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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 тоот

Судлах Библийн ишлэлүүд: Еврей 1:4-14; Дуулал 2:7; 
      45:6-7; 102:25-27; 104:4; 110:1 
Хичээлийн зорилго: Христ тэнгэр элчүүдээс илүү 
      дээгүүр гэдгийг харуулах.

Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Тэнгэр элчүүд 
Бурханы мэдээ хүргэгчид бол Христ нь Хүү Бурхан 
юм.

Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Христэд хамгийн 
     дээд байр суурийг өгөх хүсэл. 
Оюутнуудын хийх ёстой зүйл: Тэнгэр элчүүдийн 
     мөргөдөг Нэгэнд мөргөх: Бурханы Хүү Христэд.

Хичээлийн төлөвлөгөө (Багш оюутны тэмдэглэл):
1. Христ тэнгэр элчүүдээс илүү дээгүүр нэртэй (Еврей 
    1:4-5).
2. Тэнгэр элчүүд Христэд мөргөцгөөдөг (Еврей 1:6).
3. Христ Бурханы бүх хаанчлалыг захирах болно 
    (Еврей 1:7-9, 13-14).
4. Христ бүх зүйлсийг бүтээсэн (Еврей 1:10-12).

Цээжлэх ишлэл:
Есүс Христ өчигдөр ч, өнөөдөр ч хэвээрээ бөгөөд 
мөнхөд хэвээрээ байна. (Еврей 13:8)

ХИЧЭЭЛ
Тэнгэр элчүүдийн тухай хэлэх зүйл Библид маш 

олон байдаг. Тэдний хийсэн олон зүйлсийг Библид 
бичсэн билээ. Жишээ нь, тэд Эзэн Есүсийн төрөлтийн 
тухай зарлаж байсан. Өөр тэд юу хийсэн бэ? Тэднийг 
хэн илгээсэн бэ? Яагаад тэнгэр элчүүд гарч ирсэн бэ? 
(Ангийн ярилцлагыг дэмж.)

Бурхан олон мянган тэнгэр элчүүдийг бүтээжээ. 
(Дуулал 68:17; Матай 26:53; Еврей 12:22; Илчлэлт 5:11-
ийг үз.) Тэд тэнгэрүүдэд Түүний ажлыг хийхээс гадна 
Түүний мэдээг дэлхий дээрх хүмүүст хүргэдэг. Тэд 
хэдийгээр сүнслэг биетүүд боловч учир шалтгаанаас 
болж хүний биеэр харагдах чадвартай байдаг. (Эхлэл 19:1, 
5; Тооллого 22:22-31; Шүүгчид 6:11, 22; 13:3, 6-г үз.) Тэд 
үлэмж их хүч чадалтай (Хаадын дэд 19:35; Матай 28:2). 
Гэвч тэд Бурханы хүүхдүүдийг зөөлнөөр харж байдаг. 
(Дуулал 91:11; Матай 18:10; Еврей 1:4-ийг үз.) Бидний 
судлах гэж байгаа Еврейчүүдэд бичсэн захидалд тэнгэр 
элчүүдийн тухай их зүйл байдаг бөгөөд өнөөдрийн 
хичээлээр бид үзэх болно. 

Өөрсдөд нь хаяглагдсан захидлуудыг хүлээн аваад 
Иудей Христитгэлтнүүд юу хэлснийг бидэнд хэлээгүй. 
Гэсэн хэдий ч ядаж нэг гэр бүл ч гэсэн энэ захидалд 
дуртай байсан гэдэгт бид итгэдэг. Энэ нь иймэрхүү 
байсан болов уу:

Сүмд эзэлдэг байр сууриас нь болж Бенаиаг 
Еврейчүүдэд бичигдсэн захидлыг гэр лүүгээ авч явахыг 
зөвшөөрчээ. Шөнө бүр тэр жижигхэн тосон дэнгийн 

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

Хичээл №1
ХРИСТ ТЭНГЭР ЭЛЧҮҮДЭЭС ДЭЭГҮҮР

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Еврейчүүдэд (Иудей хүмүүсийн өөр нэг нэр) 

хаяглагдсан энэ захидлыг бичсэн хүний хувьд ярих юм 
маш их байв. Үүнийг бичсэн хүний нэр зорилготойгоор 
нууцлагдсан байх. Тэгэхлээр Ариун Сүнс зөвхөн Хүү 
бол Бурханы эцсийн мэдээ ба зарлага гэдгийг илчилж 
чадах юм. (Еврей 1:2-ыг үз.) 

Энэ захидалд сүмийн (эсвэл сүмүүдийн) хаяг 
байршлыг зааж хэлээгүй. Гэвч энэ захидлыг уншигч нь 
Эзэн Есүс рүү эргэсэн Иудей хүмүүс байсан гэдгийг бид 
мэддэг. Өнөөдөр сүмүүдэд, жинхэнээсээ дахин төрөөгүй 
ч өөрсдийгөө Христитгэлтэн гэж хэлдэг хүмүүс байдаг 
байх. Харин эртний итгэгчдийн ихэнх нь Христэд 
итгэсэн итгэлийнхээ төлөө зовж байсан үнэн итгэгчид 
(“ариун ах дүү нар” 3:1) байжээ (10:32б). Харамсалтай 
нь тэдгээр Иудей Христитгэлтнүүд асуудалтай байв. 
Христитгэлтний хувьд тэд ид шидийн дуганд мөргөхөө 

зогсоожээ. Тэр үеийн олон Христитгэлнүүдийн адил 
тэд хавчигдахаас айжээ. Тиймээс өөрсдийн сүнслэг 
амьдралдаа зорилготойгоор урагшлахын оронд тэд 
эргэлзэн гуйвж дайвжээ. 

Тиймээс Бурханы Сүнс энэ захидлыг тэдэнд 
илгээв. Тэднийг хойрго залхуу идэвхигүй байхаа боль, 
дур зоргоороо гэм бүү үйлд, бүү хойш ухар хэмээн 
анхааруулжээ. Эдгээр анхааруулгыг хар. 

Энэ нийт цувралд Еврей номын тухай 5 цуврал ном 
байгаа:

1. Христ буюу Хүү болох Бурхан
2. Мөнх Аврал
3. Христийн Тахилчлал
4. Шинэ Гэрээ
5. Итгэлээр Амьдрах нь                 




