
Судлах Библийн ишлэлүүд: Илчлэлт 19 
Хичээлийн зорилго: Бурханы зорилго төлөвлөгөөг 
      зогсоох юм гэж байхгүй гэдгийг харуулах.

Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Христ доторх үнэн 
итгэгч бүр Бурханы алдарт төлөвлөгөөнд орсон 
байдаг.

Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Сайн үйлсийг хийх 
хүсэл, ингэснээр тэд “Хурганы хуриман” дээр 
үзэсгэлэнтэйгээр хувцсалсан байх болно. 

Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: Тэд өөрсдийн амьд-
ралыг зөвт үйлсээр хэрхэн дүүргэж чадахаа 
шийдвэрлэх. 

Хичээлийн төлөвлөгөө (Багш оюутны тэмдэглэл):
1. Халлелуяа Найрал Дуу (Илчлэлт 19:1-6). 

2. Хурганы гэрлэлт ба зоог (Илчлэлт 19:7-10).
3. Хаан эргэж ирнэ (Илчлэлт 19:11-16). 
4. Христ Хармагедон дахь бузар армиудыг шийтгэв 
    (Илчлэлт 19:17-21).

Цээжлэх ишлэл:
. . . Халлелуяа! Төгс хүчит Эзэн [бидний] Бурхан 
хаанчилдаг. Баярлан хөөрч, баясан цэнгэж, Түүнд 
алдрыг нь өргөцгөөе . . . (Илчлэлт 19:6б-7а)

ХИЧЭЭЛ
Дуу хоолой! Дуу хоолой! Дуу хоолой! Дуу чимээ бүр 

янз бүрийн утгыг илэрхийлдэг. Хэрэв чи хэн нэгэн хүний 
дуу авиаг сонсвол ямар утгатай болохыг мэдэж чадах 
уу? Хашгирах нь айсан гэсэн утгатай байж болно. Уйлах 
нь тусламж хэрэгтэйг харуулдаг. Мэгшин уйлах нь асар 
их уйтгар гунигийн тэмдэг. Чанга хашгирах нь ямар нэг 
чухал юмыг хэлдэг. Инээх нь голдуу, хүн аз жаргалтай 
байна гэсэн үг.

Өнөөдрийн хичээлээр бид 2000 гаруй жилийн өмнө 
элч Иоханы сонссон олон дуу хоолойнуудын тухай 
үзнэ. Тэр хэний дуу хоолойнуудыг сонссон бэ? Тэд баяр 
хөөртэй, алдартай байв. Яагаад тийм их баяртай байсан 
бэ?

Учир нь хүмүүс дэлхий дээр мянга мянган жилийн 
турш “Таны хаанчлал ирэх болтугай!” гэж залбирч байв. 
“Энэ дэлхийг захираач.” “Дэлхий дээрх бузар мууг 
зогсоогооч.” Бурхан бүх дайснуудыг Түүний хөлийн доор 
тавина гэж амласан байв. (1 Коринт 15:25-ыг үз.)    

1. ХАЛЛЕЛУЯА НАЙРАЛ ДУУ
Илчлэлт 19:1-6

Зураг №1
Тэр Өөрийн бүх дайснуудыг 

шийтгэх өдөр ирнэ гэдгийг Бурхан 
Иоханд харуулжээ. Ариун хүмүүсийн 
залбирлууд нь хариулагдах болно. 
Хүмүүс “Халлелуяа” гэж хэлэн 
Бурханд магтаалыг өргөнө [Эзэн, 
Таныг магтъя гэсэн утгатай]. 
Ирээдүйн өдөр тэд “Аврал, алдар, 
хүч нь бидний Бурханд байдаг. 
Яагаад гэвэл Түүний шүүлт үнэн 

бөгөөд зөвт” гэж үргэлжлүүлэн магтана. Бүх бузар мууг 

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Энэ бүлэгт эсрэг тэсрэг зүйл гардаг: ерөөлт хурим 

ба Хурганы зоог, үүний эсрэг нь Хармагедон дахь 
Бурханы дайснууд дээр буух Христийн аймшигт 
шийтгэл. Яагаад Хармагедон болж байна вэ? 
Редакцийн гишүүн Др. Чарлес Райрие гурван чухал 
шалтгааныг өгч байна:

1. Бурхан шийтгэх ёстой. Нигүүлсэл дотор Бурхан 
бидний дахин дахин гэм үйлдэх явдлыг 
тэсвэрлэдэг. Гэвч тэрслэгчдийг шийтгэх ёстой 
Бурханы цаг ирдэг.

2. Изриаль бол ‘Түүний мэлмийн цөцгий’ 
(Зехариа 2:8). Бурхан Өөрийнхөө хүмүүсийг 
хамгаалах ёстой. Израилийн армиуд бузар мууг 
үйлддэг. Өнөөдөр Израильчуудын үйлддэг 
бүхэн зөв байдаггүй. Бидний сонирхол хүмүүст 
болон тэдний сүнсэн дээр байх ёстой.

3. Хүн төрөлхтөн хаадын Хааны хөлд очих ёстой.
АНХААРНА УУ!

Бурханы ирээдүйн хөтөлбөрийг давтахын тулд 
Цуврал 44-ийн 9-р хуудсанд байгаа схемийг үз. Цуврал 
44-ийн зургуудыг ашиглан оюутнаар ирээдүйд болох 
үйл явдлуудыг дурдуул. Тэдгээрийг самбар дээр бич, 
ингэснээр тэд бүгд дэвтэртээ схемийг хуулж бичиж 
чадна. 

Энэ цуврал дахь хичээлүүд нь мэдээ баримтуудаар 
дүүрэн, тийм учраас та хичээл бүрийг хоёр эсвэл 
түүнээс илүү хувааж зааж болно.
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БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Зурагны хажуугаар түүх үргэлжлэх үед номыг хажуу тийш нь тавиад текстед заасан хэсэгт зураг бүрийг үзүүл.

Хичээл №1
ТЭНГЭР ДЭХ ГЭРЛЭЛТ БА ГАЗАР ДЭЭРХ ДАЙН




