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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
ЭХЭНД: БҮТЭЭЛ

Судлах Библийн иøлэлүүд: Эхлэл 1:1-27; хичээлд 
      дурьдагдсан бүх ишлэлүүд.  
Хичээлийн çîðèëãî: Ертөнц ба хүн яаж бий болс-
      ныг харуулах. 

Оюутнуудûн ìýäýõ ёстой çүйл: Юмс хэрхэн 
эхэлж бий болсныг тэмдэглэсэн Бурханы Үг 
бүгд үнэн гэдгийг харуулах. 

Оюутнуудûн ìýäðýõ ёстой çүйл: Өөрсдийг нь 
    бүтээсэн Бурханыг таньж, Түүнийг дагах хүсэл.
Оюутнуудûн õèéõ ёстой çүйл: Хүн төрөлхтнийг 

бүтээсэн бүтээлийн тухай Бурханы үнэнд итгэх.   
Хичээлийн төлөâлөгөө (багø, оюутнû тэмдэглэл): 

1. Бурханы бүтээл (Эхлэл 1:1-27).
2. Өөрийнх нь тухай мэдэж болох Бурханы хийсэн 
    зүйлүүд (Дуулал 90:2; 104:5-9; 139:14).
3. Амралтын төлөө Бурханы хангасан зүйл (Эхлэл 
    2:1-3).
4. Бурханы биднээс хүлээдэг зүйл (Дуулал 148).

Цээæлэх иøлэл:
Эхэнд Бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээ. (Эхлэл 
1:1)

ХИЧЭЭЛ
Библи бол чамд бичсэн захидалтай адил юм. Энэ 

нь чиний амьдарч буй энэ агуу ертөнцийн Бурхан 
болох маш онцгой Хүнээс ирсэн захиа юм. Библид 
Бурхан чиний тухай, Өөрийнхөө тухай, чиний 
амьдарч буй ертөнцийн тухай, болж өнгөрсөн үйл 
явдлуудын тухай мөн ирээдүйд болох үйл явдлуудын 
тухай маш ихийг өгүүлдэг. Гэвч Библиэр дамжуулж 
Бурханы чамд хэлж буй хамгийн чухал зүйл бол 
хүмүүсийн төлөөх Түүний хайр юм. Ингэхлээр 
Библи бол үнэндээ чамд бичсэн Бурханы хайрын 
захидал юм. 

Бурхан бас бидэнд Өөрийг нь яаж мэдэж болох 
талаар, мөн бид хэрхэн Түүний гэр бүлийн гишүүн 
болж болох талаар хэлдэг. Хэрэв Бурханы бидэнд 
өгсөн мэдээг мэдэхийг хүсвэл бид Библийг нээж, 
судлах ёстой болно.

Ертөнцийн бүх номнуудаас Библи хамгийн 
гайхамшигтай нь юм. Дөчин өөр хүн Библийн 66 
номыг бичжээ. Тэдний маш олон нь бие биеэ хэзээ ч 
хараагүй, учир нь хамгийн эхний ном бичигдсэнээс 
хойш 1600 жилийн дараа хамгийн сүүлчийн ном 
бичигджээ. Гэвч тэдний бичсэн бүх зүйл хоорондоо 
тохирдог ажээ. Ийнхүү Библийг ийм олон хүн 
бичсэн боловч Библид бичигдэхээр төлөвлөгдсөн 
бүгдийг мэддэг, ямар ч алдаа гаргуулахгүйн тулд 
бичсэн хүн бүрийг удирдсан Бурхан л цорын ганц 
Зохиогч нь юм. (2 Петр 1:21-ийг үз.) 66 номоор нэг 

Номыг бүтээсэн нь Бурхан юм.    

Бурхан худал хэлж чадахгүй (Тит 1:2). Дуулал 
93:5-д “Таны гэрчлэлүүд маш үнэн юм” гэсэн байдаг. 
Бурханы, бидэнд хандаж Өөрийн Үгэндээ бичсэн 
бүх зүйлд бид итгэж болно.

Бурханы бидэнд хандаж хэлсэн мэдээг сонсохын 
тулд Библийн эхний номоос эхэлцгээе. Энэ номын 
нэр нь “Эхлэл” юм. Энэ номыг бичүүлэхийн тулд 
Бурхан Мосе гэдэг хүнийг ашиглажээ.         

1. БУРХАНЫ БҮТЭЭЛ 
Эхлэл 1:1-27

Эргэн тойрноо хараад чи мод анх хаанаас гарч 
ирсэн юм бол гэж гайхаж байсан уу? Эсвэл цэцэг, 
нохой, загас? Тэнгэрт нар, сар яаж бий болсон юм бол 
гэж бодож байсан уу? Эсвэл анхны эрэгтэй эмэгтэй 
хүн яаж бий болсон юм бол гэж? Мөн Бурхан яаж 
бий болсон юм бол гэж гайхаж байсан байж магад.

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Эхлэл номын эхний бүлгүүд асар их сүрдмээр 

үнэнүүдээр дүүрэн билээ. Эдгээрийг залбиралтайгаар, 
хичээнгүйлэн судал. Энэ бүгд Бурханаас Өөрөөс нь 
юм гэдгийг үргэлж сана!   

Хэрэв та төлөвшсөн оюутнуудтай байгаа бол 
тэдний зарим нь хувьслын онолын тухай заалгасан 
байж магад. Хэрэв тийм бол Бурхан бүх зүйлийг 
бүтээсэн гэдгийг Түүний Үгээр нь батлахын тулд 
маш сайн бэлтгэ. 

Энд өгөгдсөн хичээлүүд нь энгийн зөвлөлгөөнүүд 
байгаа. Эдгээр нь танд туслах болно. Гэвч хичээл бүр 
тань таны өөрийн байх ёстой. Хичээлээ Бурханы 
Үгээс судал. Энэ нь Үгтэй тохирч байгаа эсэхийг 
анхаар. Сурсан зүйлээ сэтгэлдээ халуун дулаан 
байлгаж түүнийгээ зүрх сэтгэлээсээ заах хэрэгтэй. 

Нэгдүгээр хичээлийг заахад ашиглаж болох 
олон янзын арга замууд байна. Тайванд байдаг нэг 
миссионер эмэгтэйд (нэр нь Франсес Айтон) нэгэн 
гайхалтай санаа байдаг. Тэрээр анх дэлхий хоосон, 
харанхуй байсан бол одоо ийм гоё байна гэдгийг 
харьцуулан ярьдаг. Тэр Бурханы тухай, Түүний хэн 
болохыг ярьдаг. Бурхан Өөрийн хайрыг хэн нэгэнтэй 
хуваалцах хүсэлтэй байдаг гэдгийг тэр дурьддаг. 
Нялх хүүхдийг төрөхөөс нь өмнө ээж нь хувцас, ор, 
өлгий гээд хэрэгцээтэй бүгдийг бэлддэг. Үүнчлэн 
Бурхан хүнийг бүтээхээсээ өмнө тэдэнд байр бэлдэх 
ёстой байв. Өдөр бүр бүтээсэн бүтээлүүд нь хүнд 
туслах зорилготой байжээ. Бурхан бидэнд өдрийг 
өгсөн нь ажиллах, тоглохын тулд, шөнийг өгсөн нь 
амрахын тулд юм. Энэ санаа бүтээлүүдийн өдөр бүрд 
дурьдагддаг. Эцэст нь, бүх юмс бэлэн болсны дараа 
Бурхан хүнийг бүтээжээ.

Энэ санааг ашиглан сурагчдыг үйлдэлд татан 
оролцуулах нь үргэлж сайн байдаг.       




