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Хичээл №1
ИÀКОÂ ÃÝМТ МӨН ЧÀНÀÐТÀÉ ТӨÐӨÂ

Судлах Библийн иøлэл¿¿д: Эхлэл 24:1-67; 25:24-
     34; 27:1-46 
Хичээлийн çîðèëãî: Христчин хүнд Бурханыг да-

гахгүй байх хуучин гэмт мөн чанар байсаар 
байдаг. 
Оюутнуудûн ìýäýõ ёстой ç¿йл: Зүрх бол хуу-

рамч бөгөөд эдгэршгүй өвчтэй юм (Иеремиа 
17:9). 

Оюутнуудûн ìýäðýõ ёстой ç¿йл: Бурханыг 
дагах мөн Түүгээр амьдралаа төлөвлүүлэх 
хүсэл.

Оюутнуудûн õèéõ ёстой ç¿йл: Хуучин мөн 
чанарыг ялж чадах хүчийг өгөх чадвартай 
Нэгэнд өдөр бүр өөрсдийгөө тавьж өгөх.   

Хичээлийн тºлºâлºгºº (багø, оюутнû тэмдэглэл): 
1. Иаковын эцэг эх (Эхлэл 24:67; 25:19-23).
2. Иаковын төрөлт (Эхлэл 25:24-26).
3. Иаковын залуу үе (Эхлэл 25:27-34).
4. Иаковын заль мэх (Эхлэл 27:1-33).

Öээжлэх иøлэл:
Харин Сүнсээр яв, тэгвэл та нар махан биеийн 
хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй. (Галат 5:16)

ХИЧÝÝË
1. ИÀКОÂЫН ÝÖÝÃ ÝХ

Ýхлэл 24:67; 25:19-23 
Исаак бол амьд гайхамшиг байв. Түүнийг төрөхөд 

эцэг Абрахам нь 100 настай, эх Сара нь 90 настай байв. 
Ийм хөгшин хүмүүс хүүхэдтэй болдоггүй. Тиймээс 
Исаакийн төрөлт бол гайхамшиг байсан юм. Исаак 
өсч торнихдоо ертөнц болон түүний доторх бүхнийг 
бүтээсэн цорын ганц амьд Бурханыг мэддэг болжээ. 
Тэр бас Бурханаар хүлээн авагдах цорын ганц зам 
байдгийг мэджээ. Гэм нүглээ өршөөлгөхийн тулд 
тэр амьтны цусыг өргөл болгон өргөх ёстой. 

Абрахам Исаакт бас тэдний гэр бүлээр дамжуулж 
нэгэн өдөр дэлхийн бүх үндэстэн ерөөгдөнө гэдгийг 
тайлбарлажээ. Бурханы Хүү түүгээр дамжиж 
дэлхийд ирэх юм. Исаакийг 40 настай байхад эцэг 
нь түүнд эхнэр авч өгөх талаар санаа зовжээ. Тэдний, 

дунд нь амьдардаг Канаанчууд хуурамч шүтээн 
шүтдэг байв. Тэд амьд Бурханд итгэдэггүй байлаа.

Нэгэн өдөр Абрахам настай зарцаа дуудаж 
“Елиезер, миний хүү Исаакт эхнэр хэрэгтэй. Бурхан 
надаар болон миний гэр бүлээр дамжуулж дэлхийн 
бүх үндэстнүүдийг ерөөнө гэж амласан юм. Исаак 
амьд ба үнэн Бурханд итгэж Түүнд мөргөх эхнэр авах 
ёстой. Чи миний нутаг руу явж миний хүмүүсийн 
дундаас Исаакт тохирох эхнэр олж ир” гэж хэлэв.  

Елиезерт нэгэн асуулт байв: “Тэр охин өөрөө, 
мөн гэр бүл нь хэзээ ч хараагүй хүнтэй гэрлэхээр энэ 
газар луу ирэхгүй гэж бодож байна.” 

“Бүү санаа зов, Елиезер. Намайг удирддаг 
Тэнгэрийн Бурхан Эзэн чамайг удирдана. Тэр чамд 
зөв охиныг харуулах болно. Тэр түүнийг нааш ирэх 
хүсэлтэй болгоно” гэж Абрахам хэлэв.

Елиезер арван тэмээнд үнэтэй бэлэг ачаад зарц 
нарын хамт урт аян замд гарчээ. 

Елиезер Харанд (Абрахамын хамаатнуудын 
амьдардаг газар) ойртож ирээд худгийн дэргэд 
зогсов. “Эзэн Бурхан минь, Та Исаакт сонгосон 
охиноо надад харуулаач. Би энэ худгийн дэргэд 
хүлээе. Охиныг худгаас ус авахаар ирэхэд нь би 
түүнээс уух ус гуйна. Таны сонгосон охин мөн 
бол надад дуртайяа ус өгч, мөн тэмээнүүдийг 
маань ч бас услах болно. Исаакт Та эхнэр сонгосон 
байгаа. Надаар бүү алдаа гаргуулаач. Би эзэнийхээ 
хүүд Таны сонголтыг авч очихыг хүсч байна” гэж 
залбирав.

                         Зураг №1 
Удалгүй Ребека гэдэг нэгэн 

үзэсгэлэнтэй охин ус авахаар худаг 
руу ирэв. “Надад домбоноосоо 
уух ус өгчөөч” гэж Елиезер гуйв.

“Тэгэлгүй яахав. Би таны 
тэмээнүүдэд бас ус хутгаж өгье” 
гэж Ребека урамтай хариулав.

“Чиний эцэг хэн бэ? Надад энэ 
шөнө хонох байр өгөх болов уу?” 
гэж Елиезер асуув.

БÀÃШИД ХÝËÝХ ТÀÉËБÀÐ
Абрахам Бурханд итгэсэн учир зөвт хэмээн тунхаглагджээ. Энэ нь Абрахам хэзээ ч гэм хийхгүй гэсэн үг биш. 

Гэвч Бурхан Абрахамыг Бурханд тавьсан итгэлээс нь болж өршөөжээ. Үүний адил Христчин итгэгчид бид итгэлээрээ 
зөвтгөгдөж (Ром 5:1), хайрлагдсан Нэгэнд (Есүс Христэд) хүлээн авагдсан билээ. (Ефес 1:6-г үз.) Бидний нүглүүд 
Түүний цусаар өршөөгдсөн бөгөөд бид дахин хэзээ ч Бурханы яллалт дор байхгүй (Ром 8:1). Гэсэн хэдий ч, энэ нь 
бид дахин хэзээ ч гэм хийхгүй гэсэн үг биш. Харин бид Паулын адил (Ром 7:18-25) хийхийг хүсээгүй-гэм гэдгийг 
нь мэддэг зүйлээ үргэлжлүүлэн хийсээр байдаг. Бидний хүн нэг бүр өдөр дутам өөрсдийн замыг хүсч байдаг хуучин 
мөн чанартай. Үр дүнд нь зүрх бүрийн дотор тасралтгүй тулалдаан болж байдаг. (Галат 5:17-г үз.) Энэ зөрчилдөөнийг 
ойлгоход нь оюутнууддаа тусал.   




