
Сóäëàõ Áèáëèéí èøëýë¿¿ä: Матай 21:1-17; Марк 
11:1-11; Лук 19:28-44; Иохан 12:12-19; Дуулал 
118:26; Зехариа 9:9   

Õè÷ýýëèéí çîðèëãî: Эзэн Есүс Христ хүн нэг 
бүрийг Өөрийг нь Хаан ба Аврагч гэдгээр нь 
таньж хүлээн аваасай гэж хүлээж байдгийг 
оюутнууддаа ойлгуулах.
Îþóòíóóäûí ìýäýõ ¸ñòîé ç¿éë:  Нэгэн өдөр 

Эзэн Есүс дэлхийд буцан ирж хаанчилна. Энэ 
цагийг хүртэл Тэр итгэгч нэг бүрийн зүрх 
сэтгэлийг удирдаж байхыг хүсч байдаг.  

Îþóòíóóäûí ìýäðýõ ¸ñòîé ç¿éë: Зүрх сэтгэл, 
оюун бодлоо Эзэн Есүс Христээр удирдуулах 
хүсэл.

Îþóòíóóäûí õèéõ ç¿éë: Өөрсдийнх нь 
    амьдралыг хянах эрхийг Эзэн Есүст өгөх. 

Õè÷ýýëèéí òºëºâëºãºº (áàãø, îþóòíû òýìäýãëýë):
1. Есүс Иерусалим руу орохоор бэлтгэв (Матай 
    21:1-6; Марк 11:1-6; Лук 19:28-34).
2. Хурсан олон Есүсийг магтав (Матай 21:7-9; 
    Марк 11:7-10; Лук 19:35-40; Иохан 12:12-19).
3. Есүс Иерусалимын төлөө уйлав (Лук 19:41-44; 
    Матай 21:10-11).
4. Есүс Иудей удирдагчдыг үгүйсгэв (Матай 
    21:12-17; Марк 11:11).

Öýýæëýõ èøëýë:
Учир нь Хүний Хүү хүртэл үйлчлүүлэхийн тулд 
бус, харин үйлчлэхийн тулд, мөн Өөрийн амийг 
олны төлөө золиос болгон өгөхийн тулд ирсэн 
юм. (Марк 10:45)

ÕÈ×ÝÝË 
Хэдэн зуун жилийн турш Израилийн хүмүүс 

(Израильчууд эсвэл Иудейчүүд) өөрсдийнх нь Хаан 
болж Бурханаас ирэх Нэгэнийг хүлээж байсан. Бурхан 
эш үзүүлэгч Исаиагаар сэнтийд сууж, Израилийн 
хаанчлалыг удирдах Нэгэн ирэх тухай урьдчилан 
хэлүүлсэн билээ. (Исаиа 9:6-7-г үз.) Ирэх Нэгэний 
тухай өөр нэг эш үзүүллэгийг Бурхан Дуулал номыг 
бичигчээр бичүүлсэн: “Тэрээр далайгаас далай 
хүртэл...захирах болтугай. Бүх хаад түүний өмнө 
сөгдөж, бүх үндэстнүүд түүнд зарагдах болтугай” 
(Дуулал 72:8, 11).  

Бурхан амлалтаа биелүүлдэг гэдгийг Иудей 
хүмүүс мэдэж байв. Харин тэд Амлагдсан Нэгэн 
Өөрийн Хаанчлалаа тогтоохын өмнө бүх газрын бүх 

хүмүүсийн нүглийн төлөө өргөл болон зовж, үхнэ 
гэдгийг ойлгоогүй юм. Тэр Хаан байна гэсэн бодит 

үнэний адил Тэр зовох ёстой гэдэг нь урьдчилан 
тодорхой хэлэгдсэн атал тэд ойлгоогүй байсан нь 
хачин юм. Дараахь цувралын хичээлүүдээр бид 
Түүний зовох тухай хэлсэн эш үзүүллэгүүдээс үзнэ. 
(Багш: Та эдгээр эш үзүүллэгээс хоёрынх нь тухай 
товчхон ярихыг хүсч магадгүй: Дуулал 22:1-21; 
Исаиа 53:7-9.)

Бурханд бүх мэдлэг байдаг учраас Эзэн Есүс 
тэдний Хаан байхын төлөө Өөрийгөө өргөхөд 
Иудейчүүд Түүнд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэх 
байсныг Тэр яг тодорхой мэдэж байсан. Болсон 
үйлдэл нь энэ байна:

1. ЕСҮС ÈЕРУСАËÈМ РУУ ÎРÎÕÎÎР 
ÁÝËТГÝВ

Мàòàé 21:1-6; Мàðк 11:1-6; Ëóк 19:28-34
Эзэн Есүс болон Түүний дагалдагчид Бетан 

хотоос гарч Иерусалим руу хөтлөх ×идун уулын 
замаар алхацгаав. Тэднийг уулын бэлд орших 
Бетфаг хэмээх жижиг тосгонд ойртон ирэхэд Есүс 
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ÁАГØÈД ÕÝËÝÕ ТАÉËÁАР
Зурагны хажуугаар түүх үргэлжлэх үед номыг хажуу тийш нь тавиад текстэд заасан хэсэгт зураг бүрийг 

үзүүл.

Õè÷ýýë №1
ÈЕРУСАËÈМД ÎРЖ ÈРСÝÍ ÍЬ

ÁАГØÈД ÕÝËÝÕ ТАÉËÁАР
Шинэ Гэрээний эхний дөрвөн номонд бичигдсэн 

бүх зүйлийн гуравны нэг нь Христийн үхлийг 
тойрсон үйл явдлууд байдгийг мэдэхэд сонирхолтой. 
Бид эдгээр бүх үйл явдлыг бүгдийг үзэж чадахгүй ч 
энэ цуврал болон дараагийнхаар боломжийн хирээр 
үзэх болно. 

Сударын онц сонирхолтой судалгаануудын нэг 
нь биелэгдсэн эш үзүүллэг юм. Христийн үхлийг 
оролцуулсан олон үйл явдал Хуучин Гэрээнд 
урьдчилан тодорхой хэлэгдсэн байдаг. Тэдгээр эш 
үзүүллэгүүдийн зарим нь хэрхэн биелэгдсэнийг бид 
үзэх болно. 

Энэ хичээлээр бид Есүс илжигний дудран унаад 
Иерусалим руу орох үед биелэгдсэн эш үзүүллэгийг 
үзнэ. Хэдийгээр Есүс тэр өдөр Өөрийгөө Израилийн 
Хаан гэдгээ илэрхийлсэн ч Тэр үгүйсгэгдсэн юм. 
Өөрийнх нь хүмүүс Түүнийг үгүйсгэнэ гэдгийг мэдэж 
байсан учраас тэд шийтгэгдэх болно гэж Тэр хэлсэн. 
Тэдний үзэсгэлэнт нийслэл хот (Иерусалим) бүрэн 
устгагдана гэж Тэр хэлсэн. (Лук 19:43-44-ийг үз.) 
Тэгээд энэ нь устсан! (МЭ 70 онд Тит болон Ромын 
цэрэг Иерусалимыг устгасан.)

Түүнийг эсэргүүцсэнийхээ төлөө Иерусалим 
шийтгэгдсэний адил Түүнийг үгүйсгэдэг нүгэлтэнд 
бас шийтгэл байна: Бурханаас мөнхөд тусгаарлагдах.    
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