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Бүх эрх хаäгалагäана. Олон Улсын Çохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагäсан. 
Хуулбарлан зарахыг хориглоно. Энэ номын зөвшөөрөгäсөнөөс бусаä аль ч хэсгийг 

хэвлэгчийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр олшруулах ба хэвлэхийг хориглоно.

Õичээл №1
ÅÑ¯Ñ ÄÀÃÀËÄÀÃ×ÄÀÀ ÄÓÓÄÀÂ

                                ØÈÍÝ ÃÝÐÝÝÍÈÉ ÖÓÂÐÀË 3: Õðиñòиéí Àìüäðàл, Ãóðàâäóãààð õэñэã

                    ÀÂÐÀÃ×
                       Õ¿í á¿ðä Åñ¿ñ õýðýãòýé

                       Çоõиоãч: Ðóò Á. Ãðàéíеð
                       Çóðààч: Фðàíñеñ Õ. Õеðòзлеð

                        Коìпüюòеð ãðàфикч: Æоøóà Äеé 
                       Õÿíàãчиä: Øàðоí Íеàл, Äð. ×àðлеñ Ïиепãðàññ, Åлиíоð Ðоæеðñ

                               Ýõ áэлòãэãч áà эâл¿¿лэãч: Ïàòðиñиà Ïоóп

Áàãøиéí ñóäлàõ Áиáлиéí иøлэл¿¿ä: Ìатай 3:1-17; 
Ìарк 1:1-11; Ëук 3:1-18; Иохан 1:15-51 

Õичээлиéí çîðèëãî: (1) Бурханы Хурга бол гэмээс аврах 
Нэгэн юм. (2) Тэр, гэм зэмгүй Нэгэн, Өөрийг нь гэм 
нүглийг үүрэгч хэмээн хүлээж авсан хүмүүсийг 
үйлчлэл äотор Өөрийг нь äагахыг урьäаг.  
Îюóòíóóäûí ìýäýõ ¸ñòоé з¿éл: Есүс тэäнийг Өөр 

рүү нь ирж Өөрийнх нь äагалäагч байхыг хүсäэг.
Îюóòíóóäûí ìýäðýõ ¸ñòоé з¿éл: Есүсийг äагах 

хүсэл.
Îюóòíóóäûí õèéõ з¿éл: 

Àâðàãäààã¿é õ¿í: Бурханы Хурга Есүс тэäний 
гэмийн төлөө үхсэн гэäэгт итгэж, Түүнийг 
Аврагчаар хүлээн авах.  

Àâðàãäñàí õ¿í: Эзэн Есүс бол Бурханы Хурга, 
ертөнцийн Аврагч гэäгийг бусäаä хэлэх.

Õичээлиéí òºлºâлºãºº (áàãø, оюóòíû òэìäэãлэõ 
з¿éл):

1. Есүс Христ-төгс төгөлäөр өргөл (Еврей 10:4-14).
2. Бурханы Хургыг äагах нь (Иохан 1:15-39).
3. Бусäыг Есүс рүү авчрах нь (Иохан 1:40-44).
4. Бурханы Хургыг таних нь (Иохан 1:45-51).

Öээæлэõ иøлэл:
Ýöэг íь Хүүгээ åрòөíöийí Àâрагч болгоí илгээсíийг 
биä үзсэí бөгөөä гэрчилж байíа. (1 Иохан 4:14)

ÒÀÉËÁÀÐ
Өмнөх цувралä биä Бурханы Хүү äэлхийä ирж байгаа 

тухай үзсэн. Биä Түүний төрөлт, үхэл, амилалт ба äээш 
өргөгäсөн тухай үзээä байгаа. Түүний тухай мэäэх зүйл 
энэ бүгä гэж үү? Үгүй! Илүү их юм байгаа. Эäгээр 
хичээлүүäээс эхлээä цааш хэä хэäэн цувралууäаä биä 
Эзэн Есүсийн төрөлт үхэл хо¸рын хооронä тохиолäсон 
үйл явäлууäаас үзнэ.

Биä Есүсийг 12 настайäаа шашны уäирäагчиäтай 
Бурханы өргөөнä байснаас өөр Түүний бага насны тухай 
маш багыг мэääэг. (Ëук 2:42, 46-г үз.) Тэä Түүнийг сонсч, 
Түүнээс асуулт асууж, “Түүний ухаан болон хариултууä 
нь Түүнийг сонссон бүхний гайхлыг төрүүлж байв” (Ëук 
2:47). Үүнээс хойш Түүнийг 30-ааä настай, насанä хүрсэн 
эр хүн болох хүртэлхи үеийг биä мэäэхгүй. (Ëук 3:23-ыг 

үз.) Харин äараа нь гурван жилийн турш Эзэн Есүс маш 
их зүйлийг хийсэн. “Хэрэв тэäгээрийг нь нэг бүрчлэн 
бичсэн бол бичигäсэн номууä нь энэ ертөнцөä ч багтахгүй 
байх байсан гэж би боääог.” (Иохан 21:25-ыг үз.)

ÕÈ×ÝÝË

1. ÅÑ¯Ñ ÕÐÈÑÒ-ÒªÃÑ ÒªÃªËÄªÐ ªÐÃªË  
Åâðеé 10:4-14

Биä Бурханы Үгийн бүр эхнээс л хурганы тухай уншиж 
эхэлäэг. Тэä өргөл болон хэрэглэгääэг байсан. Энэ нь, хүн 
гэм хийхлээрээ хамгийн сайн хургаа няäалж шатааäаг 
байв. Нүгэлтний үүрвэл зохих үхлийн шийтгэлийг хурга 
орлоäог байжээ.  (Багш: Эхлэл 4:4; 22:7; Егиïетээс гарсан 
нь 12:3-6; 29:38-42; Тооллого 28:9-19, 26, 27; 29:1, 2, 7, 8, 
13-36; Ëевит 12:6; 14:10-18-ыг үз.) 

                                  

ÁÀÃØÈÄ ÕÝËÝÕ ÒÀÉËÁÀÐ

    Та бүх үйлчлэлäээ анхааралтай, залбиралтай байх 
хэрэгтэй. Энэ нь ялангуяа энэ цувралыг заахаä онцгой 
чухал шүү. Хичээл бүр Аврагч руу чиглэж байгаа 
тул Сатан үнэнийг үр äүнгүй болгох гэж оролäоно. 
Гэвч  “та нарын äотор байгаа Тэр бол äэлхийä байгч 
нэгнээс аугаа” (1 Иохан 4:4). Бурханы Хүүä бүх хүч 
чаäал байäаг. 

    Энэ хичээлä та Эзэн Есүсийг Бурханы Хурга 
гэäгээр нь таниулах болно. Үүнийг болгоомжтой 
тайлбарлах хэрэгтэй. Таны оюутнууä хургыг тахил 
болгон хэрэглэäэг байсан тухай юу ч мэäэхгүй байж 
магаäгүй. Хичээлийн эхэнä Иоханы Эзэн Есүсийг 
“Бурханы Хурга” хэмээн äурьäсаныг бүрэн гүйцэä 
ойлгуулах хангалттай цагийг гарга.                  

    Багш, та өөрийн зүрхээ шалга. Та Эзэн Есүсийг 
äуулгавартай äагаж байна уу? Та (элч Паулын 
хэлсэн шиг) “Би Христийг äууриаäаг шиг намайг 
äууриацгаа” (1 Êоринт 11:1) гэж хэлж чаäах уу? Та 
амнаасаа илүүгээр амьäралаараа заагаарай! 
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