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Зурагны хажуугаар түүх үргэлжлэх үед номыг хажуу тийш нь тавиад текстэд заасан хэсэгт зураг бүрийг үзүүл. 

Хичээл №1
ЭЦЭГТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХАРИЛЦАA

Судлах Библийн ишлэлүүд: Эхлэл 37; хичээлд 
     дурьдагдсан бүх ишлэлүүд.    
Хичээлийн зорилго: Хуучин Гэрээний Иосефын 

зураглалаар дамжуулж Эзэн Есүс Христийг 
гүнзгий ойлгоход нь оюутнуудаа хөтлөх.
Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Иосеф зарим 

талаараа Эзэн Есүстэй адил байсан байж болох 
ч Есүс илүү агуу, илүү гайхамшигтай юм. 

Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Хэдэн зуун 
жилийн өмнө Өөрийн хайрт Хүүгийнхээ 
тухай зарим зүйлүүдийг Иосефоор дамжуулан 
илчилсэн Бурханы гайхамшиг.

Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: 
   Аврагдаагүй хүн: Өөрсдийнх нь гэмийн төлөө 
        үхсэн Аврагчид найдвараа тавих.
   Аврагдсан хүн: Библийг улам илүү анхааралтай 

судлах зорилго тавь, ингэснээр Иосеф ба 
Эзэн Есүс хоёрын хооронд байгаа адил 
талуудыг харах болно. 

Хичээлийн төлөвлөгөө (багш, оюутны тэмдэглэл):
1. Хайрлагдсан хүү Иосеф (Эхлэл 37:3-4).
2. Иосеф ба түүний эцэг (Эхлэл 37:10-13; Эхлэл 
    49:22-26; 50:1-14-ийг харьцуул).
3. Хайрлагдсан Хүү Есүс (Матай 3:17; 17:5).
4. Есүс ба Түүний Эцэг Бурхан (Иохан 1:1-3; 1 
    Петр 1:18-20).

Цээжлэх ишлэл:
...Бурхан түүнтэй хамт байсан бөгөөд түүнийг 
бүх зовлон зүдгүүрээс нь авран гаргаж...  (Үйлс 
7:9б-10а) 

ХИЧЭЭЛ
Хэн нэгэн чамд “Чи яг аав шигээ юм”, эсвэл 

“Чи яг ээж шигээ юм” гэж хэлж байсан удаа бий 
юү? (Багш: Сурагчдыг эцэг эхтэйгээ адил талаар 
хоорондоо ярилцахыг дэмж.) 

Өмнө амьдарч байсан хүмүүстэйгээ адил байх 
нь хүмүүсийн хувьд хачирхмаар зүйл биш. Энэ 
нь Библийн цаг үеүдэд үргэлж үнэн байсан. Гэвч 
Библид өөрөөр тэмдэглэгдсэн гайхмаар зүйл байдаг. 
Хуучин Гэрээний үед амьдарч байсан зарим хүн 
өөрийнх нь амьдарч байснаас бүр хэдэн зуун жилийн 
дараа амьдрах хүнтэй адил байв! Ийм нэгэн хүний 
түүх Библийн хамгийн эхний ном Эхлэлд бичигдсэн 
байдаг. Түүний амьдралын зарим туршлага Өөр 
Нэгэнийхтэй маш төстэй байв. Бурхан энэ Хуучин 
Гэрээний хүнээр Шинэ Гэрээнд гардаг Нэгэний 
тухай урьдчилан харуулсан юм шиг. Анхааралтай 
сонс.

Бидний хамгийн сүүлчийн хичээлд үзсэн Иаков 
мэхлэгч байв. Цаг нь болоход тэр юу тарьснаа 
хураажээ. Тэр Харанд нагац ах Лабаныхаа төлөө 
долоон жил ажиллав. Үүний хариуд тэр Лабаны бага 
охиныг авах ёстой байв. Гэвч Лабан түүнд Рахелыг 
эхнэр болгон өгөхийн оронд түүний эгчийг өгчээ. 
Нагац ах нь түүнийг мэхлэв! Иаков уурлаж, зүрх 
сэтгэл нь эмтрэв.

“Иаков, битгий уурла” гэж Лабан түүнд зөөлөн 
хэлээд “Хэрэв чамайг надад дахин долоон жил үнэ 
хөлсгүй ажиллавал би Рахелыг ч бас чамд одоо 
өгнө!” гэв. 

Ингэж Иаков нэг эхнэрийн оронд хоёр эхнэртэй 
болов. Тэр Рахелд онцгой их хайртай байснаас болж 
түүний гэр бүлийн амьдралын бүр эхнээс л Иаковт 
зовлон учирчээ.        

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Хуучин Гэрээний үеийн үйл явдлууд нь Шинэ Гэрээний үеийнхээс хэдэн зуун жилийн өмнө тохиолдсон билээ. 

Гэвч Шинэ Гэрээний үнэнүүдийг зурагласан олон янзын баримтууд Хуучин Гэрээнд тэмдэглэгдсэн байдаг. Библийн 
зарим үйл явдлуудыг ойлгоход бидэнд хэцүү байж магад. Тиймээс Библийн Зохиогч болох Бурхан бидэнд хэцүү 
зүйлүүдийг ойлгуулахын тулд тэдгээр зүйлүүдийг дүрслэн харуулсан бодит зураглалуудыг ашигладаг. Эдгээр зарим 
яриан зураглалуудыг “билэг тэмдгүүд” гэж нэрлэдэг. Билэг тэмдэг нь хүн, юм, ёс заншил эсвэл болсон явдал байдаг. Энэ 
нь өөрөө бодит байдаг. Гэвч энэ нь өөрөөсөө илүү агуу зүйлийг дүрсэлдэг.

Шинэ Гэрээнд Иосефыг Христийн тухай билэгдэл гэж дурьдаагүй боловч түүний амьдралын олон туршлага 
Христийн амьдралын туршлагатай адил байдаг. Бурхан 1900 жилийн дараа төрөх Өөрийнх нь Хүү ямар байх талаар 
Иосефын амьдралаар бидэнд эртнээс харуулж байсан юм шиг. Энэ бол энэ хичээлийн болон дараагийн хичээлийн сэдэв 
юм: Иосеф-Эзэн Есүсийн тухай дүрслэл

Энэ эхний хичээлд Иосефын амьдралыг харуулсан хоёр зураг, дараа нь Христийн амьдралыг харуулсан хоёр зураг 
байгааг та харах болно. Сурагчдынхаа насны байдал болон чадвараас шалтгаалж та энэ нэг хичээлийг хоёр хувааж зааж 
болно. Хэрэв тэгвэл та зургийг сольж үзүүлэх хэрэгтэй. (Эхний хичээлд зураг 1 ба 3-ыг үзүүлэх хэрэгтэй.)

Хичээлүүдэд гарч байгаа бүх яриануудыг ийм байсан болов уу гэдэг үүднээс бичсэн гэдгийг тайлбарлаарай. 




