
Сóäëàõ Áèáëèéí èøëýë¿¿ä: Матай 28:16-20; Марк 
16:15-20; Лук 24:49-53; Иохан 14:1-3; Иохан 16:7-
33; Үйлс 1:1-12; Иоел 2:28-29 

Õè÷ýýëèéí çîðèëãî: Христ Өөрөө эргэж иртлээ 
итгэгчдэд тусалж байхын тулд Ариун Сүнс 
илгээнэ гэж амласныг заах.
Îþóòíóóäûí ìýäýõ ¸ñòîé ç¿éë: Есүс Христэд 

найддаг хүмүүс Түүний тухай бусдад хэлэх 
хариуцлагатай.  

Îþóòíóóäûí ìýäðýõ ¸ñòîé ç¿éë: Есүсийн гэрч-
    лэгч байх хүсэл.
Îþóòíóóäûí õèéõ ç¿éë: Есүс Христ бол 

Бурханы Хүү, Тэр тэдний гэмийн төлөө үхсэн 
гэдэгт итгэж, Түүнийг Аврагчаар хүлээн авах. 

Õè÷ýýëèéí òºëºâëºãºº (áàãø, îþóòíû òýìäýãëýë):
1. Есүс Ариун Сүнс илгээхээ амлав (Иохан 
    14:16-17; 16:7).
2. Дагалдагч нарт шинэ ажил өгөгдөв (Матай 
    28:19-20). 
3. Есүс Тэнгэр Улс руу буцав (Үйлс 1:9). 
4. Христ буцаж ирнэ гэж тэнгэр элчүүд амлав 
    (Үйлс 1:10-11).

Öýýæëýõ èøëýë:
Харин үнэний Сүнс болох Тэр ирээд та нарыг бүх 
үнэн рүү удирдана... (Иохан 16:13а) 

ÕÈ×ÝÝË
Цовдлогдохоосоо өмнө Эзэн Есүс дагалдагч 

нартаа тэднийг орхих болно гэдгээ тайлбарласан. Тэр 
Өөрийгөө үхэж, дахин амилах болно гэж хэлсэн. Тэр 
бас үхлээс дахин амилсныхаа дараа Тэнгэр дэх Эцэг 
рүүгээ буцна гэдгээ тэдэнд хэлсэн. (Иохан 14:28-ыг 
үз.) Есүсийг өөрсөдтэйгээ үүрд хамт байлгахыг хүсч 
байсан учир дагалдагчид үүнийг сонсоод гунигтай 
байлаа.

Тэнгэр Улс руу буцах хоёр шалтгааныг Есүс 

тайлбарласан. “Би та нарт орон байр бэлдэхээр явна. 
Хэрэв Би явж та нарт орон байр бэлдвэл дахин ирж 
та нарыг Өөртөө авна. Би хаана байна, та нар мөн 
тэнд байх болно” гэж Тэр хэлсэн. (Иохан 14:1-3-
ыг үз. 1 Тесалоник 4:13-18-тай харьцуул.) Тэр бол 
агуу амлалт байсан! Есүс хэсэг хугацаагаар явж 
дагалдагчдад орон байр бэлдэх бөгөөд ингэснээр 
тэд Түүнтэй мөнхөд хамт амьдрах болно. Энэ мэдээ 
тэднийг баярлуулсан байх ёстой.      

1. ЕСҮС АРÈУН СҮНС ÈËГÝÝÕÝÝ АМËАВ
Èîõàí 14:16-17; 16:7

Гэвч Есүст Тэнгэр Улс руу буцах өөр нэг шалтгаан 
байлаа. Тэр үүнийг ингэж тайлбарлав, “Хэрэв Би 
явбал Би та нарт яг Өөр шигээ өөр нэг Туслагчийг 
илгээнэ. Тэр үүрд та нартай хамт, бас та нарын 
дотор байх болно. Харин Би Тэнгэр дэх Эцэг рүүгээ 
явахгүй бол Түүнийг та нар руу илгээж чадахгүй. 
Тиймээс Би та нарыг орхих ёстой.” (Иохан 14:16-17; 
16:7-г үз.)

Хүү Бурханы ирнэ гэж хэлсэн тэр хүн нь Ариун 
Сүнс Бурхан байсан юм.    

                         Çóðàã ¹1
Христийн үхэл ба амилалтын 

дараа ирэх ёстой байсан Амлагдсан 
Нэгэний тухай дагалдагчид 
маш олон удаа хамтдаа ярилцаж 
байлаа. Тэд Хүү Бурханыг дэлхий 
рүү ирснийг санаж байв. Тэр 
нялх хүүхэд болж ирсэн. Тэнгэр 
элчүүд болон од Түүний ирэлтийг 
зарласан. Харин Ариун Сүнс Бур-

хан яаж дэлхий рүү ирэх вэ? Сүнсэнд бие байдаггүй. 
Түүнийг ирснийг яаж мэдэх вэ? Түүний ирэлт хэрхэн 
тунхаглагдах вэ?

Дагалдагчдын нэг эсвэл хоёр нь бусдадаа Эцэг 
Бурхан тэнгэрүүдийг нээж Ариун Сүнс Бурхан Хүү 
Бурхан дээр тагтаа мэт буун ирснийг тайлбарласан 
байж магад. (Иохан 1:32-ыг үз. Энэ явдал гурван 
жилийн өмнө Эзэн Есүсийн баптисм дээр тохиолдсон 
байсан.) Үүнийг тохиолдохоос нь өмнө Бурхан 
Иохан Баптистад хэний дээр Сүнс буун ирж тогтохыг 
чи харна, Тэр нь Бурханы Хүү мөн байх болно гэж 
хэлсэн байсан. Тиймээс Иохан Баптист энэ зүйл 
тохиолдохыг хараад “Энэ Бурханы Хүү байна!” гэж 
хашгирсан. (Иохан 1:33-40-ийг үз.) (Багш: Та 2 дахь 
цувралын зураг №5-ыг оюутнууддаа үзүүлж энэ үйл 
явдлыг санахад нь туслахыг хүсч магад.)

Ариун Сүнс дахиад тагтааны хэлбэрээр ирэх 
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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.

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

Õè÷ýýë ¹1
ÒҮҮНÈÉ ÈРÝËÒÈÉН ÒУÕАÉ АМËАËÒ

ÁАГØÈÄ ÕÝËÝÕ ÒАÉËÁАР
Энэ хичээл нь Шинэ Гэрээний эхний дөрвөн 

номыг тав дахь ном Үйлстэй холбосон гүүр болно. 
Сайн Мэдээг бичигчид нь Есүсийн үйлдэж, зааж 
эхэлснээс хойш Тэнгэр Улс руу авагдах үе хүртэлхи 
үйлдлүүдийг тэмдэглэн бичсэн. Үйлс ном нь Түүний 
дээш авагдсаныхаа дараа хийж эхэлсэн ажлуудыг 
мэдээлдэг. Энэ нь таныг болон намайг оролцуулсан 
Түүний үнэнч дагалдагчдаар үргэлжлэн хийгдэж 
байна. Өөрийн оршихуй болон Ариун Сүнсний хүчээр 
Христ эрхэм багш танаар дамжин ажилладаг. Түүний 
үйлчлэгч, Түүний төлөөлөгч болон дуудагдана гэдэг 
ямар их хүндлэл, зол завшаан бэ!
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