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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.
БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР

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

Хичээл №1
АСАРЫН БҮРЭЭСҮҮД

Судлах Библийн ишлэлүүд: Египетээс гарсан нь 
26:1-37; 36:8-36; Левит 16:5-10, 21-22; Еврей 
7:23-10:22  

Хичээлийн зорилго: Бурханы Асарын нарийн 
     зохион байгуулалтыг харуулах. 
     Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Асар нь Христ 

ба Түүний үйлчлэлийг Түүнийг ирэхээс хэдэн 
зуун жилийн өмнөөс илчилж байв.

Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Түүний тухай 
мэдэхээсээ илүүгээр Христтэй ойр хувьчилсан 
харилцаатай байх хүсэл.

Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: 
    Аврагдаагүй хүн: Эзэн Есүсийг гэмээс аврах 
         Аврагч хэмээн хүлээн авах.
    Аврагдсан хүн: Бурханы Үгийг судалснаар 
         Христийг илүү сайн мэдэхийг зорих  

Хичээлийн төлөвлөгөө (багш, оюутны тэмдэглэл):
1. Асарын гаднах байдал (Египетээс гарсан нь 
    26:1-6, 36-37; 36:8-13).
2. Асарын доторх байдал (Египетээс гарсан нь 
    26:15-29; 36:20-36).

3. Асарын бүрээснүүд (Египетээс гарсан нь 26:7-
    14; 36:14-19; Левит 16:5-10, 21-22).
4. Бүрээснүүд-Эзэн Есүсийн тухай сануулгууд.

Цээжлэх ишлэл.
Дэлхийн бүх хязгаарууд аа, Над руу эргэж 
аврагдагтун. Учир нь Би бол Бурхан, өөр байхгүй.  
(Исаиа 45:22) 

ДАВТЛАГА
Асарын тухай хичээлүүдийн эхэнд бид хашааг 

тойруулсан хөшигний тухай үзсэн. Мөн зөвхөн ганц 
орц болох хаалгыг үзсэн. Хоёр дахь хичээлээр бид 
хашаан дотор юу байсан тухай үзсэн. 

1. Хөшигний яг цаана-дотор талд ямар тавилга 
    байсан бэ? (Хүрэл тахилын ширээ)
2. Энэ нь яагаад хүрэл тахилын ширээ гэж 
    нэрлэгддэг вэ? (Хүрлээр бүрсэн учир)
3. Хүрлийн цаана-дотор талд юу байсан бэ? 
    (Хуайс мод)
4. Энэ мод болон хүрэл нь Есүсийг хэрхэн 

дүрсэлдэг вэ? (Мод нь Бурханы Хүү Эзэн Есүс 

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Хэрэв боломжтой бол хүүхдүүдээр Асарын хуулбарыг хийлгүүл. Ангийн хүүхэд нэг бүр нэг нэг тавилга, хэдэн 

багана, нэг бүрээс эсвэл хөшиг хийж болно. Бүлэгт байгаа хүүхдийн тоогоор Асарын хэмжээг тодорхойл. Эд зүйлс бүр 
харагдаж байх хэрэгтэй. Тавилгын хэсэг бүрийн утга учрыг ярилц. Хичээлийн цагаар үүнийг сонсч, харж хийснээр тэд 
90%-ийг нь голдуу санадаг. Харин зөвхөн сонссоноор 10%-ийг нь л санадаг! 

Асар нь Бурхан туйлын ариун гэдгийг заадаг. (Асарын хананы дотор талд Бурхан байдаг, Египетээс гарсан нь 25:22.) 
Мөн хүн төрөлхтний дэндүү их гэмт байдлыг заадаг. (Хананууд ТЭДНИЙГ гадна байлгадаг, Тооллого 3:10.) Энэ нь хүн 
төрөлхтний Бурханд ойртох ЦОРЫН ГАНЦ замыг заадаг. (ЦУСААР дамжих, Еврей 9:22.) 

Хэрэв та энэ цувралын хичээлүүдийн турш цээжлэх ишлэлүүдээс зөвхөн нэгийг нь сонгож заахыг хүсвэл Иохан 
14:6-г сонгоорой гэж танд зөвлөж байна. Бидний хичээлд бичигдсэн яриан өгүүллүүд нь зохиомол гэдгийг оюутнууд 
тань мэдэж байх ёстой. Гэвч түүхэн баримтууд нь туйлын үнэн билээ.

Зургуудыг ашиглан өмнөх хичээлүүдээ давт. Энэ нь онцгой чухал шүү!
АРИУН ГАЗАР

Ариун Газар дотор үйлчилж байгаа тахилчдын үйлчлэлийг сүсэг бишрэлтэйгээр төсөөлнө гэдэг хэцүү. Бурхан хүн 
хоёрын дундах зуучлагч байна гэдэг нь онцгой утга учир юм. Асар доторх үйлчлэл нь яг Бурханы тушааснаар хийгдэх 
ёстой байв. Дуулгаваргүй байдал нь үхэл байв! (Левит 10:1-5-ыг үз.)

Хүндэтгэл мөргөл нь яг Бурханаар зохион байгуулагдсанчлан Асар ч бас Түүгээр төлөвлөгдөн бүтээгджээ. Тэр Мосед 
“Надад зориулан хандив авчир хэмээн Израилийн хөвгүүдэд хэл. Зүрхэндээ хөтлөгддөг хүн бүрээс Надад өгснийг ав . . . 
Би тэдний дунд оршин байхын тулд Надад зориулан тэд ариун газрыг бариг. Асар болон түүний бүх эд зүйлсийн загвар 
болгон Миний чамд үзүүлэх бүхний дагуу чи түүнийг барь” гэж хэлэв. (Египетээс гарсан нь 25:1-9-ийг хар.) 

Бүх юм Түүний онцгой захиасын дагуу байхын тулд Тэр Асар барих ажлыг удирдуулахаар хоёр хүнийг сонгожээ. 
“Тэгээд Безалел, Охолиаб болон Эзэний ур чадвар ур дүйтэй хүн болгоныг, зүрх нь хөдөлсөн хүн бүрийг Мосе үүнийг 
гүйцэтгэх ажилд дуудав . . . Ариун газрын бүх ажлыг хийж байсан бүх урчууд тус бүр хийж байсан ажлаасаа ирцгээж,” 
(Египетээс гарсан нь 35:30-36:7; 31:1-11-ийг үз.)

Бид Еврей номноос бүх юм яагаад тийм нарийн хийгдэх ёстой байсныг сурдаг. Асар, түүний тавилгууд, түүний ёс 
горимууд нь Эзэн Есүс Христийг дэлхийд ирэхээс хэдэн зуун жилийн өмнө өгөгдсөн Түүний ажил болон хувь хүнийх 
нь дүрслэлүүд байсан юм! 

“Аяа, Бурханы мэргэн ухаан болон мэдлэгийн баялаг нь ямар гүн гүнзгий вэ! Түүний шүүлтүүд нь ямар ухаарагдашгүй, 
Түүний замууд нь ямар олж илрүүлэгдэшгүй вэ?” (Ром 11:33)




