ойлгоно.

Зураг №3а-гийн зүүн дээд талд тасархай зурааснууд 
дээр МЭРГЭН гэж бич. Зураг №3б-гийн баруун дээд 
тасархай зурааснууд дээр МУНХАГ гэж бич. Зургуудыг 
хаагаад эдгээрийг дурдах бүрдээ харуул.  

Зураг №4-ийн дээд талд голд нь СОНГОЛТ ХИЙХ 
гэж бич. 4а дээр цайвар үүлэн дотор ЗӨВ гэж бич. 4б 
дээр бараан үүлэн дотор БУРУУ гэж бич.       




