
Сóäëàõ Áèáëèéí èøëýë¿¿ä: Марк 5:1-21; 
     Лук 8:26-40; Матай 8:28-34
Õè÷ýýëèéí çîðèëãî: Чөтгөрүүд биднээс илүү 

хүчтэй ч Есүс тэднийг Ялан Дийлэгч юм гэдгийг 
заах.
Îþóòíóóäûí ìýäýõ ¸ñòîé ç¿éë: Есүс бүх 
      чөтгөрүүдээс илүү агуу хүчтэй. 
Îþóòíóóäûí ìýäðýõ ¸ñòîé ç¿éë: Чөтгөрүүдийн 
      хүчийг мэддэг байх.
Îþóòíóóäûí õèéõ ç¿éë: Чөтгөрүүдээс хамгаа-
     лагдахûн тулд Бурханд найдах. 

Õè÷ýýëèéí òºëºâëºãºº (áàãø, îþóòíû òýìäýãëýë):
1. Чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүн (Матай 8:28; Марк 
   5:1-5; Лук 8:26-27).
2. Чөтгөрүүд Есүсийг болон Түүний хүчийг 
   мэддэг (Матай 8:29; Марк 5:6-10; Лук 8:28-31).
3. Христ тэр хүнийг чөтгөрүүдээс чөлөөлөв 
    (Матай 8:30-33; Марк 5:11-14; Лук 8:32-34).
4. Чөтгөрүүд хүмүүсийг Есүст итгүүлэхгүйн  

тулд барüæ байдаг (Матай 8:34; Марк 5:15-21; 
Лук 8:35-39).

Öýýæëýõ èøëýë:
Тиймээс Бурханд захирагдагтун. Диаволыг эсэр-
гүүц. Тэгвэл тэр та нараас зайлна. (Иаков 4:7)

ÕÈ×ÝÝË
1. ×ӨТГӨРТ ÝЗÝМДҮҮËСÝН ÕҮН 
Мàòàé 8:28; Мàрк 5:1-5; Ëóк 8:26-27

                               Зóрàã ¹1
Герас нутагт нэгэн зэрлэг хүн 

амüдардаг байæээ. Тэр төрөлхийн 
зэрлэг байсангүй. Харин нэг 
өдөр чөтгөрүүд (бузар сүнснүүд) 
түүний бие дотор орæ амüдарчээ. 
Чөтгөрүүд түүгээр хувцсûг нü 
уруулах, хурц чулуугаар биеийг нü  
зүсүүлэх зэрэг æирийн үед түүний 
хэзээ ч хийхгүй тийм аймшигт 
зүйлүүдийг хийлгэдэг байв. Нэгэн 
цагт тэр гэртээ амüдардаг байв. 

Одоо тэр Гадар хотоос холгүй орших булшнуудûн 
дунд амüдардаг болæээ.

Хот дотор болон хотûн ойролцоо амüдардаг 
хүмүүс түүнээс айæ, түүний байдаг газраар дайран 
өнгөрөхийг ч хүсдэггүй байæээ!

Үе үе хүчирхэг эрчүүд түүнийг барüæ, хүнд 
гинæээр хүлæ, гавлаæ байсан боловч түүний доторх 
чөтгөрүүд түүнийг маш хүчтэй болгоæ, тэрээр гавûг 
тас татаæ, гинæийг хэдэн хэсэг болгоæ сулраад 
зугтдаг байв.
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Бүх эрх хадгалагдана. Олон улсûн Зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан. Хуулбарлан зарахûг хориглоно. 

Энэ номûн зөвшөөрөгдсөнөөс бусад алü ч хэсгийг хэвлэгчийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр олшруулах ба 
хэвлэхийг хориглоно.

Õè÷ýýë ¹1
×ӨТГӨРҮҮДÝÝС ×ӨËӨӨËӨГДСӨН ÕҮН

ÁÀГØÈД ÕÝËÝÕ ТÀÉËÁÀР
Зурагнû хаæуугаар түүх үргэлæлэх үед номûг хаæуу тийш нü тавиад текстэд заасан хэсэгт зураг бүрийг 

үзүүл.

ÁÀГØÈД ÕÝËÝÕ ТÀÉËÁÀР
Сатан болон чөтгөрүүдийн тухай мэдэæ байх 

нü христчин хүмүүсийн хувüд чухал юм. 
“Энэ ертөнцийн бурхан” (2 Коринт 4:4) болох 

Сатан буюу “агаарûн хүчний ноёрхогч (Ефес 
2:2) нü хүчирхэг дайсан юм. Түүний зорилго 
нü Бурханû төлөвлөгөөг нурааæ өөрийнхөө 
ноёрхлûг тогтоох явдал юм. Тэр өөрийнх нü 
бузар төлөвлөгөөг биелүүлæ байдаг сайн зохион 
байгуулагдсан чөтгөрүүдийн армитай билээ. 
Чөтгөрүүд бол ухаантай, ухамсартай, өөрсдийн 
удирдагч Сатанд үйлчилдэг бузар сүнснүүд юм.

Энэ цувралûн эхний хичээл чөтгөрүүдийн 
шинæ чанарûн тухай заана. Хэдийгээр хүмүүсийн 
мэдэхгүй байæ болох олон зүйлүүдийг чөтгөрүүд 
мэддэг боловч Бурхан болон Түүний төгс Хүү-
Эзэн Есүс Христ шиг бүхнийг мэдэх мэргэн 
ухаантай биш бөгөөд зүйрлэхийн ч аргагүй юм. 
Энэ нü Христ доторх итгэгчдийг урамшуулдаг.

Та алдагдсан хүмүүсийн төлөө тасралтгүй 
зүтгэæ байгаа. Тиймээс танû ангид дахин 
төрөөгүй хүмүүс байгаа нü эргэлзээгүй. Бүх 
итгэгч бус хүмүүс чөтгөрт эзэмдүүлэхэд нээлттэй 
байдаг. (Ефес 2:2-ûг үз.)

Энэ цуврал хичээл нü гэм нүгэлтэн хичнээн 
бузар булай байсан ч, Эзэн Есүс Христ түүнийг 
цэвэр болгоæ, өршөөæ, шинэ, цэвэр зүрхийг өгч 
чадах бөгөөд ингэхийг хүсч байдаг гэдгийг хүн 
бүр ойлгоход тусална. (Дуулал 51:2, 5; Езекиел 
36:26-г үз.) Сатан болон түүний чөтгөрүүд 
биднээс илүү ухаантай, хүчтэй мөн овсгоотой 
байæ магадгүй. Гэвч Есүс Христ бол Сатан 
болон түүний бүх дайчдûг Ялан Дийлэгч юм.

Энэ хичээлд гардаг “легион” гэдэг үг нü 
асар олон тоо гэсэн утгатай. Ромûн армид 6000 
цэргийг нэг легион гэдэг байсан. Та үүнийг 
оюутнууддаа тайлбарлахûг хүсэх байх.       
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