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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.

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

Хичýýл №1
ÀМËÀÃÄСÀÍ БӨÃӨӨÄ ÀЖÈËËÀЖ ÝХÝËСÝÍ СҮМ

БÀÃØÈÄ ХÝËÝХ ÒÀÉËБÀÐ
Хэрэв бид Библийн сургаалуудыг чухал байдлаар нь дараалуулах хэрэгтэй болбол ийм байх болов уу:
1. Нигүүлслээр ирдэг аврал
2. Үнэн Сүм
Учир нь таны оюутнууд сүм гэж юу болохыг мэдэх нь чухал. 
Пентекостын өдөр сүм эхэлсэн. Үүнээс өмнө эхлэх боломжгүй байсан, учир нь Христ Сүмийг зольж авахын төлөө 

үхэх ёстой байсан. Энэ нь Түүний цусаар золигдох ёстой байсан. Сүм нь Христийн дахин амилалтаас өмнө эхлэх 
боломжгүй байсан, учир нь Тэр үхлээс дахин амилах ёстой байсан, ингэснээр гишүүд нь шинэ амьтай болох юм. Сүмийг 
эхлэхээс өмнө Эзэн Есүс Тэнгэр Улс руу өргөгдөх ёстой байсан, ингэснээр Тэр Өөрөө Сүмийн Толгой байх болно. Сүм 
өөрөө баригдаж чадахгүй. Сүм нь яг энэ зорилгын төлөө ирэх Ариун Сүнсийг хүлээх ёстой байсан. Ариун Сүнсийг 
ирсэн тэр өдөр Сүм бий болсон. Тиймээс Христчин хүмүүсийн хувьд Пентекост нь тэмдэг юм. 

Өнөөдөр дэлхийн зарим газар “Сүм” гэдэг үг нь хүмүүсийн уулздаг газар гэсэн утгатай болсон. Гэвч анх эхэлж 
байхдаа “Сүм” гэдэг үг нь дуудагдсан хүмүүс гэсэн утгатай байсан. Дуудагдсан хүмүүс нь итгэгч бус хүмүүсийн 
дундаас дуудагдсан итгэгчид юм. 

Хэрэв таны оюутнууд Эзэн Есүс Христийн үнэн итгэгчид бол тэд Сүмд хамааралтай. Энэ хичээлүүдээр тэд хэдэн 
чухал асуултуудад хариулж сурна: 

1. Сүм хэдийд яаж эхэлсэн бэ?
2. Сүм юутай адил вэ?
3. Сүм юу хийдэг вэ? 
4. Сүмийн мэдээ юу вэ?
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Суäлаõ Библийн иøлýл¿¿ä: Матай 16:13-20; Марк 
8:27-30; Лук 9:18-20; Ефес 2:19-22; 1 Петр 2:4-8; 
Дуулал 118:22-23 

Хичýýлийн çîðèëãî: Сүм хэзээ, яаж эхэлснийг 
харуулах  
Оþутнууäûн ìýäýõ ¸стой з¿йл: Эзэн Есүс 

Христийг Аврагч хэмээн итгэдэг хүмүүс 
Христийн Сүмийн амьд чулуунууд юм. 

Оþутнууäûн ìýäðýõ ¸стой з¿йл: Сүмийн нэг 
    хэсэг болох хүсэл.
Оþутнууäûн õèéõ з¿йл:
      Авðаãäааãүé õүн: Эзэн Есүсийг Аврагч 
          хэмээн итгэх.
     Авðаãäсан õүн: Энэ долоо хоногт хэн нэгэнд 
          Эзэн Есүсийн тухай хэлэх.

Хичýýлийн тºлºâлºãºº (баãø, оþутнû тýìäýãлýл):
1. Бурхан Өөрийн Хүүг ертөнц рүү илгээнэ гэж 
    амласан (Эхлэл 3:15).
2. Есүс Христ олон амлалт өгөв (Иохан 14:16).
3. Есүс Христ Өөрийн сүмийг Өөр дээрээ барина 
    гэж амлав (Матай 16:18). 
4. Есүс Христ бол сүмийн булангийн чулуу юм 
    (1 Петр 2:6-7).

Öýýжлýõ иøлýл:
Учир нь Христ чуулганы толгой...Христ Өөрөө 
тэр биеийн Аврагч мөн. (Ефес 5:23) 

ХÈ×ÝÝË
Бурхан ямар нэг зүйлийг хийнэ гэж амласан л 

бол Тэр үүнийгээ хийдэг. Заримдаа маш олон жил-
бүр хэдэн зуун жил болж байж Түүний амлалт 
биелдэг. Гэвч Бурхан Өөрийн цагт Өөрийн амлалтаа 
биелүүлдэг.

1. БÓÐХÀÍ ӨӨÐÈÉÍ ХҮҮÃ ЕÐÒӨÍÖ ÐҮҮ 
ÈËÃÝÝÍÝ ÃÝЖ ÀМËÀСÀÍ

Ýõлýл 3:15
                          Зураã №1

Олон жилийн өмнө Ариун 
Сүнс Бурхан Өөрийн сонгосон 
эрчүүдээр Бурханы Үгийг 
бичүүлэхийн тулд тэдэн рүү 
амьсгалан үлээсэн. Библи 
болох тэдгээр Үг бидний төлөө 
гайхамшигтайгаар хадгалагдаж 
ирсэн. Библид Бурханы маш олон 
амлалтууд байдаг. Тэдгээрийн нэг

нь Түүний Хүү ертөнц рүү ирнэ гэсэн амлалт юм. 
Бурхан энэ амлалтыг анхны эрэгтэй эмэгтэй хүнийг 
(Адам Ева хоёр) гэм хийнгүүт өгсөн. (Эхлэл 3:15-
ыг үз.) Гэм үргэлж хүнийг Бурханаас тусгаарладаг. 
Бурхан хүн хоёрыг хамт байлгаж чадах цорын ганц 
Хүн нь Түүний Хүү байсан. Иймээс Бурхан Хүүгээ 
илгээнэ гэж амласан. Тэр энэ амлалтаа дахин дахин 
хэлж байсан бөгөөд тэр ч бүү хэл Хүү нь онгон 
эмэгтэйгээс төрнө гэж амласан. (Исаиа 7:14-ийг 
үз.) Хүү дэлхийн эцгийнх биш. Бурхан бас Хүү нь 
Бетлехемд төрнө гэж амласан. (Мика 5:2-ыг үз.)

 Жилээс жилд Бурханы хүмүүс Түүний Хүүгийн 




