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Бүх эрх хадгалагдана. Олон Улсын Зохиогчийн Эрхийн Хуулиар хамгаалагдсан. Хуулбарлан зарахыг хориглоно. Энэ 
номын зөвшөөрөгдсөнөөс бусад аль ч хэсгийг хэвлэгчийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр олшруулах ба хэвлэхийг хориглоно.

Шуудангийн хаяг: Фёст Байбл ХХК, Шуудангийн Салбар 49, Ш/Х 269, Улаанбаатар 
Байршлын хаяг: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 16-р хороо, Ойчидын Гудамж 98а тоот

Судлах Библийн ишлэлүүд: Илчлэлт 4:1-5
Хичээлийн зорилго: Бурхан ирээдүйн тухай бидэнд 
мэдүүлэхийг хүссэн зүйлээ олон жилийн өмнө Иоханд 
харуулсан гэдгийг заах.

Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Шагналын тухай 
амлалт болон шийтгэлийн талаарх сэрэмжлүүлэгт 
хэлсэн үгээ Бурхан үргэлж сахин биелүүлдэг.

Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Бурханы амлал-
    туудын биелэлтийн тухай итгэл найдвар.
Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: 
     Аврагдаагүй хүн: Өөрсдийн найдварыг өнөөдөр 
          Христэд тавих.
     Аврагдсан хүн: Одоо Бурханд таалагдан амьдрахаа 

баталгаатай байлгах, ингэснээр тэд Эзэнтэй 
нүүр тулах үед харамсахгүй байх болно.

Хичээлийн төлөвлөгөө (Багш оюутны тэмдэглэл):
1. Тэнгэр Улс дахь нээлттэй хаалга (Илчлэлт 4:1). 
2. Сэнтийд байгаа Бурхан (Илчлэлт 4:2-3).
3. Бурханы сэнтийг тойрсон хорин дөрвөн сэнтий 

    (Илчлэлт 4:4). 
4. Бурханы сэнтийний өмнөх асаалттай долоон дэнлүү 
    (Илчлэлт 4:5).

Цээжлэх ишлэл:
Бидний Эзэн ба Бурхан минь, Та алдар, хүндэтгэл, 
хүчийг авах нь зохистой. Учир нь Та бүх юмсыг 
бүтээсэн билээ. Таны хүслийн улмаас тэдгээр нь 
оршсон бөгөөд бүтээгдсэн юм. (Илчлэлт 4:11) 

ХИЧЭЭЛ
Хайрлагдсан элч Иохан найз нөхдөөсөө алс хол, 

шоронгийн хоригдол болон Патм хэмээх арал дээр байв. 
Хэдийгээр ганцаараа байсан ч тэр Бурханы оршихуй 
дотор тайвширч байв. Бурхан бас түүнд хэний ч хараагүй 
юмсыг үзүүлж байв. Хамгийн алдартай үзэгдлүүдийн нэг 
нь Эзэн Есүс Христийн тухай байв. Иохан үүнийг хэзээ 
ч мартахгүй. Тэр Бурханы Хүүгийн гэрэлтсэн царай, 
дөл мэт нүд, Түүний хүчирхэг гар, Түүний улайссан 
мэт гялалзах хөлийг харсан билээ. Мөн Иохан Түүний 
“Чи юу харснаа, юу байгааг болон эдгээрийн дараа юу 
тохиолдохыг бичигтүн” гэж хэлсэн сүр хүчтэй дуу 
хоолойг сонсчээ (Илчлэлт 1:19).

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Илчлэлт номыг заримдаа “Сэнтийний Ном” гэж 

нэрлэдэг, учир нь “сэнтий” гэдэг үг 40 орчим удаа 
дурдагдсан байдаг. Энэ эхний хичээл бидэнд Бурханы 
Сэнтийний тухай тайлбарлах болно. Түүний сэнтий 
мөнх билээ. Хабаккук номын 3-р бүлгийг унших цаг 
гарга, тэгээд Гэрэлийн Бурханы талаарх адил зураглалыг 
хар. Ялангуяа Хабаккук 3:3-4-ийг анхаар. 

Элч Иохан энэ дэлхийн амьдралынхаа төгсгөл рүү 
ойртож байв. Бурхан түүнд Тэнгэр Улсыг харуулахаар 
түүнийг дээш авахад түүний сэтгэл хичнээн их хөдөлсөн 
бол, төсөөлөөд үз. Ирээдүйн тухай түүнд үзүүлэхийн 
тулд Бурханы ашигласан билэг тэмдгүүдийг Иохан 
эргэлзээгүй ойлгожээ. Хэрэв бид билэг тэмдгүүдийг 
өөр Сударуудад байгааг шалгаж үзвэл тэдгээр нь 
бидэнд тодорхой болдог. Жишээ нь, энэ хичээлээр бид 
24 ахлагчийн тухай сурна. Шинэ Гэрээнд сүм доторх 
хамгийн дээд албан тушаалтнууд болох ахлагчид нь 
сүмийг бүхэлд нь төлөөлдөг байв. (Үйлс 15:6; 20:28-ыг 

үз.) Тиймээс сэнтийг тойрон байгаа эдгээр 24 ахлагчид 
золигдсон бүх хүмүүсийн төлөөлөл байж болох юм. 
Ахлагчид алтан титмүүдийг өмссөн байв. Энд гарч 
байгаа титэм гэдэг үг нь итгэгчдийн шагналыг төлөөлж 
хэлсэн үг билээ. (1 Коринт 9:25; 1 Тесалоник 2:19; 2 
Тимот 4:8; Иаков 1:12; 1 Петр 5:4-ийг үз.) Тэд Илчлэлт 
3:5, 18-д гардаг ариун хүмүүсийн билэгдэл болсон цагаан 
хувцастай байв. Тиймээс бид ахлагчдыг тэнгэр элч 
нарын биш, харин золигдсон бүх хүмүүсийн төлөөлөл 
гэж итгэдэг. 

Илчлэлт номын энэ хэсгээс төгсгөл хүртэлх үйл 
явдлууд ирээдүйд тохиолдох болно гэдгийг сана. 
(“Эдгээрийн дараа юу тохиолдохыг бичигтүн”-Илчлэлт 
1:19.) Дэлхийд ирэх аймшигт шийтгэлийг харахаасаа 
өмнө Тэнгэр Улс дахь сэнтийг харах нь Иоханд чухал 
байлаа. Ирээдүйд тохиолдох зүйлсийг оюутнууддаа 
тодорхой ойлгуулахын тулд багш, та яаралгүй удаан 
ЯВААРАЙ.

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

Хичээл №1
ТЭНГЭР УЛС ДАХЬ СЭНТИЙ




