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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.

Шуудангийн хаяг: Фёст Байбл ХХК, Шуудангийн Салбар 49, Ш/Х 269, Улаанбаатар 
Байршлын хаяг: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 16-р хороо, Ойчидын Гудамж 98а

Судлах Библийн ишлэлүүд: Колоссай 1; Үйлс 19:1-41
Хичээлийн зорилго: Христ бүхнээс дээгүүр учир бид 

өөрсдийн амьдралдаа тэргүүн байрыг Түүнд өгөх 
ёстой гэдгийг харуулах.
Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Бурхан Христийг 
    бүхнээс дээгүүр тавив.
Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Өөрсдийгөө 

даруусгах, учир нь маш өндөр дээд Нэгэн тэдний 
дотор амьдардаг.

Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: Өөрсдийн амьдралаа 

шалгаж Христийг тэргүүн байранд тавихад чангаан 
барьж байгаа зүйлсээс салах.

Хичээлийн төлөвлөгөө (багш оюутны тэмдэглэл):
1. Колоссайн сүмийн эхлэлүүд (1:1-8).
2. Колоссайчуудын асуудал ба Паулын залбирал (1:9-
    11).
3. Бүгдийн Эзэн Христ (1:12-23).
4. Итгэгч хүний доторх Христ (1:24-29). 

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР

Хичээл 1
ХРИСТ БҮХНЭЭС ДЭЭГҮҮР

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Зурагны хажуугаар түүх үргэлжлэх үед номыг хажуу тийш нь тавиад текстед заасан хэсэгт зураг бүрийг үзүүл.

Энэ хот нь Бага Азийн Хойгийн Фругт байдаг байв. 
Паул энэ газар гурван жилийн турш ажиллажээ. (Үйлс 
20:31-ийг үз.) Зураг №1 нь Фругийн газрын зураг юм. 
Фругийг *, Колоссайг #, Ефесийг + тэмдгүүдээр тус 
тус тэмдэглэжээ. Та газрын зураг дээр эдгээр хотуудын 
нэрүүдийг бичиж, зааж байх үедээ харуулахыг хүсэх 
байх. 

Епафр Колоссайн сүмийг анх эхлүүлж үүний 
анхны пастор болсон нь Колоссай 1:7 болон 4:12-13-т 
харагддаг. Түүнийг Паултай уулзахаар Ром руу явахад 
Архийп (түүний хүү нь байж магадгүй) түр зуур 
пастороор үйлчилж байсан бололтой (Колоссай 4:17 
болон Филемон 2-оос харахад). Тэр үеийн олон сүм 
чуулгануудын адил энэ цуглаан айлд, Филемоны гэрт 
цуглардаг байсан байж магадгүй. 

Анхны сүмүүдийг бүрдүүлж байсан хүмүүс янз 
бүрийн суурь давхрагатай байсан гэдгийг сана. Тэдний 
зарим нь харийн шүтээн шүтэгчид, зарим нь Иудейн 
шашныг мэддэг хүмүүс байв. Хэрэв Паул эсвэл элч 
нарын хэн нэг нь байхгүй бол чадвар багатай хүмүүс 
заадаг байв. Шинэ Гэрээ бүрэн бүтэн болоогүй байсан 
тул Христитгэгчид ямар нэг бичигдсэн удирдамжаар 
дутагдаж байв. Үүний үр дүнд асуудал бэрхшээлүүд 
ихэсч байв. Энэ нь Колоссайд мөн тийм байжээ. Энэ 
шалтгааны улмаас Пастор Епафр 1126 километрийн 
цаана байгаа Ром руу явсан байж магад. Тэр тэнд 
Элч Паултай хамт хоригдол болжээ (магадгүй, сайн 
дураараа). (Филемон 23-ыг үз.) Паулаас тэр Колоссайн 
асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэхийг сурав. Епафр 
Колоссайчуудын төлөө маш эрч хүчтэй залбирдаг 
Христийн үнэнч зарц байв гэж Библи бидэнд хэлдэг. 
(Колоссай 1:7; 4:12-ыг үз.) 

Колоссайн сүм ийм асуудалтай байв: Хүн маш их 
гэм нүгэлтэй бөгөөд Бурхан дэндүү ариун учир (энэ 
нь үнэн билээ) нүгэлт хүн олон тэнгэрлэг биетүүдээр 
дамжиж байж Түүнд хүрэх ёстой (энэ нь худал билээ) 
хэмээн шаардсан хуурамч сургаал тэнд очжээ. Эдгээр 
оршин байгчид нь Бурхан ба хүмүүсийн хооронд 
явдаг гэж заажээ. Энэ буруу сургаалыг хүлээн авснаар 
Колоссайчууд хүн ба Бурханы хооронд явдаг цорын ганц 
Түүнийг буюу бидний Эзэнийг үгүйсгэж байв. (1 Тимот 
2:5-6; Еврей 7:25; 1 Иохан 2:1-ийг үз.) Энэ хуурамч 
систем нь тэнгэр элч нарт мөргөх болон өөрийгөө 
хатуу золиослохыг агуулж байв. (2:18, 20-22-ыг үз.) 
Ийм сургаал нь хожим Агностик үзэл гэж нэрлэгддэг 
болжээ. Энэ нь Грек хэлэнд мэдлэг гэсэн утгатай аж. 
Агностик үзэлтнүүд нь өөрсдийгөө нууц мэдлэг болон 
мэргэн ухааныг эзэмшдэг хэмээн үздэг байв. Паулын 
бичсэнээс харахад Ариун Сүнс эдгээр бүх буруу 
санаануудад хариулсан байдаг. (Колоссайчуудын тухай 
ойлгох нь өнөөдөр бидэнд маш хэрэгтэй. Харамсалтай 
нь Колоссайд байсан маш олон хүмүүс мэхлэгджээ.) 
Энэ захидлаас бид Бурханы бүрэн дүүрэн нь зөвхөн 
ганц Христ дотор байдаг гэж сурдаг. (Колоссай 1:19; 
2:9-ийг үз.) 

Христ дотор найдвараа тавигсад бүрэн мэдлэг 
ба мэргэн ухаантай байдаг. (2:2-3-ыг үз. Мөн 1:9-10, 
28; 3:10, 16-г унш.) Цаашид, хуурамч багш нараас 
нууцлагдаж байсан бүхэнд Христ хариулт шийдэл 
болох нь харагдав. (1:26-27-г үз. Нууц гэдэг үг нь 2:2 
ба 4:3-т бас гардаг.) Тэр бол Есүс учир бүхний Тэргүүн, 
бүх ертөнцийн Тэргүүн, Сүм болох Христитгэгчдийн 
биеийн Тэргүүн юм. (1:18; 2:10, 19-ийг үз. Ефес 1:22-
23; 4:15-16-г харьцуул.) Христийн Тэргүүн байдал энэ 
ботийн сэдэв юм.




