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Эхпээд бугдээрээ ярилцацгаая

Таны сургалтын хетеч, удирдамж егех
зохиогчийн уг.

Та Есусийг зурх сэтгэлдээ хулээн авсанаар Тэр
таны амьд Аврагч болсон билээ. Христэд
итгэгчийн амьдрал ер нь ямар байдаг юм бол? Би
яах ёстой вэ? гэсэн олон асуултууд таны толгойд
одоо эргэлдэж буй биз ээ.

Тэгэхлээр та ганцаараа биш ээ. Танаас емне
олон хун ийм асуултуудтай тулгарч байсан юм.
Бур Есусийн уед амьдарч байсан нэгэн залуу Их
Эзэнтэй уулзаад: "Би еер юу хийх хэрэгтэй вэ?"
(Матай 19:20) гэж асуусан байдаг юм. Тэгэхэд нь
Есус туунд "Ирж намайг дага" гэж хариулжээ.

Сайн мэдээг хаа сайгуй бухий л хумууст
тугээхэд Есус бидний улгэр дууриал болдог.
Байгаа газар буртээ Тууний тухай сайн мэдээг
хуваалцахыг Есус биднээс хусдэг. Таны хэн
болохоос ул хамааран Бурхан таныг Есус Христ
болон Тууний авралын хуч чадлын тухай юу
мэддэгээ бусдад ярьдаг байхаар сонгож авсан
юм. Уунийг "Авралы н зар тараах" гэдэг.

Энэ курс хичээл нь авралын зарын жинхэнэ
унэн утга учрыг ойлгоход тань тусална. Ингэснээр
та эргэн тойрныхоо хумууст Христийн тухай илуу
итгэлтэй, хучтэй бегеед зев аргаар хуваалцах
боломжтой болно. Мен еерт тохиолдсон зуйлээ
еереесее еер гарал уусэлтэй хумуустэй
хуваалцахад тань туслах болно. Бие даан
суралцах орчин уеийн арга нь хялбараар
суралцаж сурсанаа амьдралдаа шууд хэрэгжуулэх
дехемтэй арга юм.
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Таны сургалтын хетеч

Авралын зар тараах гэсэн энэ ном нь хаа явсан
газартаа авч явж болохоор халаасанд багтахуйц
хэмжээний авсаархан ном бегеед зав зай гарсан
хэдийд ч судалж болох юм. Гэхдээ едер бур
тодорхой цаг гарган сууж судлахыг хичээгээрэй.

Хичээл бур!'1ЙНэхэнд зорuлго гэж егегдсенийг
та анзаарах биз ээ. Энэ номонд хэрэглэгдсэн
зорилго гэдэг уг нь тухайн хичээлээс та юу сурч
болохыг мэдэхэд тань тусална. 30РИЛГО гэдэг нь
тодорхой зорил го зорилтыг хэлдэг шуу дээ. Та
зорuлгоо байнга санаж байвал хичээлээ илуу
сайн сурах болно.

Хичээл бурийн эхний хоёр хуудсыг маш
анхааралтай судпазрай. Энэ нь таны оюуныг
дараагийн зуйлд бэлтгэж егне. Дараа нь хичээлээ
хэсэг хэсгээр нь судлаад, дасгал гэсэн гарчгийн
доорх зааврыг дагаараЙ. Хэрэв тэнд хариулт
бич их хангалттай зай байхгуй бол хариултаа
дэвтэртээ бичээд дараа нь тэр дэвтэрээ хичээлээ
давтахдаа ашиглаж болно шуу дээ. Хэрэв та энэ
курс хичээлийг хэсэг булгээрээ судалж байгаа бол
булгийнхээ ахлагчийн зааврыг дагаарай.

Сургалтын асуултуудад
хариулах вэ?

хэрхэн

Энэ сургалтанд хэд хэдэн еер терлийн
асуултууд бий, Тэдгээрт хэрхэн хариулахыг доор
жишээгээр узууллээ.

ОЛНООС сонголт хийх - асуулт нь егегдсен
зуйлсээс зев хариуг сонгохыг хусч байна.

Олноос сонголm хийхийн жuшээ:
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1Нэгдолоохоногньнийт
а. 1 О едертэй,
б. 7 едертэй.
в. 5 едертэй.

Зев хариу нь б. 7 едертэй гэдэг нь билээ. ИЙМД та
НОМОН дээрээ б-г доор узуулеэн шиг дугуйлж
хариулна.

1Нэг долоо ХОНОГ НЬ нийт
а. 1 О едертэй,
б. 7 едертэй.
в. 5 едертэй.

(Олнооое еонголт хийх аеуултанд нэгээе илуу
олон зев хариулт байж болно. Энэ тохиолдолд та
зев хариулт бурийн емнех уегийг дугуйлах
хэрэгтэй.)

УНЗН - ХУДАЛ гэеэн аеуултанд хариулахдаа
хэд хэдэн тодорхойлолтуудаае аль унэнийг нь
еонгоно.

Унэн худал гэсэн асуулmын жuшээ:

2 Аль тодорхойлолт нь унэн бэ?
а. Библи нийт 120 номоое бурддэг.
б. Библи нь енеегийн итгэгчдэд зориулагдеан

ЮМ.
в. Библийг зохиогчид нь бугд еврей хэл дээр

бичсэн.
Г. Библийн зохиогчдод Ариун Суне онгодыг

егеен.
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Дээрх асуултын хувьд б ба г нь унэн. Иймд та
сонгосон хоёр зев хариултынхаа емнех усгийг энд
харуулсан шиг дугуйлах хэрэгтэй.

ТОХИРУУЛАХ асуултанд хариулахдаа егегдсен
зуйлийг аль болох нийцтэй байхаар нь
тохируулна. Тухайлбал нэруудийг, хийсэн уйлстэй
нь эсвэл Библийн номнуудыг зохиогчидтой нь
тохируулах гэх мэт. '""'"'

Тохuруулах асуулmын жuшээ:

3 Удирдагчийн нэрийн] емнех дугаарыг
еерсдийнх нь хийсэн уйлсийг егуулж буй
егуулбэрийн ем не тавь.

1) Мосе
2) Иошуа

· .. а. Синай ууланд хуулийг хулээн авсан.
· .. б. Иорданыг гатлахад Израилчуудыг

удирдсан.
· .. в. Иерихог тойрон маршаар алхсан.
· .. г. Фараоны ордонд амьдарч байсан.

а ба г тодорхойлолт нь Мосед, б ба в
тодорхойлолт нь Иошуад хамаарч байна. Иймд та
1 гэсэн дугаарыг а ба г-ийн емне, 2 гэсэн дугаарыг
б ба в-гийн ем не дээр узуулсэн шиг тавих
хэрэгтэй.

Оюутны даалгавар

Сургалтын эцэст гэрчилгээ олгох тул Авралын
зар тараах номын тегсгелд буй оюутны даалгавар
гэсэн хэсгийг та хийх хэрэгтэй. Энэ нь хоёр
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хэсэгтэй бегвед сургалтын хетеч тань хэсэг бурийг
нь хэдийд хийхийг хэлээд егне.

Оюутны даалгавар хэсгийг зааврын дагуу хийж
гуйцэтгэсний дараа тухайн орон нутгийн Ай Си Ай-
ийн салбарт илгээгээрэй. Тевийн хаяг нь энэ
номын хоёр дахь хуудсанд, оюутны даалгавар
хэсгийн эхний хуудсанд хэвлэгдсэн байгаа, Та
эдгээр цуврал номнуудыг судалж дууссаны дараа
тус сургуулийн тэмдэг бухий гэрчилгээг хулээн
авах болно.

Зохиогчийн тухай

Жин Баптисм Савадого нь эх нутаг нь болох
дээд Вольтагийн Нагабагре дахь Бурханы
Чуулганы Библийн сургуулийн зевлегч зааварлагч
хун. Тэрбээр Бурханы чуулганы пастораар
ажиллаж байсан бегеед радиогийн уйлчлэлд
оролцож байжээ, Мен емнед Африкт Библийн
сургуулийн багшаар ажиллаж байсан. Тэр дээд
Вольта дахь Бурханы чуулганы протестант
коллежийг дуургэсэн бегеед англи дахь олон
улсын Библи сургалтын институтэд суралцжээ.
Тэр одоогоор дээд Вольта дахь Огадогоны их
сургуульд магистрын зэрэг авахаар суралцаж
байна.

Одоо та 1-р хичээлээ эхлэхэд бэлэн боллоо.
Энэ номыг судлахад тань Бурхан ивээх болтугай!



Телевлегеений
дагуу яв

Хэрэв та байшин барихыг хуевэл хамгийн
туруунд ямар алхам хийх вэ? Ажлаа хийж
эхлэхийн ем не танд телевлегее байх хэрэгтэй. Та
урьдаар хэдэн ереетэй, хаалга, цанхыг нь хаана
гаргах вэ гэдгээ шийдэх хэрэгтэй. Танд барих гэж
буй байшинтайгаа яг адилхан, еерт тань туе балах
загвар хэрэгтэй. Тэгеэн цагт л та ур дунд нь еэтгэл
ханамжтай байх бал на.

Бурхан еерийн хумууедээ: "Намайг магтан
алдаршуулах ергеег босго" хэмээн хэлеэн
байдгийг бид Хуучин Гэрээнээе уншдаг билээ.
Бурхан тэдэнд телевлегее егеен. Бурхан тэдэнд
хандан долоон удаа, тэрхуу телевлегеенд нь
итгэлтэй байж яг телевлегеений дагуу хий гэж
хэлсэн байдат. Тэд Бурханд дуулгавартай хандан
бугдийг ёеаар гуйцэтгэхэд барилгын ажил маш
амжилттай дууечээ. Бурхан ч уунийг таалав.

Хэрэв бид хумууеийг Ееуе Хриетэд итгуулье
гэж байгаа бал бидэнд телевлегее буюу загвар
хэрэгтэй. Бурхан бидэнд еерийнхее угээр
дамжуулан телевлегеег егеен байдат. Энэ
телевлегеег бид Ееуе Хриетийн амьдрал, уйлеээр
мен эртний Хриетэд итгэгчдийн жишээнээе харж
балдаг. Та Бурханы телевлегеений тухай айлгаж,
мэдэж авч байж еая уунийг Ееуе Хриетийн тухай



сайн мэдээг хуваалцахдаа ашиглаж хэрэгжуулж
чадах ЮМ. ЭНЭбол авралын зар тараалт.

Энэ хичээлээр та дараах зуйлийг судлах
60ЛНО.

Бурханы телевлегее
Христийн амьдрал
Эртний итгэгчдийн улгэр дууриалал

Энэ хичээл нь дараах зуйлийг хийхэд тань
тусална.

• Авралы н зард зориулсан Бурханы
телевлегеений унэн утгыг ойлгох

• Есус Христ болон эртний итгэгчдийн улгэр
дуриаллыг едер тутмын амьдралдаа
хэрэгжуулэх

11
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Бурхднытелевлегее

30РИЛГО 1. Аерглын зар д зорuулсан Буохвны
твлвелвгвв юу бопохыг твйлбврпех.

Бурхан яагаад тэнгэр, дэлхий, од, далай,
тэнгис, уул хендий болон хунийг бутээсэн юм бол
гэж та емне нь гайхаж байв уу? Олон хун энэ
асуултыг асуудаг юм. Гэхдээ энэ асуултын
хариулт нь маш энгийн хялбар. Бурхан бух зуйлд
зорил ГО, телевлегеетэй байдат. 30РИЛГОГУЙ
бутээгдсэн зуйл нэг ч угуЙ.

Бухний эхэнд, бур хун бутээгдэхээс ч емне
Бурхан еерт байгаа бух зуйлээ хунтэй хуваалцах
зорилгатой байжээ. Иймээс байгаагаа бусадтай
хуваалцах гэсэн энэхуу загвар нь· авралын зар
тараалтын жинхэнэ загвар балдаг.

Бурхан хэлэхдээ: "Бид 6ерсдийнхее дур
терхийн дагуу 6ерседтэйгээ адилхан хунийг
бутээж ... " гэжээ. (Эхлэл 1:26) Бурхан хунтэй
еерийн жинхэнэ дур терхийг хуваалцсан. Энэ нь
Бурхан еерийгее хунтэй хуваалцана гэсэн сайхан
мэдээ баЙлаа. Бурхан дур терхее хунтэй
хуваалцсаны дараа Тэр 6ерийн бутээсэн бух
зуйлээ хунд егсен юм. Дараа нь Бурхан узэсгэлэнт
Еден цэцэрлэгт буун ирж Адамтай гар гараасаа
хетлелцен яг л аав нь хуутэйгээ ярьж буй мэт
ярьж хее рен алхдаг байжээ. Тэд харилцан
ярилцдаг байж. Тэд бие биенээ унэхээр сайн
ойлгодог байжээ, Ээх, Би сайн зураач байсан ч
болоосой! Би хэдий сайн зураач байсан ч энэ
бухэн ямар узэсгэлэнтэй сайхан байсныг зургаар
узуулж чадахгуй л балов уу.
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Нэг гайхамшигтай унэн нь юу вэ гэвэл Бурханы
хуваалцсан тэрхуу хайр ганцхан Адамтай
хуваалцсанаар тегссентуй. Хун гэм хийж эхлэхэд
Бурханд гунигтай байсан чТууний зан хандлага нь
еерчлегдеегуй юм. Тэрбээр дахин доош буун ирж
Аврагч ирэх тухай сайхан мэдээг хуваалцсан юм.
Эхлэл 3: 15-аас энэ сайн мэдээний анхны зарыг
бид уншиж болно. Бурхан сатанд "Тэр эмэгтэйн ур
хуухэд чиний толгойг няцлах болно" гэж хэлсэн
байдаг, Энд Бурхан еерийн Хуу Есус Христийн
тухай хэлж байсан юм. Бурхан "Сатан Адамыг
уруу татаж гэм хийпгэхдээ туунийг няцалсан. Гэвч
Би еерийн хуу Есус Христийг илгээж Сатан чамайг
няцлах болно" гэж хэлсэн байдат.

Тиймээ, Бурханы хайранд хэмжээ хязгаар гэж
угуЙ. Иоханы З:16-д: "Бурхан ертенцийг унэхээр
хайрласан тул цорын ганц Хуугээ егсен.
Ингэснээр Хууд итгэгч хэн ч мехехгуй, харин менх
амыай болох юм" гэсэн байдгийг бид уншдаг.
Сайн мэдэх энэхуу ишлэл нь авралын зард
зориулсан Бурханы загвар юм. Тууний хайр бол
бух хумууст (тэр дунд та ч багтана) зориулан

. егегдсен халуун дотно хайр юм.
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=~
Дасгал

)4асгал гэсэн хэсэг бурт егегдсен асуултууд ,
дасгалууд нь узсэн хичээлээ батжуулан эргэн
санах мен амьдралдаа хэрэгжуулэхэд тань туслах
болно. Дасгалаа хийж эхлэхээсээ ем не егегдсен
зааврыг нь анхааралтай уншаарай! Та
хариултуудаа харахаасаа ем не асуултуудад
еерийн бодлоор хариулж байгаарай.

1 Авралын зард зориулсан телевлегеегее
Бурхан
а. Адамтай хамт алхаж буйгаар харуулсан

юм.
б. Адамыг узэсгэлэнтэй

авчирснаар харуулсан юм.
В. еерийн дур терхийг

хуваалцснаар харуулсан юм.

цэцэрлэгт

Адамтай

2 Адам гэм хийсэн ч Бурхан еерийгее хумуустэй
ургэлжлуулэн хуваалцсан. Тэрбээр
а. еерийн хуу Есус Христийг бидэнд егснеер

уунийгээ ургэлжлуулсэн.
б. Сатаныг шийтгэснээр уунийгээ

ургэлжлуулсэн.
В. гунигтай байснаараа уунийгээ

ургэлжлуулсэн.

3 Бурхан яагаад еерийгее болон еерийн хуу
Есус Христийг хун терелхтентэй хуваалцах
болсон бэ?

./
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ХРИСТИЙН АrillЬДРАЛ

Зорил го 2. Аврепын зард зорuулсан БурхаНbI
твяввлвгввг Есус ямар замаар
бидэнд узуулснuйг жагсаах.

Хун гэм нугэл уЙлдсэн. Ууний ур дунд ввчин
зовлон, уйтгар гуниг, дайн, туунчлэн ухэл ч бас
бий болсон ЮМ. Бурхан хунтэй урьд вмнвх шигээ
гар гараасаа хвтлвлцвн хамт алхаж чадахгуй ч
Тэрбээр хумуунтэй аливаагаа ургэлжлуулэн
хуваалцах твлввлвгветэй хэвээр байсан ЮМ.
Тэрхуу телевлегее нь Есус Христийг бидэнд
илгээх явдал байпаа.

еерийнхее ажил, зорилгын талаар Есус ийнхуу
хэлсэн байдат.

Эзэний Суне Над дээр байна. Учир нь сайн
мэдээг . ядууст дэлгэруул гэж Тэр Намайг
тосолсон ЮМ. Тэр Намайг илгээсэн нь
олзлогдогсдод эрх челеег тунхаглах, сохруудад
хараа оруулах, дарамтанд байгсдыг
челввлехийн сацуу, мен Эээний ' тааламжит
жилийг тунхаглахын тул бопой. (Лук 4: 18-19)

Саяхан би емнед Африк дахь Дээд Вольтад
байдаг нутагтаа 600-гаад итгэгчтэй нэгэн чуулганд
Эзэнийг магтаж байпаа. Тэд нэг иймэрхуу угтэй
дуу дуулж байсан ЮМ.

ее, Эзэн минь таны эдгээх, аврах хуч
байгаагуй бол

Дов толгод миний орогнох байр болж
Там миний хувь тавилан байх байлаа!
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Ееуе бидэнд еерийн биеэр авралын зарыг
хэрхэн, яаж тараах аргийг зааж егеен. Тэр хэнийг
ч ялгаварлаж байгаагуй. Тэрбээр Никодем мэтийн
ендер боловеролтой хумууеийг ч, зарим грек
эрдэмтдийг ч хулээн авеан билээ. Тэр гэм нугэлт
хумууеийн гэрт тэдэнтэй хамт хооллож байсан.
Хулгана яртай хумууе Туун дээр ирэхэд Тэр
бугдийг нь эдгээж егч байсан. Тэрчлэн муу суне
шуглэсэн хумууе Туун дээр ирэхэд Тэр бугдийг нь
челеелж егч байсан. Тэр амрахын оронд
хуухдуудтэй хамт цагаа енгереедег байжээ. Цэрэг
эре, бэлэвеэн эмэгтэйчууд Туунээе л туеламж
эрдэг. Туеламж хэрэгтэй хун бурийг ялгалгуйгээр
туелалаа гэж хэн Туунийг буруутгах юм бэ?

Ееует, еерийг нь илгээеэн Нэгний хуелийг
биелуулэх гэеэн ганц л зорилго байсан. Телеелегч
Петр Ееуеийн амьдрал уйл ажиллагааны талаар
Уйле 10:З8-д "Тэрээр диаволд дарлагдеан бугдийг
эдгээн, еайныг уйлдэж явжээ. Учир нь Бурхан
Туунтэй хамт байсан" гэж егуулеэн байдат. Бурхан
Ееуеийн дотор ажиллаж Туугээр дамжуулан
хумууеийн гэм нуглийг уучилж, тэднийг еертее
буцаан авчирч байсан.

Ееуе Эцгийнхээ телевлегеег биелуулэхийн
тулд олон зуйлийг золиое болгоеон юм. Эхлээд
Тэр тэнгэр дэх еерийн гэрээ орхисон. Мен хаан
ширээгээ, алдар нэрээ орхин бидэн дээр доош
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буун ирсэн. Туслахаар ирсэн хумуус нь Туунийг
хулээн аваагуй учраас Тэр малын тэвшинд
мэндэлсэн юм. Тууний хамгийн агуу золиос бол
Тэрбээр еерийн хуслээр загалмай дээр амиа
егсен явдал юм. Энэ нь "За гуйцлээ" (Иохан 19:30)
гэж хашгирах хуртэл биелэлээ олоогуй байсан.
Энэ нь сэтгэл дуурэн хашгиралт байсан юм.
Ийнхуу Тууний ажил дууссан. Сайн мэдээг
хуваалцах авралын зарын загвар нь ийнхуу уурд
ойлгомжтой байхаар хийгдсэн юм.

Тийм ээ, Христ та биднийг амилуулахын тулд
ухлийг амссан юм. Тэр бидний емнеес ерийг
маань Бурханд телсен. Хаадын Хаан дээдийн
Дээд Есус Эзэн энэ дэлхийд ирэн толгой ч тавих
газаргуй зарц мэт явж байсан. Тэр бидэнд хайртай
учраас энэ бугдийг хийсэн юм. Уунээс илуу сайхан
мэдээ гэж байх уу. Угуй ээ, унэхээр байхгуй.

Дасгал

4 Энд Есусийн тухай хэдэн егуулбэр байна. Унэн
егуулбэрийн емнех усгийг дугуйл.
а. Тэр Бурханаар илгээгдсэн.
б. Тэр хумууст санаа тавин халамжилж

байсан.
в. Тэр еер дээр нь ирсэн хун болгонд тусалж

байгаагуй.
г. Тууний хуч чадал нь хязгаарлагдмал

байсан.
Д. Тууний зорилго нь Бурханы хуслийг

биелуулэх явдал байпав.
е. Тэрбээр золиос болохыг зевшеерсен юм.
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5 Есус яагаад бидний телее еерийгее егехийг
хуссэн бэ?

Харuулmаа швлгвеоей.

"За гуйцлээ"

ЭРТНИЙ ХРИСТЭД ИТГЭГЧДИЙН VЛГЭР ДУУРИдЛдЛ

30РИЛГО З. Хрuсmuйн mухай свйн мэдээг
бусвдтвй хуваалцахад эрmнuй
umгэгчuд яагаад бuдэнд улгэр
дуурuалал болж чадахыг твйлберлех.

Есус бидэн дээр Бурхан болон Тууний хайрын
тухай хэлэхээр ирсэн. 8шсен хумуус Туунийг
загалмай дээр цовдолсон юм. Гэвч тэр булшиндаа
улдээгуй. Тэр дахин амилж булшнаасаа гарсан
бегеед одоо тэнгэр дэх Эцгийнхээ баруун гарын
сэнтийд залран байгаа. Харин би Бурханд, хун
терелхтентэй хуваалцах сайн мэдээнд зориулсан
Тууний телевлегее нь Христээр дуусаагуйд
талархдаг. Христ, сайн мэдээг еерийн шавь
нартаа дамжуулан улдээсэн. Есус тэдэнд "Бух
дэлхийгээр явж, сайн мэдээг бух бутээлд
тунхаглагтун" (Марк 16:15) гэж хэлсэн. Энэ тушаал
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нь зевхен сонгогдсон хэсэг булэг хумуус балах
шавь нар, сайн мэдээг дэлгэруулэгч, ахлагч,
пастор, багш нарт зориулсан бус. Харин бид
бугдэд бугдээрэнд маань егегдсен тушаал юм.

Ингэхэд Есус шавь нараа хэрхэн илгээж байсан
юм бал? Эцэгтээ хандан залбирсан залбиралдаа
Есус: "Та Намайг ертенц уруу илгээсний адил Би
тэднийг мен ертенц уруу илгээв" (Иохан 17:18)
гэсэн байдаг. Тэгвэл Бурхан Есусийг хэрхэн
илгээсэн юм бал? Бурхан Туунийг уурэг
даалгавартайгаар илгээсэн. Туунийг эрх мэдэл,
хуч чадалтайгаар илгээсэн. Тэр Туунийг бух
хумууст зориулан илгээсэн. Тэр Туунийг хумуусийг
буруушааж яллах гэж илгээсэн бус харин
хумуусийг челеелехийн тулд илгээсэн юм. Энэ нь
Есусийн бидэнд дамжуулан егсен уурэг даалгавар
юм. Энэ нь Тууний "Ааваа, Та намайг илгээсний
адил би тэднийг илгээлээ. Намайг хамгаалсан
шигээ, тэднийг бас хамгаалаач. Намайг сонесон
шигээ тэднийг бас сонсооч надтай хамт байсан
шигээ тэдэнтэй хамт байгаач" гэж Есус гуйсанчлан
болеон. Бид Бурханы зарлага, элч нар гэдгээ
мэдэх нь гайхамшигтай биш гэж уу!

Одоо бугдээрээ Пентекост баярын едер Петр
Есусийн тухай юу гэж ярьж байсанд анхаарлаа
хандуулцгаая. Энэ туух -Уйпс номын 2:14-З9-д
бичигдсэн байдат. Петр цугласан олны емне
зогсоод Христийн тухай бусадтай хуваалцаж
байна гээд тесеелен бод доо. Тэр шуугчдийн емне
зогсоод ярьж байгааг та сонсаж байна гээд
тесеелеед уз. Тууний "Би нудээрээ харж, чихээрээ
сонесон зуйлээ бусадтай хуваалцахгуй байж яаж
чадах юм бэ?" гэж хэлэхийг нь та сонеоно.

Одоо туунийг даган, Бурханыг эрж хайж байсан
Ром цэргийн офицер Корнелийн гэрт нь очъё. Тэр
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Христийн тухай еерийн гэрчлэлийг бусадтай
хуваалцаж байгааг дахин харах болно. (Уйлс
1О:34-43-аас хар)

Уйлс номонд тепеепегч Паул болон тууний
аялалын тухай маш тодорхой зуйлуудийг бичсэн
байдат. Паулыг даган аялж тууний хэлэхийг сонс.
Тэр Христ хийгээд Тууний золиосын тухай
ярихаас еер хэний чтухай ул егуулнэ. Тэр
еерийнхее Христэд итгэгчийн амьдралыг бусадтай
хуваалцан бусдыг Христ руу аваачих хусэлдээ
шатаж явжээ.

Тэрээр шоронд хоригдож, зодуулж, гавлуулж,
гинжлэгдэж, елсеж, ганцаардаж мен найз
нехеддее мартагдаж байсан юм. Эдгээрийн аль нь
чтууний сайн мэдээг бусадтай хуваалцахыг нь
зогсоогоогуй юм. Тэр ярьж чадахгуй болсон уедээ
хэлэх гэснээ бичиж аль эсвэл хэн нэгнээр
бичуулдэг байсан байна. Тэр уунийг "Би ухэхэд
бэлэн байна. Би ажлаа дуусгасан" (2Тимотод 4:6-
7) гэж хэлэх хуртлээ хийсэн юм.

Олон жилийн емне Африкт, анчин хун заан
агнахаараа тосгон руугаа яаран гуйн очиж энэ
сайхан мэдээгээ бугдэд нь хэлдэг байжээ.
Америкчууд анх саран дээр газардахдаа энэ
сайхан мэдээг радио, телевиз, сонин хэвлэл ер нь
хумууст хурч болох бухий л хэрэгслийг ашиглан
тугээж хумууст мэдээллэсэн гэдэг. Сайн сайхан
мэдээг хумууст дуулгах нь хуний терелхийн зан
чанар гэптэй. Энэ бухнээс хавьгуй агуу сайхан
мэдээтэй та бид бусадтай уунийгээ хуваалцахгуй
гэж уу?

Шомрон аймгийн эмэгтэйд Есус еерийгее
илчлэхэд тэр эмэгтэй Африк анчны адилаар
еерийнхее хумуус руу яаран гуйн очсон. Тэр
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~~ Дасгал

6 Телеелегч Паул, Петр болон Самари аймгийн
эмэгтэйн хооронд тестэй зуйл нь юу вэ?
а. Тэд боловсролтой хумуус байсан.
б. Тэд Христийн тухай бусадтай хуваалцахыг

хуссэн.
В. Хумуус тэднийг хундэлж байхыг тэд хуссэн.

7 Эртний итгэгчид яагаад Христийн тухай сайн
мэдээг бусадтай хуваалцах хусэлтэй байсан
бэ?

8 .Доор, Бурхан Есусийг яагаад бас яаж энэ
дэлхийд илгээснийг узуулсэн хуснэгт байна.
Шавь нарыг илгээсэн гэсэн баганы дор хэрэв
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тэд Есустэй адилханаар илгээгдсэн бол
хоосон зайд нь ( Х ) гэсэн тэмдгийг тавь. Бид
илгээгдсэн гэсэн баганы дор бид бас яагаад,
яаж илгээгдсэнийг ( Х ) тэмдгээр тэмдэглэ.

Есусийг Шавь
илгээсэн нарыг

илгээсэн
• Уурэг даалгавартай

Биднийг
илгээсэн

• Хуч чадалтай

• Хавчлага зовлон руу о ••••

• Бух хумууст

• Хумуусийг
челеелехеер

• Сайн мэдээг
хуваалцахаар

• Бурханы хайрыг
харуулахын тулд

Эртний итгэгчид Есусийн тухай сайн мэдээг
еерсдийнхее гэрчлэлээр дамжуулан Иерусалим,
Иудей, Самари болон Ромын хаант улс даяар
чадварлаг хуваалцаж байсан. Итгэгчид, газар
сайгуй явж байсан юм. Тэд бусад хумуустэй
еерсдийн Христэд итгэгчийн амьдралын тухай
хуваалцаж сургаал номлодог байжээ. Тэд
Христийн адил хэлж ярьж, хийж уйлдэж амьдарч
байгааг харсан итгэдэггуй хумуус тэдэнд Христэд
итгэгч гэдэг нэрийг егчээ. Энэ нэр нь "Хриспэй
адилхан" буюу "Христийг дагагчид" гэсэн утгатай
ажээ.
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Христэд итгэгчид Есуст маш их хайртай байсан
бегеед Тууний тэдэнд хийж егсен зуйлд гунээ
талархан тэрхуу сайн мэдээг хумууст
хуваапцахгуй байж чадаагуй юм. Ууний адилаар
Христ бидэнд юу хийж егсенийг бусадтай
хуваалцах хэрэгтэй. Учир нь бид Туунд хайртай
бегеед бид ч бас энэ хайрыг бусдад егех
хусэлтэй.

Хариултуудаа шалгаарай

Дасгалын хариунууд яг дарааллаараа егегдсен
байгаа. Тэгэхээр та дараагийн асуултын хариуг
цагаас нь емне харах боломжтой гэсэн уг.
Хэрэгтэй )J,yraapaa хараад цааш нь харахгуй
байхыг хичээгээрэй.

1 в. еерийн дур терхийг Адамтай
хуваалцсанаар харуулсан юм.

2 а. еерийн хуу Есус Христийг бидэнд
егснеер уунийгээ ургэлжлуулсэн.

3 Яагаад гэвэл Тэр бидэнд унэхээр хайртай.
4 а. Унэн

б. Унэн
в.Худал
г. Худал
д.Унэн
е. Унэн

5 Учир нь Тэр бидэнд хайртай.
6 б. Тэд Христийн тухай бусадтай

хуваалцахыг хуссэн.
7 Учир нь тэдэнд Христийг болон бусдыг

хайрлах хайр байсан.
8 Та Х тэмдгийг хоёр баганы нуд бухэнд

тавих учиртай.



БЭЛТГЭЛТЭЙ
БАЙ

Та анх уншиж сурч байсан едрее санаж байна
уу? Танд хэцуу байсан. Тийм уу? Эхлээд та уншиж
чаддаггуй байсан. Дараа нь та цагаан толгойн
эхний усгийг заалгаж сураад удалгуй уг уншдаг
болж улмаар егуулбэр холбон уншиж сурсан биз
дээ. Туунчлэн уншина гэдэг нь маш энгийн зуйл
болтол та уунийг алхам алхамаар сурсан.

Магадгуй та бас анх ажилд ороод тэрэндээ
суралцаж байснаа санаж байгаа байх. Та бух
зуйлийг нэг едерт сурчихаагуй биз дээ. Та бага
багаар сурч, сурсанаа амьдрал дээр хэрэгжуулэн
ажлаа чадварлаг сайн хийдэг болтлоо суралцсан.

Христэд итгэгчийн амьдрал тань энэ бугдтэй
тун адилхан. Христийн тухай бусадтай хуваалцаж
явахад тань сурах зуйл нилээд гарч ирнэ. 1-р
хичээлээрээ бид хумууст сайн мэдээг
хуваалцахад зориулсан Бурханы телевлегеений
талаар судалсан. Одоо бид хумуусийн зурх
сэтгэлийг Христэд татахын тулд ямар бэлтгэл
бидэнд хэрэгтэй байдаг талаар узэх болно.
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Энэ хичээлээр та дараах зуйлийг судлах
60ЛНО.
Христийг таньж мэдэж сур
Ариун Сунсээр дyvрэн бай

Танд хуч чадал хэрэгтэй
Танд удирдагч хэрэгтэй

Хамгийн сайн зэмсгийг хэрэглэ
Сунсний сэлэм
Есусийн нэр

Энэ хичээл нь дараах зуйлийг хийхэд тань
тусална.

• Авралын зар тараахад еерийгее бэлтгэхэд
хэрэгтэй ундсэн зарчмуудыг ойлгох

хвистийг ТАНЬЖ МЭДЭЖ сур
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Зорилго 1. Хрuсmuйг хэрхэн uлуу сайн mаньж
мэдэж болохыг твйпбволвх.

Та бид тодорхой зорилготойгоор аврагдсан.
Бид, Их Эзэн бидний амьдралд юу хийж егсенийг
гэрчлэн бусадтай хуваалцахаар дуудагдсан.
Гэхдээ бид 'Христийг гэрчлэхээсээ емне эхлээд
Туунийг ойр дотно таньж мэдэх хэрэгтэй. Туунийг
таньж мэдэхийн тулд Туунтэй хамт цагийг
енгереех нь тун чухал. Таньж мэдэхгуй хуний
тухай бид бусдад юугаа ярих билээ? Таны огт
мэдэхгуй хэргийн телее шуух таныг гэрчээр
дуудах уу?

Есус шавь нараа сайн мэдээг дэлгэруул гэж
бух дэлхийд илгээсэн нь унэн. Гэхдээ Тэр бас
бэлтгэлээ бурэн дуурэн хангатлаа хулээ гэж
тэдэнд хэлсэн. Энэ бэлтгэлд цаг хугацаа
шаардпагатай.

Библийн гол гол ишлэлуудийг цээжлэх, хумууст
ойртох арга замуудыг судлах гэж нэг их цаг
зарцуулахгуй байх, Бусад итгэгчид хумуусийг
Христэд хэрхэн авчирч байгааг харахад ч нэг их
цаг зарцуулагдахгуЙ. Гэвч Христийг mаньж мэдэж
сурахын тулд, Тууний дахин амилсан хуч чадлыг
ойлгохын тулд, Тууний хайр хэр гун болохыг
ухаарахын тулд амьдралынхаа туршид Бурханаас
еереес нь суралцах хэрэгтэй болдог юм. Бид
Тууний телее ажиллаж байхдаа Туунийг улам
илуу таньж мэдэхийг ургэлж хусдэг.

Энэ талаар телеелегч Паул Коринтын чуулганд
бичсэн байдат. Тэр хэлэхдээ: "Та нарын дунд би
Есус Христ болон цовдлогдсон Туунээс еер ямар
ч зуйлийг мэдэхгуй байхаар шийдсэн юм."
(1Коринт 2:2-г хар)
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Есусийн шавь нар ч бас суралцаж байжээ.
Тэрхуу сургалт нь Их Эзэн Христийн тухай сайн
мэдээг дэлгэруулэхэд тэд тун амжилттай байсны
гол нууц тулхуур нь байсан юм. Христ шавь нараа
дуудсан тэр л едер тэд Туунд итгэсэн гэдэгт би огт
эргэлздэггуЙ. Есуст итгэж Туунийг хупээн авахад
ердее хэдхэн меч л зарцуулагдана. Харин нялх
хуухэд нэг едерт есеж том болоод алхаж
чаддаггуйтэй адил шавь нар нь Есусийг таньж
мэдэхэд урт удаан хугацаа зарцуулсан бегеед тэд
бухэл бутэн амьдралынхаа туршид суралцсан юм.

Есус нэгэн хуримын ёслол дээр усыг даре
болгож буй тухай бид Библээс уншдаг. Уунийг
Тууний шавь нар нь хараад Туунд итгэсэн. Тууний
салхи шуурганд хандан хэлэхэд салхи намдаж,
далайн шуурга зогсон тогтуун болдог. Уунийг
харсан шавь нар нь ихэд гайхан "Тэр ер нь хэн юм
бэ? Салхи, тэнгис хуртэл угэнд нь орох юм"
гэцгээж байсан. (Марк 4:41) Тэр л едер шавь нар
нь Туунийг илуу мэдэх болеон. Тэд Тууний хуч
чадлыг улам илуу ихээр хареан. Их Эзэнийхээ
хязгааргуй хуч чадлыг мэдсэн нь тэдэнд амар
тайвныг егчээ.
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Хожим нь Есус энэ дэлхий дэх ажлаа дуусгах
уед Тууний шавь нарын ихэнх нь Туунийг орхин
одсон тухай Бичээст егуулсэн байдат. Харин
Туунийг сайн таньж мэдсэн 12 шавь нь орхин
одоогуй юм. Петр бусад шавь нарын емнеес Есуст
хандан "Менх амийн угс танд байхад бид хэн
руугээ явах вэ?" гэж хэлсэн. (Иохан 6:68) Ийнхуу
хувьчлан дотно мэдэж байсан мэдлэг нь тэднийг
Их Эзэнт~й нь ойр улдээсэн юм. .

Шавь нарын нэг болох Томас итгэж байсан
Есусийн ухэлд маш ихээр цочирдож байсан.
Ганцхан- шенийн дотор тэр теерелдсен эргэлзэгч
болсон. Христ ухлээс 'да хин амилсан гэсэн
унэнийг тэр хулээн авахаас татгалзаж байсан.
Гэвч Христ туун дээр ирж Томаст узэгдэхэд тэр
газар уна н "Их Эзэн минь, Бурхан минь" (Иохан
20:28) гэж хэлдэг. Ингэж Христийг хувьчлан
мэдцэг болсон нь туунийг Христэд улам
ойртуулсан юм.

Уулан дээр Есусийн хувирахыг Петр харсан.
(Лук 9:29) Бурхан туунд еерийн хуу Есус Христийн
жинхэнэ дур терхийг тэнд узуулжээ. Есус Петрт
бусад итгэгчдэд туслуулахын тулд гурван удаа
уурэг егсен. Петр Есусийн нэрийн хуч чадал, эрх
мэдлээр ярьж байсан билээ. 8мне нь тэр Бурханы
хайрын хэр хэмжээ хичнээн агуу болохыг нь
хараахан мэдээгуй байсан юм. Бурханы хайр нь
хумуусийн ундэс угсаа, арьсны енгенеес ул
хамааран бух хумууст зориулагдсан юм гэдгийг
тэрээр мэдээгуй байжээ. Бурхан Петрийг
Корнелийн гэрт аваачих гэж нилээд хичээсэн. Энэ
бухний эцэст Петр Бурхан бух хумууст адилхан
хандцагийг ойпгосон. (Уйлс 10:34)

Энэ бухнээс узвэл шавь нар нь Есустэй хамт
байж Туунийг сонсож ярилцан хамтдаа цагийг
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енгереесний эцэст Туунийг илуу ихээр таньж
мэдцэг болж байна. Ууний нэгэн адил бид ч бас
Тууний тухай бусадтай хуваалцахын емне Тууний
тухай улам илуу мэдэхийн тулд суралцах
хэрэгтэй.

=~
Дасгал

1 Энэ асуултанд тохирох зев хариултын емнех
усгийг дугуйп. Бид Христийг хэрхэн хамгийн
сайнаар мэдэж сурах вэ?
а. Туунтэй хамт цагийг енгереех
б. Цээжлэх дасгал хийх
в. Тэр хумуусийн амьдралд хэрхэн ажиллаж

байгааг олж харах
г. Туунийг сон сох
д. Туунтэй ярих
е. Хумуустэй ярилцах аргуудыг судлах.

2 Христийг илуу таньж мэдсэнээр Тууний шавь
нарын сурсан зуйлуудээс хоёрыг нь бич.
Тэд Тууний ба .
талаар сурч мэдсэн.

3 Хэн нэг нь Христийг улам илуу таньж мэдэхийн
тулд хэдий хэр хугацааг зарцуулах хэрэгтэй
вэ?

Харuулmаа шалгаарай
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стнсээг дyvрэн БАЙ

Зорил го 2. Авралын зар mараахад Ариун Суне
хэрхэн яаж mуеладагuйг тейлбеолех.

Танд хуч чадал хэрэгтэй

Христийн телее ажиллаж ур дунд хурье гэж
байгаа бол та бидэнд хуч чадал хэрэгтэй. Есус
энэ дэлхийд ажлаа эхлэхдээ Ариун Сунсний хуч
чадлыг авсан байсан. (Лук 4:18) Шавь нарт нь
хунд хэцуу бэрхшээл тулгаран, тэдэнд тусламж
хэрэгтэй гэдгийг Христ мэдэж байсан. Шавь нараа
орхин Эцэг руугээ буцан явахын емне Есус тэдэнд
"Ариун Суне та нар дээр ирэхэд та нар хучийг олж
намайг гэрчлэх болно" (Vйлс 1:8) гэж хэлжээ.

Ариун Суне бидэнд эр зориг хуч чадлыг
егехийн тулд илгээгдсэн. 8дер тутмын
амьдралдаа Христийг гэрчлэн амьдрахад Ариун
Суне бидэнд тусалдаг.

1965 анд намайг коллежийн оюутан байхад
манай оронд их сэргэн мандалт болсон юм. Хагас
бутэн сайн едреер бид гэрчлэл хийхээр гадагш
гардаг байпав. Тэр уед алан сум есч бас алан сум
шинээр байгуулагдахыг бид харж байсан. Энэ
бугд нь Ариун Сунсний хучээр хийгдэж байсан юм.

Та надаас "Би Ариун Сунсээр яаж дуурэх вэ?"
гэж асуух байх л даа. Бурханд еерийнхее сул
дорой байдал болон Тууний тухай сайн мэдээг
бусадтай хуваалцах хусэлтэй байгаагаа хэлж
тууний емне зурх сэтгэлээ нээх хэрэггэй. Тэгсэн
цагт Тэр таныг Ариун Суне хийгээд хуч чадлаараа
дуургэж, та авралын зар тараах бэлэн байдлын
баяр хеерийг мэдрэх бал но. Энэ амлалт нь Есус
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Христэд итгэгч БУХ ХУМУУСД зориулагдсан амлалт
ЮМ. (Уйлс 2:1-4,39)

=~
Дасгал

Хашилтанд байгаа хоёр хариултын аль зевийг
нь сонгож хоосон зайд нехен бич.

4 Ариун Сунсээр дуурэхэд бид .
(хучийг / сайн мэдээг) олж .
(тепеепегч / гэрчлэгчид) болно.
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5 Христ шавь нартаа Сунеээр дууртлээ хулээж
бай гэж хэлеэн. Тэр тэдэнд .
(еуралцах зуйл I хунд аеуудлууд) тулгарч .
. . . . . . . . . . . (ном еурах бичиг I туеламж)
хэрэгтэй болно гэдгийг мэдэж байжээ.

Харuулmаа шелгвврей.

Танд удирдлага хэрэгтэй

Ееуеийн тушаал нь бух дэлхийгээр яв гэеэн
тушаал юм. Тууний ажлын талбар нь маш ерген
уудам билээ. Цаг алдахгуйн тулд та бидэнд
Сунений удирдлага хэрэгтэй. Ееуе шавь нартаа
Суне ирээд та нарыг бух унэнээр удирдана гэдгийг
хэлсэн. (Иохан 16: 13)

Газар бурийн хумууе хэн нэгнээр удирдуулахыг
хуедэг. 3арим нь еед болеон еве г дээдеээрээ
удирдуулахыг хуедэг. 3арим нь од мичид, нар,
еарнаае зуг чигээ гарган удирдуулахыг оролддог.
Харин бидний удирдлага, бид Хриетэд уйлчлэх
арга замуудыг хайх уед Бурханаае ирдэг. Бурхан
биднийг хаашаа ч удирдеан энэ нь зев гэдгийг бид
мэднэ. Учир нь Тэр бол цорын ганц унэн зам юм.
Онгоцыг газар буутал нь харанхуйд ч, уулэн дунд
ч удирдан чиглуулдэг шиг Тэр биднийг зев цагт
зев хумууе руу удирдана.

Ариун Суне Филипийг дагуулан зэлууд газар
епсеж цангасан Бурханы олж мэдэхийг хуееэн
нэгэн хун дээр аваачдаг. (Уйле 8:29) Македон
аймгийн . нэгэн хун туеламж гуйн хашгирах нь
Паулд еонеогдож тэр хунд туелуулахаар Ариун
Суне туунийг зев газар нь аваачеан. (Уйле 16:9)

1921 онд Бурханы Ариун Сунеээр удирдуулеан
Бурханы чуулганы анхны авралы н зар тараагчдыг
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анх удаа емнед Африкийн Сеирра Лин гэдэг улеад
очеон. Тэндээе тэд Франц хэлээр ярьдаг Гвинейг
хендлен гулд гатлан Малиар дамжин явеаар
емнед Африкийн яг зурх нь болох дээд Волыад
маань иреэн юм.

Хэрэв Ариун Суне тэдгээр еайн мэдээг
дэпгэруупэгчцийг удирдаагуй бол тэд туулж
енгеруулеэн аль нэг орныхоо нэгэнд улдэж болох
байсан. Гэвч тэд Ариун Сунений удирдлагыг
дагаеаар дээд Волыад иреэн бегеед тэнд маш
олон хун Хриетэд итгэж Туунийг амьдралдаа
хулээн авеан. Тэгээд энэ шинэ итгэгчдээр дамжин
Ееуеийн тухай еайн мэдээ бараг бух херш
зэргэлдээ орнуудад тугэн дэлгэреэн юм.

Та Хриетийн тухай сайн мэдээг хуваалцахад,
намай г еонеох хуеэлтэй хумууе руу удирдаач гэж
Ариун Суненээе гуЙ. Намай г терехеее ем не
Бурхан манай оронд еайн мэдээг
дэлгэруулэгчдийг илгээеэнд би их баярпадаг.
Ингэенээр би Ееуеийн тухай мэдэх боломжтой
болеон юм шуу дээ.

=~ Дасгал

6 Эдгээр аеуултуудад тийм эевэл угуй гэж
хариул.
а. еед болеон евег дээдэе маань

амьдралдаа юу хийхийгээ мэдэхэд маань
туеалж чадах уу?

б. Бид шийдвэр гаргахдаа од мичдийг еудалж
зааврыг дагах хэрэгтэй.
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В. Хэрэв бид Ариун Суненээе замчлал
удирдамжийг асуувал тэр бидэнд туелах
уу?

7 Хумууе Ариун Сунеээр удирдуулахыг
зев шее реен гурван еер уед болж енгереен
туухийг авч узлээ. Эдгээр тохиолдол бурийн
ур дун нь юу байв?

Х8f~uулmаа шалгаарай

ХАМГИЙН ХУЧТЭЙ ЗЭМСГУУДИЙГ ДШИГЛД

Зорил го з. Дuаволыг эсэргууцэн Есусuйн mухай
сайн мэдээг хуваалцахад ямар зэмсгууд
ашuглах хэрэгmэйг тейлбеопвх.

Сунений еэлэм

"Хооеон гараар могой алдаггуй" гэеэн зуйр уг
манай ард тумэнд байдат. Ееуе биднийг гар
хооеон энэ дэлхийд илгээгээгуй ээ. Тэр бидэнд
хэрэглэх багаж зэвегийг егеен. Бидний биелуулэх
уурэг даалгавар маань агуу бегеед уунийг бид
еередийн хучээр хийж чадахтуй.
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Биднийг Христийн тухай сайн мэдээг
хуваалцахыг зогсоохыг оролдож байдаг нэгэн бий,
Тэр бол диавол ЮМ. Эхлээд тэр анхны хун Адамыг
Бурханы хуслийг биелуулэхээс болиупсан. Тэр
Израилчуудыг Бурханд дуулгавартай байхыг нь
зогсоосон. Тэр ч байтугай Христ Бурханы хайрыг
хумуустэй хуваалцахад нь зогсоохыг оролдсон
ЮМ. Есус туунтэй тулалдаж ялан дийлсэн. Тэгвэл
диаволтай байлдахдаа Есус юуг хэрэглэсэн бэ?
Тэрээр "Сунсний сэлэм" хэмээн нэрлэдэг Бурханы
Угийг хэрэглэсэн. Хэрэв бид Сунсний сэлэмийг
хэрэглэх ЮМ бол бид ч гэсэн Сатаныг ялан дийлэх
болно. Еврей 4:12-т:

"Учир нь Бурханы уг амьд бегеед ур нелеетэй,
хоёр талдаа иртэй ямар ч илдээс хурц бегеед
сэтгэл хийгээд сунсийг, уе меч хийгээд нугас
чемгийг сал тал нэвтрэн ордог бегеед зурхний
бодол хийгээд санааг ч шуух чадвартай ЮМ"
гэж бичсэн байдат.

Есус целд уруу татагдах уедээ еерее энэ
сэлэмийг хэрэглэсэн. (Матай 4:4)

Стефан ч бас энэ сэлэмийг хэрэглэн еерийг нь
буруушаасан хумуусийг гайхшруупсан. (Уйлс 7:54)

Паул Ефесийнхэнд бичихдээ тэднийг Бурханы
хуяг дуулгыг емс гэж зевлесен байдаг. Сатаны
эсрэг тулалдах тулалдаан нь агуу ЮМ. Бид
хумуусийн эсрэг бус харин сунслэг хучнуудийн
эсрэг тулалдцаг. Диаволаас еерийгее
хамгаалахыг Паул хуяг дуулгаа емссен цэргээр
дурсэлсэн байдаг. Тэр Ефесийн 6:14-17-д энэ хуяг
дуулганы тухай жагсаалтуудыг егсен байдат.
Уунийг дурслэн узуулбэл:
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Унэн Бус

Шударга Цээживч

Сайн мэдээг дэлгэруулэхэд
бэлэн -. Гутал

Итгэл Бамбай

Аврал Дуулга

Бурханы уг Сунсний сэлэм

Та Есус Христийг еерийн Аврагчаа болгон
хулээн авахдаа авралын дуулгыг хулээн авсан
билээ. Итгэл тань таны бамбай. Та унэнийг
ярихдаа бусээ бусэлдэг. Шинэ амьдрал тань
цэвэр бегеед ариун. Энэ бол таны шударга ариун
байх цээжuвч. Есусийн тухай сайн мэдээг
хуваалцах хусэл тань таны гуmал. Библи бол
таны еуненuй еэлэм. Та энэ хуяг дуулгыг бурэн
емссен цагт тулалдаанд ялах болно.
Есусийн нэр

Есус Христийн тухай сайн мэдээг бусадтай
хуваалцах сайхан боломж танд олдсон гэдгийг та
хэзээ ч буу март. Та еерийнхее нэрээр бус харин
Тууний нэрээр ярьж байгаа. Элчин сайд хун
еерийнхее нэрийн емнеес биш харин улсынхаа
нэрийн емнеес ярьдаг.

Есусийн нэр авралыг авчирдаг. Тууний нэрнээс
гадуур аврал гэж угуй. Хэрэв бид Тууний нэрээр
Бурханд хандах юм бол Тэр биднийг сонсож
гуйлтанд маань хариулна. Христ бидэнд алт,
менге улдээгээгуЙ. Харин Тэр бидэнд алт,
менгеер ч худалдаж авч чадахааргуй тийм
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зуйлийг улдээсэн. Тэр еерийнхее гайхамшигт
нэрийг улдээсэн. "Энэ нэрэнд Л ямар нэгэн утга
байна" гэж ертенц даяар мянга мянган итгэгчид
дуулах нь аргагуй биз ээ.

"Тэгээд Тууний нэр гайхамшигт Зевлегч, хучит
Бурхан, менхийн Эцэг, энхийн Жонон гэж
дуудагдана" гэж бичсэн байдат. (Исаиа 9:6)

Дасгал

8 Диавол Есусийн ажлыг зогсоохыг оролдоход
Тэр ямар зэвсгийг хэрэглэсэн бэ?

9 Есус бидэнд ямар онцгой зэвсгийг улдээсэн
бэ?

1 О Хэрэв та Бурханы хуяг дуулгыг емсеегуй
бол танд юу тохиолдох вэ?
а. Диавол таныг Бурханд дуулгавартай

байхаас хялбархаан болиулна.
6. Диавол таныг Бурханы угийг дагахаас

тань зогсоож чадахтуй.

11 Доорх зайд та дуулганаасаа емссен
зуйлийнхээ ард (Х) тавьж тэмдэглэ.

Тийм Угуй

Бус
Цээживч
Гутал
Бамбай
Дуулга
Сэлэм
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2-р ХИЧЭЭЛеэТГЭЛД тань нийцеэн байх ГЭДЭГТ
найдаж байна. Дараагийн ХИЧЭЭЛДЭЭорохоосоо
емне Христийг хайж буй туслалцаа хэрэгтэй
байгаа хэн нэгнийг та бодож олно уу. Та Христийг
хэрхэн хулээн авсанаа ЭНЭ хунтэй хуваалцахад
туслаач гэж Бурханаас гуй. Тэр ХУНИЙХЭЭнэрийг
энд бичээд тууний телее эапбираарай.

=./ Хариултуудаа шалгаарай

1 а. Унэн
б.Худал
в. Унэн
Г. Унэн
Д. Унэн
е.Худал

2 хуч чадал, хайрын
3 Бухий л амьдралын турш
4 хучийг, гэрчлэгчид
5 хэцуу асуудлууд, тусламж
6 а. Угуй

б. Угуй
В.ТиЙм

7 Тэд бусад хумуусийг Христ руу удирдсан.
8 Бурханы Уг.
9 Тууний нэр

1 О а. Диавол таныг Бурханд дуулгавартай
байхаас хялбархаан болиулна.

11 Хэрэв та Х тэмдгийг Тийм гэдгийн бух
мерд нь тавиагуй бол Бурханаас Тууний
хуяг дуулгыг бугдийг нь емсехед туслаач
гэж гуйгаарай,



ГАР БИЕ
ОРОЛЦ

"Ганц гараар байшин хэзээ ч барихгуй" гэсэн
африкийн нэгэн зуйр уг байдат. "Эв нэгдэл хуч
чадлыг бий болгоно" гэсэн франц зуйр уг ч
байдат.

"Хоёр толгой. нэг толгойноос дээр" гэсэн англи
зуйр уг ч бас бий.

"Гурамсалж герсен сур
тасардаггуй" гэж Библид
(Номлогчийн угс 4: 12)

Эдгээр зуйр угнууд бугд л унэн. Байшин
барихад олон гар чухал. Чулуучин бух ажлыг
ганцаараа хийж денгехгуй шуу дээ.

тийм ч
хэлсэн

амархан
байдаг.

"Би еерийнхее сумийг барих болно" гэж Есус
хэлсэн. Энэ агуу уйлсийг бутээхийн тулд Христ
биднийг еертэйгээ хамт ажиллуулахаар дуудсан.
Бидний хун нэг бур энэ ажилд хувь нэмэрээ
оруулах хэрэгтэй байдат.

Бид 2-р хичээлээрээ бэлтгэлтэй байхын чухлыг
узсэн. Харин одоо биечлэн оролцох хэрэгтэй
байдаг талаар узэх болно. Христийн тепее зевхен
таны хийж чадах зуйл гэж Тууний агуу ажилд
байдаг! Энэ хичээлийг судлах явцад Бурхан таныг
ивээг!

40



Энэ хичээлээр та дараах зуйлийг судлах
болно.

Дуулгавартай бай
Давс мэт бай
Хариуцлагатай бай
зориупдаг бай

Энэ хичээл нь дараах зуйлийг хийхэд тань
тусална.

• Авралын зар тараахад таны оролцож болох
арга замуудыг тодорхойлох

• Авралын зар тараахад дуулгавартай,
хариуцлагатай байхын чухлыг ойлгох .
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ДУУЛГАВАРТАЙ БАЙ

Зорипго 1. Бuечлэн гэрчлэл хийхэд дуулгаварmай
бвйхын чухлыг твйпберпвх.

Бид урьд нь нэгэн хуримын ёелол дээр Ееуе
уеыг даре болroн хувиргаеан тухай ярьж байеныг
еанаж байна уу? Энэ хуримын уеэр Ееуеийн эх
Марь зарц нартаа Хриетэд итгэгч бал гон уриагаа
болгууштай нэгэн зуйлийг хэлеэн гэж би боддог.
Тэр тэдэнд "Тууний хэлеэн болгоныг хий" (Иохан
2:5) гэж хэлеэн байдат.

Дуулгаваргуй байх аваае авралын зар
тараахад ямар нэгэн амжилт олж эе чадна.
Биднийг бух дэлхийд илгээеэн гэдэг нь унэн. Энэ
бал Хриетийн та бидэнд егеен тушаал юм. Уунд та
юу гэж хариулахеан бал?

Юуны учир Филип хегжин цэцэглэж буй
Шамрон аймгаа орхин эзгуй элеэн цел руу явеан
юм бэ? Яагаад гэвэл Их Эзэн тийшээ яв гэж туунд
хэлсэн юм. Бурхан уунийг хэлеэн учраае тэр
дуулгавартай дагаеан. (Уйле 8:26)

Абрахам яагаад эх нутагаа, найз нехедее, тал
газраа орхин ул мэдэх хувь та виланд тэмуулээ
вэ? Их Эзэн туунд хий гэж тушааеан учраае тэр
ийнхуу хийеэн юм. (Эхлэл 12:1) Абрахам яагаад
еерийн цорын ганц хайртай хуугээ Бурханд ергел
болгон егехеер шийдеэн бэ? Магадгуй тэр учир
шалтгааныг нь ойлгоогуй байж балах юм. Гэвч
Бурхан туунд тушааеан учраае тэр Туунд
дуулгавартай ханджээ. (Эхлэл 22:9-1 О)

Уеэе уед маш алан хун Хриетэд дуулгавартай
байеныхаа телее хавчлага зовлон амееан юм.
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Тэдний зарим нь Хриетийг угуйегэн татгалзахын
оронд ухлийг еонгодог байв. Бурханд бурэн
дуурэн дуулгавартай байх нь тэдний хувьд хууль
байпав.

Библид биднийг ЦЭРГУУд, Хриетийг бидний
ахмад гэж зуйрлэн бичеэн байдат. (2Тимот 2:3)
Бид Хриетийн цэргууд учраае еередийн Эзэнээ
бурэн дуурэн дагах ёстой. Хэрэв цэрэг хун
ахлагчийнхаа тушаалыг эе биелуулвээе
тулалдаанд ялагдана. Тушаал биелуулэх нь ямар
ч армийг ялалтанд хургэх тулхуур нь байдаг!

Дасгал

1 Авралы н зар тараахад итгэгч бурийн дагах
ёетой зарчим юу вэ? (Нэг хариултыг
еонгоорой)
а. Хамгийн боломжтой гэсэн зуйлийг хийх
б. Хриетийн хий гэенийг хийх
в. Аль болох олон хунийг хамрах зуйл хийх,

2 Хриетэд итгэгч хун
а. бурэн дуурэн дуулгавартай байх уедээ

цэрэг шиг байдат.
б. ойлгоеон зуйлдээ дуулгавартай захирагдах

уедээ цэрэг хун шиг байдат.
в. хавчлага зовлонгоое ангид байхдаа яг

цэрэг шиг байдат.

3 Бид дуулгавартай байенаараа юуг хулээн авах
вэ?
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ДАве мэт БАЙ

30РИЛГО 2. Христэд итгэгчийн жинхэнэ дур тврх
нь давс мэт байх замуудыг харуулах.

Христийн твлее бид ямар нэгэн зуйл
хийхийнхээ ем не Тууний жинхэнэ хуссэн хун нь
болох ёстой. Бид бол Тууний гэрч. Бид гэрч
болоод зогсохгуй мен гэрчийн амьдралаар
амьдрах хэрэгтэй. Гэрчлэл нь бидний зевхен ажил
биш, харин бидний жинхэнэ дур терх байх ёстой!
Тийм учраас Есус шавь нарта а "Та нар бол хун
терелхтений давс" (Матай 5:13) гэж хэлсэн.

Есус биднийг яагаад давстай зуйрлэсэн бэ?
Давсыг маш олон янзын зориулалтаар хэрэглэдэг
гэдгийг та бид мэднэ. Манай оронд давсыг ямар
ямар зориулалтаар ашигладгийг би танд хэлж
егье.

Давс хумуусийг хооронд нь нэгтгэдэг.
Африкийн дээд Вольта дахь манай нутагт хоёр
хунийг, хоёр гэр булийг тэрчлэн хоёр овогийг
нэгтгэхэд давсыг хэрэглэдэг. Суйт залуу
гэрлэхийн емне суйт бусгуйнхээ ээж, аавд нь
давсыг бэлэгдэл болгон барьдаг. Ингэснээрээ тэр
хоёрын нэгдэл нь батлагдлаа гэсэн уг. Ууний адил
биднээр дамжуулан .хумуусиЙг Бурхантай
нэгдуулэхийн тулд Есус биднийг давс болгожээ.

Давс нь нвйэ нехдийн харилцааг бий бопгодог.
Анх цагаан арьстан судлаачид Африкийн
удирдагчидтай найрсаг харилцаа тогтоохын тулд
тэдэнд давс бэлэглэж байжээ, Гэм нугэл бух
хумуусийг Бурханы дайсан болгосон юм.
Хумуусийг Бурханд буцаан авчрах давс нь бид
юм.
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...\I~ ..... ~.-... .. -.
Давс энх твйвныг тогтоодог. Миний евеед

нэг бух байдаг байпаа. Тэр бух маш хурц эвэртэй
учраас хэн ч тууний хажууд очиж зурхэлдэг~й
байв. Гэвч евеед маань нэгэн нууц байсан юм.
Бухын хажууд ойрхон очихыг хусэх уедээ тэр
гартаа давс атгаад очдог байсан. Бух давсыг
харангуутаа евее руу яг хурга мэт дехеж очдогсон.

Есус биднийг энэ дэлхийд амар амгаланг
авчруулахын тулд илгээсэн юм. Хэрэв бид
хумууст тэдний телее санаа тавьж байна гэдгээ
харуулж чадах юм бол бид тэдэнтэй Бурханы
амар тайвныг хуваалцаж чадна.

Давс нь хвдгвлвн хамгаалдаг. Дэлхий даяар
ялангуяа хегжиж буй орнуудад махыг муутгахгуйн
тулд давсыг ашигладаг. Хэрэв Бурхан далай
тэнгисийг шорвог бопгоогуй бол ус хэтэрхий их
бохирдож хун дэлхий дээр амьдрах бопомжгуй
байх байпав. Бид Бурханы давс нь байж хумууст
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Есус Христийн тухай таниулж тэднийг гэмээс
хамгаалах болно.

Давс нь амm оруулдаг. Бурхан биднийг
давстай харьцуулсан нь энэ дэлхий, давс
хийгээгуй амтгуй хоолтой адилхан гэсэн уг юм.
Энэ нь маш унэн уг бегвед Христгуй, Бурхангуй
амьдралд итгэл найдвар гэж баЙдаггуЙ. Хриi::тийг
мэддэггуй хумуусийн амьдралд жинхэнэ баяр
баясгалан гэж байдаттуй. Эргэн тойронд байгаа
хумуусийнхээ дунд давс нь болж амьдарснаар, та
бид тэдний амьдралд шинэ утга учрыг авчрах
болно.

Давс нь дангаараа хоол болдоггуй. Давс нь
хоолны гол чухал хэсэг биш чтууний амт нь маш
сайн мэдрэгддэг. Хэрэв та Христ шиг амьдралаар
амьдарч чадах л юм бол бусдад Христийг
мэдруулж чадна. Тийм учраас таны юу ярьж
байгаагаас тань илуу таны байгаа байдал тань
хумууст сайн мэдээг авчирна.

Давс ер нь хаанаас гардаг вэ? Давсыг ихэвчлэн
газраас олдворлодог. Африкт бур давсны уурхай
гэж байдаг. Газар дэлхийгээс сайн юм гарч болох
уу? Болно. Бурхан биднийг бутээхдээ газрын
херснеес бутээсэн юм. Бурхан биднийг энэ
дэлхийн ур жиме нь болгохоор бутээсэн. Туунээс
дэндуу хол бур дайсан нь байсан биднийг давс
болгохоор Бурхан сонгосон юм. Булшнаас сайн
зуйл гарах уу? Гарна. Христ булшнаас гарч ирсэн
юм. Ямар гайхамшигтай хуч чадал вэ!

Дввсыг хаанаас ч олж болдог. Давс байхгуй
уле орон, айл гэр гэж байхгуй. Туунчлэн Христийн
давс нь дэлхий даяар тархсаар байна. Христ
таныг гэр орондоо ч, ажил дээрээ ч давс нь
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байхыг хусч байна. Тэгснээр танд хийж егсен
Христийн гайхамшигт ажлыг хумуус харж
Бурханыг алдаршуулах болно.

=~
Дасгал

4 Амьдарч буй газартаа давс нь болж чадах
дервен аргыг бич.

5 Доорх егуулбэруудээс давснаас сурч болох
зуйлийг егуулсэн егуулбэрийн емнех усгийг
дугуйп.

а. Христэд итгэгч нь дайсагналыг теруулдэг.
б. Христэд итгэгч нь хумууст Бурханыг олоход

нь тусалдаг.
в. Бидний мен чанар нь Есустэй адилхан байх
г. Бидний ярьж буй зуйл нь хийж буйгаасаа

илуу чухал.
Д. Миний амьдрал хумуусийг Христийн тухай

мэдэх хусэлтэй болгох ёстой.
е. Христийн амьдрал нь давсгуй хоолтой адил
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УУРЭГ ХАРИУЦЛАГ АТАЙ БАЙ

Зорилго 3. Христийг мэдэхэд нь бусад хумууст
туслах нь Христ итгэгч хуний уурэг
хариуцлага болохыг тейлбеолех.

Жишээ нь хумуус автын асалд орж гэмтсэн
байхыг та харлаа гэж бадьё. Тэд уйлж орилолдон
тусламж гуйж байпаа. Та юу хийх вэ? Та тэднийг
ойралцаах эмнэлэгт хургэх эсвэл тургэн тусламж
дуудаж егех бопомжтой. Харин ууний оронд та
зугээр л яваад егвел юу болох вэ?

Та тэр хумуусийг танихгуй бас аваарь гарах
шалтгааныг бий болгоогуй ч гэсэн та тэр хумууст
туслаагуйгээрээ хууль зерчиж байна гэсэн уг.
Уунээс болж та шоронд ч орж болох юм.

Бурхан угэндээ юу гэж хэлсэнийг унш.

"Хуний хуу чиний хувьд гэвэл, Би чамайг
Израилийн гэрийн телее харуул болгон
томилсон. Тиймээс чи миний амнаас гарах
угийг сонсоод, надаас егех сэрэмжлуулгийг
тэдэнд егех бал но. Би хоран муу хунд "Хорон
муу хун ээ, чи заавал ухэх болно" хэмээн
айлдах уед чи тэр ХОРОН муу хунд замаас
эргэхийг сануулан хэлэхгуй бол тэр ХОРаНмуу
хун еерийн хууль бус уйлсийн дотор ухэх
болавч, харин тууний цусыг Би чиний гараас
нэхэх болно. Харин чи еерийн талаас тэр ХОРаН
муу хунд замаасаа эргэхийг сэрэмжлуулсэн
баловч тэрээр замаасаа эргэхгуй бол тэр
еерийн хууль бус уйлсийн дотор ухэх болно.
Гэвч чи еерийн амийг аварсан билээ" гэсэн
байдат. (Езекиел 33:7-9)
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Олон итгэгчид бусдын ем не хулээх еерсдийн
уурэг хариуцлагаа сайн ухамсарладаггуй нь надад
гуниг теруулдэг. Та бид тодорхой хариуцлага
хулээсэн хумуус. Бид уунээс бултаж чадахгуй. Та
эргэн тойрныхоо тухай бод доо. Гэр булийнхээ
тухай, хамт ажилладаг хумуусийнхээ тухай мен
олон нийтийн газруудаар байдаг хумуусийн тухай
бод. Тэдний хэд нь Христгуйгээр зовж байна. Та
зугээр сууж байгаад л тэднийг ухуулэх юм гэж уу?
Угуй, мянга дахин угуй! Яагаад бид Исаиа шиг "Би
энд байна, намайг явуулаач" гэж хэлж чадахгуй
гэж. (Исаиа 6:8)

Нэг едер Есус диавол шугэлсэн нэгэн хунийг
эмчилж эдгээжээ. Тэр хун емссен хувцасгуй
нуцгэн байсан бегеед оршуулгын газар амьдардаг
байжээ. Туунийг эмчилснийхээ дараа Есус туунд,
"Гэртээ харь, Бурхан чамд юу хийж егснийг ярь"
(Лук 8:39) гэж хэлжээ.
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Энэ хун айл айлаар явж Есусийн гайхамшигт
хуч чадлын тухай сайн мэдээг хумууст хуваалцаж
байсан гэдгийг би тесеелж байна. Хэрэв бид
Христийн тухай ярихгуй юм бол бидний дотны
хумуус, найз нехед хийгээд ард тумэн маань
Тууний тухай гайхамшигт зуйлсийг хэзээ ч
мэдэхгуй енгерех юм.

Телеелегч Паул нь еерийн уурэг хариуцлагаа
бурэн гуйцэд ухамсарладаг нэгэн байжээ, Бурхан
туунийг сон гон еертэй нь ундэс гарал нэг биш
еврей бус хумууст сайн мэдээг дэлгэруул гэсэн
боловч тэрбээр Бурханы егсен даалгавараас
татгалзаагуй юм. Тэр хаа явсан газартаа эхлээд
еертэйгее ундэс гарал нэг хумууст дараа нь еврей
бус хумууст Бурханы мэдээг хургэж явсан юм.

Уйлс 1:8-д бичихдээ "Харин Ариун Суне та нар
дээр ирэхэд, та нар хучийг олж, тэгээд Иерусалим
(гэртээ), бух Иудей (еерийн улсдаа), Самари
(херш орнуудад) тэр ч байтугай энэ дэлхийн
хязгаар хуртэл (бух дэлхийд) намайг гэрчлэх
болно" гэжээ. Христ танай хумуустэй ярьж
тэднийг аврахыг хусч байна. Тэр тэдний нэрийг
"Амийн ном"-доо бичихийг хусч байна. Энэ ажлыг
хийхээр Тэр еерее явахгуй ээ. Тэр тантай хамтран
танаар дамжуулан ажиллахыг хусч байна.

Паул Ефесийн чуулганы удирдагчдад хандан
ингэж хэлжээ.

"Учир нь би Бурханы бухэл телевлегеег та
нарт мэдуулэхээс зайлсхийсэн нь огт угуй
билээ. Бурхан еерийн цусаар еертее
худалдаж авсан Бурханы чуулганыг
хариулуулахаар Ариун Суне та нарыг
харгалзагч болгосон бегеед та нар еертее
болон сурэгт анхаарал тавь" (Уйлс 20:27-28)
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Дасгал

6 Бурханы томилсон харгалзагчийн хувьд
таны хамгийн гол уурэг юу вэ?
а. Библи судлах
б. Ул итгэгчдэд нехцел байдлынх нь талаар

сэрэмжлуулэх
в.ХумуусиЙгаврах

7 Би Бурханы тухай эхлээд хэлнэ.

8 Би Бурханы тухай дараа нь хэлнэ.

9 Ууний дараа би Бурханы тухай .
эцэст нь хэлнэ.

10 Бурхан танд, нэг хунд Христийн тухай
хуваалцах боломж олгожээ. Гэвч та энэ
боломжийг ашигпасангуй. Негее хун сайн
мэдээг сонсож чадалгуй нас барав. Ийм
тохиолдолд танд ямархуу байх бол?

11 Танд, нэг хунд Христийн тухай хуваалцах
боломж гарч хуваалцсан боловч тэр хун
ойшоосонгуй, Дараа нь тэр нас баржээ.
Танд ямархуу байх бол?
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ЗОРИУЛДАГ БАЙ

Зорилго 4. Бuд яагаад еерсдuйгее сайн мэдээ
mараахад зорuупах ёсmой
шапmгаануудыг опах.

Хэдийгээр ажил нь агуу ч Бурхан сайн мэдээгээ
хумууст тараахын тулд хуний багаж зэвсэг, хуний
гэрчлэлийг ашиглах дуртай байлаг. Денгеж сая та
биднийг Бурхан еерийнхее ажилд ашиглах
хусэлтэй байдгийг нь мэдлээ. Иймд бид Христийн
тухай гэрчлэл хийх илуу их хусэлтэй байх ёстой,

Бурхан ажилчдаар дугагдаагуй. Хэрэв тийм
байсан бал Тэр Христийн тухай тунхагпуупахаар
олон тэнгэр элч нарыг илгээх байсан. Тэгээд тэд
бух зуйлийг нэг шенийн дотор л дуусгах байпав.
Христ мэндэлсэн тухай сайн мэдээг хоньчдод
дуулгах гэж Бурхан тэнгэр элч нараа илгээсэн нь
унэн. Дээryyр енгерех баярын еглее Христ дахин
амилсан тухай сайхан мэдээг тэнгэр элч нар
зарласан нь унэн. Одоо ч гэсэн Бурхан хумуусдээ
сайн мэдээг тугээлгэхээр тэнгэр элч нараа илгээж
чадна. Гэвч загалмайн тухай гэрчлуулэхээр
Бурхан тэднийг сонгоогуй юм. Харин Тэр сайн
мэдээгээ энгийн, сул дорой хун та биднээр газар
бурт тараалгахаар сангон авсан юм.

Бухнийг чадагч Бурхан бидэнд найдан биднээр
дамжуулан хумуусийг Христэд авчрахаар
сонгосон нь гайхамшигтай хэрэг биш гэж уу? Тэр
итгэдэггуй хумуусийг гэмтэй чигээрээ ухээсэй гэж
хусдэггуй юм. Эндээс сайн мэдээ нь ямар унэ
цэнэтэйг харж болно. Харин энэ унэ цэнийг
Туунийг хараахан мэдээгуй байгаа хумууст хургэх
илуу олон хел, гар, ам хэрэгтэй байна.
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ИТГЭГЧИДХристийн дахин ирэх цагийг тэсэн
ядан хулээж байна гэж ярих дуртай. Маш олон дуу
шулгууд Тууний дахин ирэлтийн тухай егуулсэн
байдат. Энэ сэдвээр олон ном бичигдсэн байдат.
Тэгээд ч бид залбирахдаа шавь Иоханы адил
"Буцаж ирээч Эзэн Есус минь!" гэж залбирдаг.

"'-' \//--

Ихэнх тохиолдолд бид Бурханы егсен
болзлуудыг умартдаг. Тэрбээр "Хаанчлалын
энэхуу сайн мэдээ бух ундэстэнд гэрчлэл болж
дэлхий даяар тунхаглагдана. Тэгээд тегсгел ирнэ"
гэсэн байдат. (Матай 24:14)

Та Туунийг хурдан ирээсэй гэж хусч байна уу?
Та Туунтэй уурд хамт байхыг хусч байна уу? Тийм
бол та цаг алдалгуй Бурханы сайн мэдээг
хуваалцах ажилд оролц. Энэ ажилд яаж гар бие
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орал цах талаар еерийн гэсэн зорилгыг емнее
тавь!

Энэ тухай телеелегч Паул Ромчуудад хэлэхдээ
"Иймд ах дуу нар аа, еерсдийн биеэ Бурханд
тааламжит амьд, ариун тахил болгон ергехийг
Бурханы ершеелеер та нараас хичээнгуйлэн гуйя .

.Энэ нь та нарын сунслэг мергел нь мен" (Ром
12:1) Зориулах итгэмжлэх гэдэг уг нь угтаа ижил
утгатай юм. Энэ нь та еерийгее нэг зуйлд бурэн
дYvрэн зориулна гэсэн унатай. Есус Христийн
тухай сайн мэдээг тараахад та еерийгее бурэн
дуурэн зориул!

Дасгал

12 Есусийн тухай сайн мэдээг хуваалцахад
яагаад бид еерсдийгее зориулах ёстойн
хоёр шалтгааныг бич.

13 Та Есусийн тухай сайн мэдээг
дэлгэруулэхэд еерийгее бурэн дуурэн
зориулах хусэлтэй байна уу? Яг одоо
та энэ талаар залбираад уз дээ.

с" ' .••
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Хариултуудаа шалгаарай

1· б. Христийн хий гэснийг хийх
2 а. бурэн дуурэн дуулгавартай байх уедээ
3 Амжилт, ялалт
4 Би хумуусийг Бурханд авчирч чадна. Би

хумууст андын ёсоор тусалж чадна. Би
энхийг тогтоогч нэгэн байж чадна. Би
еерийнхее улгэр дууриалалаар гэмийн
эсрэг тэмцэж чадна. Христэд итгэгч хуний
амьдрал ямар гайхамшигтай болохыг
харуулж чадна. Би Есус шиг байж чадна.
Та эдгээрийг хэлсэн байх гэдэгт би найдаж
байна.

5 а. Худал в. Унэн д. Унэн
б. Унэн г. Худал е. Унэн

6 б. Ул итгэгчдэд нехцел байдлынх нь
талаар сэрэмжлуулэх.

7 еерийнхее гэр булд
8 еерийнхее найз нехед болон хершууддээ
9 Херш зэргэлдээ орнуудад,ЭЦЭСТ нь бухий л

ертенцед
1О Маш гунигтай байна. Яагаад гэвэл би хийх

ёстой зуйлээ хийгээгуй учраас тэр хунд
Христийг мэдэх боломж олдолгуй нас
барлаа.

11 Тэр унэнийг ололгуй нас барсанд нь тун
харамсалтай байна. Гэвч би еерийн чадах
бухнээ хийсэн учраас тайван байх болно.

12 Энэ ажлыг хийлгуулэхээр Бурхан биднийг
сонгосон. Яагаад гэвэл бид Есусийг
хурдан буцаж ирээсэй гэж хусдэг.

13 Та энэ асуултанд "Тийм" гэж хариулсан
гэж найдаж байна. Бурхан таныг
ашиглахыг хусч байна.
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хуваалц

1968 онд намай г Христэд итгэгч залуухан багш
байхад Их Эзэн намайг нэгэн настай хунтэй
танилцуулсан юм. Би тэр хунтэй Есус Христийн
тухай яаж сонесон тухайгаа, Туунийг хэрхэн
Аврагчаа болгон хулээн авсан тухайгаа
хуваалцсан юм.

Долоо хоногийн дараа тэр настай хун намайг
гэртээ ирээч гэж урьлаа. Тэднийд очиход тууний
гэр нь Библид гардаг Корнелийн гэрийг
санагдуулж билээ. Тууний гэр булийнхэн бугд
цуглаад намай г ирэхийг хулээж байжээ, Ингээд
тэр удэш 16 гишуунтэй энэ африк айл еерсдийн
амьдралыг Христэд егсен юм. Тэр цагаас хойш
тэдний тоо ессеер ОДОО тэд бухэл бутэн чуулганы
цуглаан мэт олуулаа Бурханыг магтан
алдаршуулдаг.

Би яагаад Христтэй танилцсаныг та мэдэх уу?
Яагаад гэвэл нэг хун надад еертее тохиолдсон
зуйлээ хуваалцсан юм. Би яагаад одоо хуртэл
Христэд итгэгч хэвээрээ байгааг та мэдэх уу?
Яагаад гэвэл би Христийг еерийн амьдралдаа
жинхэнээр нь таньж мэдсэн юм.

Бид урьд нь сайн мэдээг тугээхэд биечлэн
оролцох хэрэгтэйг ярилцсан. Одоо тэгвэл
бугдээрээ Христийн бидний амьдралд хийж егсен
зуйлсийг бусадтай хэрхэн хуваалцах вэ гэдгийг
авч узье. Ийм сайхан мэдээг бусадтай



хуваалцахгуй байж яаж чадах вэ? Бид бусадтай
хуваалцах ёстой!

Энэ хичээлээр та дараах зуйлийг судлах
болно.

Ямар ч уед хуваалц
Ичиж зоволгуйгээр хуваалц
Хумуусийг еерчлехийн тулд хуваалц
Хунд хэцуу уед хуваалц

Энэ хичээл нь дараах зуйлийг хийхэд тань
тусална.

• Ямар ч уед Христийн тухай гэрчлэл хийхэд
бэлэн байхын чухлыг ойлгох

• Ямар ч унээр хамаагуй гэрчлэгчийн амьдралд
еерийгее зориулах

57
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ЯМАР Ч УЕД ХУВААЛЦ

Зорилго 1. Яагаад ямар ч увд бид ввосдийн
гэрчпэпээ хуваапцахад бэпэн байх
шапmгаануудыг опох.

Авралын зар тараахад ее рте е тохиолдсон
зуйлсээ ярихаас илуу ур ДУНД хургэдэг зуйл гэж
баЙдаггуЙ. ЭНЭбол ажлын маань гол зурх нь юм.

Христ болон Тууний авралын хуч чадлыг та
амьдралдаа МЭДСЭНбайх л .даа, Мен магадгуй та
Тууний Сунсийг еертее ХУЛЭЭНавсан байх. Христ
таны амьдралд гайхамшигтай зуйлсийг ХИЙЖЭЭ.
Харин та ЭНЭ ЗУЙЛСИЙНХЭЭтухай бусадтай
хуваалцахгуй юм бол ТЭДяаж ЭНЭтухай МЭДЭХюм
бэ? Хумууст хэлэхгуй л юм бол тэд яаж СОНСОХюм
бэ? Тэд сонсож дуулаагуй бол яаж итгэж аврагдах
юм бэ?

Одоо Бурхан бидэнтэй хамт гэсэн сайн мэдээг
Есус бидэнтэй хуваалцаагуй гээд тесеелеед уз
дээ. Тийм бол бид Бурханы хайрын тухай яаж
мэдэх вэ?

Самари аймгийн эмэгтэй еерт тохиолдсон
зуйлээ бусдад хэлэлгуй еертее хадгалан улдсэн
гэж бодъё. Тэгвэл тууний хотынхон Христийн
тухай яаж сонсох вэ?

Есус явсан газар буртээ хумуустэй ярилцаж
байсан. Тэрбээр хумуусийн гэрт нь очиж ярьж
хеердег баЙлаа. Хаана ч байрлаж байсан
хумуусийг хулээж авдаг байсан. Сайн мэдээний
дервен номыг уншихад Тэрээр далайн эргээр
алхаж байхдаа ч, гудамжинд ч хумуустэй ярилцаж
байсныг нь бид харж болно. Нэг удаа Тэр еерийн
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шавь нартаа хэлэхдээ "Бурханы хайрыг бусдад
харуулахын тулд би ирсэн учир бусад олон хот
тосгон руу явна" гэж хэлж байжээ. (Марк 1:38) Тэр
шавь нараа дэлхийн енцег булан бурт илгээсэн.

6HгepC~H жил эхнэр бид хоёр Их Эзэн бидний
амьдралд юу хийж егсенийг хуваалцсанаар
найман хунийг Христэд авчирсан нь бид хоёрын
хувьд тун их баяртай уйл явдал баЙлаа. Бидэнд
хуваалцах ~йм сайхан мэдээ байхад бид яаж
чимээгуй байж чадах билээ.

Ямар ч тохиолдолд бид Христийн тухай
бусадтай хуваалцах ёстой, Телеелегч Паул
Тимотод бичсэн захидалдаа:

Христ Есусийн оршихуйд Тууний узэгдэлд ба
хаанчлалаар чамд чухалчлан захья. Угийг
тунхагла. Цагаа олсон ч олоогуй ч бэлэн
байгтун гэсэн байдат. (2Тимот 4:1-2)

Христ еерт нь гарсан боломж бурийг ашиглаж
еерийн гэсэн аргаар сургаал номлож сайн мэдээг
хуваалцаж байсан юм. Туунчлэн бур загалмай
дээр ЦОВДЛОГДон ухэхийнхээ емне ч Тэрээр
хажуудаа цовдлуулсан гэмт хэрэгтэнтэй сайн
мэдээг хуваалцаж байсан юм. Есус туунд
"6неедер чи надтай хамт Эцэгийн минь гэрт байх
болно. Би чамд уунийг амлаж байна" гэж хэлжээ.
(Лук 23:43)
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Телеелегч Паул ч гэсэн Их Эзэнийхээ тухай
сайн мэдээг хуваалцах ямар ч боломжийг
алддаггуй нэгэн байсан. Тэр гар хелее
гинжлуулсэн байсан ч сайн мэдээг тунхагласаар
байдаг байсан. Гинжлэгдсэн Паул Агрийп хааны
ем не зогсож Христийн тухай ярьж байсанюм.
(Уйлс 26:29) Амь насаа хороохоор зэхэж байсан
харгалзагчид хандан тэр шоронгоос хашгиран
сайн мэдээг дуулгаж байжээ. (Уйлс 16:27,28)

Бидний амьдралд ганц удаа л тохиолдох зарим
боломжууд байдат. 8ереер хэлбэл тэр боломж нь
дахин бидэнд олдохгуй гэсэн уг. Хэрэв телеелегч
Паул еерийгее хороох гэж байсан шоронгийн
захирагчид хашгиран байж сайн мэдээг
дуулгаагуй бол магадгуй тэр гэмтэй чигээрээ ухэх
байсан. Христийн тухзй сайн мэдээг сонсох
хэрэгтэй ямар ч хунд сайн мэдээг хуваалцахад цаг
ямагт бэлэн байх хэрэгтэй.

Дасгал

1 Хамгийн зев хоёр хариултын емнех усгийг
дугуйп. Хэрэв би найздаа Христийн тухай
хэлэх боломжийг алдвал

а. надад ийм боломж ахин олдохгуй байж
болно.

б. еер хэн нэг нь туунд хэлэх биз ээ.
В. Бурхан намайг шийтгэнэ.
г. найз маань хэзээ ч Их Эзэнийг олохгуй

байж болно.
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2 Хамгийн сайн хариултыг сон го. Есус ямар
аргаар хумууст сайн мэдээг хургэдэг байсан
бэ?
а. Хумуус еер дээр ирсэн уед л Тэрбээр

тэдэнтэй сайн мэдээг хуваалцдаг байсан.
б. Тэр ее рее хумуус дээр очиж боломж

гарган хуваалuдаг байсан.

3 Христийн тухай мэдээг хуваалцахад хамгийн
тохиромжтой газар нь юу вэ?

ИЧИЖ ЗОВОЛГVЙГЭЭР ХУВААЛЦ

Зорилго 2. Яагаад гэрчлэл хuйх уедээ uчuж
зовохгуй байх mалаар твйлберлех.

Олон хумуус едер тутмын амьдралд нь Есус юу
хийж егсенийг хуваалцахаасаа ичдэг. Итгэлийнхээ
тухай бид эргэн тойрныхоо хумуустэй
хуваалцахад тэд биднийг ойлгохгуй байх явдал
гардаг нь унэн. Тэр ч буу хэл зарим нь бур шоолж
тохуурхах нь ч бий, Гэвч Христ олон зовлон
зудгуурийг ичиж эмээлгуй даван туулж байсныг нь
бид санаж Туунийг дууриан дагах хэрэгтэй. Тэр
бал бидний гайхамшигт улгэр дууриалал юм.

Загалмай дээр цовдлогдсон Есусийг хоромхон
зуур тесеелеед бод доо. Хажуугаар нь енгерч
байсан хумуус Туунийг хараад шоолон тохуурхаж
байсан. Хооллож, евчнийг нь эдгээж, зааж сургаж
байсан енее хумуус нь Туунийг одоо тохуурхан
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доромжилж байна. Есус маш ичгууртэй ухлийг
зевшеерсен нь хумуусийг аврах цорын ганц зам
байсан юм. Та бид еерт тохиолдсон зуйлээ
бусадтай хуваалцахдаа ичиж зовохын хэрэггуй.
Учир нь энэ бол хумуусийг Бурханд авчрах зам
юм. Телеелегч Паул загалмайгаас ичээгуй юм.
Тэр зодуулж нудуулж, гинжлуулж, шоронд
хоригдож байсан. Тэр тэнд шене дундын уед
бусад хоригдлуудад сайн мэдээг хуваалцаж
байхдаа ичээгуй юм. (Уйлс 16:25)

Ромын шоронд хоригдоод найз нар нь туунийг
мартсан байхад ч тэр ичиж зовоогуй юм.

Африкт би, арилжаа наймааны газар болон
тосгоноос тосгон дамжин еерсдийн Аврагч Их
Эзэн Есусийн тухай сайн мэдээг бусдад тугээн
яваа хумуусийг хардаг. Есус над дээр ирэхээсээ
ичээгуй, намай г еерийнхее найз гэж нэрлэхээсээ
ичээгуй. Тэр еерийн Эцгийн ем не миний гэмийг
уучилж егееч гэж гуйхаасаа ичээгуй. Тийм
болохоор энэ хуний тухай ярихаасаа би ичнэ гэж
уу?
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=#' Дасгал

4 Роберт еерийн шинэхэн найз Жондоо Есус
болон Тууний хайрын тухай ярьж егехийг
хусчээ. Гэвч Роберт, Жон еерийг нь шоолж
инээх байх гэж айжээ. Ямар хоёр зуйлийг
Роберт еертее сануулах хэрэгтэй вэ?

а '

б _

5 Библийн энэ ишлэлийг цээжлээд гэрчлэл
хийхээс санаа зовох уедээ санаж бай.

Би сайн мэдээнээс ичихгуЙ. Яагаад гэвэл
тэр нь итгэгч хун бурийг, иудей мен
туунчлэн грек хунийг авралд хургэх
Бурханы хуч мен. (Ром 1:16)

ХУМУУСИЙГ еерчлехийн тулд ХУВААЛЦ

Зорилго З. Хрuсmuйн mухай бид хумуусm
хуваалцахад тэдний амьдрал ямар
зама ар вврчпвгддвг mухай
твйлбврлех.

"Хэрэв та нохойг ясаа хаяасай гэж хусч байвал
туунд хэсэг мах ег" гэсэн Африкийн зуйр уг
байдаг,
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Хэрэв та хумуусийг худал бурхан шутэхээс мен
гэмээс нь холдуулахыг хусч байгаа бол тэдэнд
еер шашин буу ег. Энэ нь тэдэнд хангалттай
байгаа. 8ерийн ёс заншлаа егех гэж буу оролд.
Тэд еер ёс заншлыг хусдэггуй юм. Тэдэнд еер
систем юмуу еер философи (гун ухаан) егехийг
буу ОРОЛД. Энэ нь амжилтанд хургэдэггуй гэдгийг
тэд аль хэдийнэ МЭДНЭ. 3угээр л Филип
Самарийнханд Христийн тухай хуваалцаж байсан
шиг тэдэнд зевхен Христийн тухай л хуваалц.
Тэдгээр цангаж буй хумуусийн хувьд Есус бол
амьдралыг нь тэтгэгч ус юм. Тэдгээр елсеж буй
хумууст Есус бол амьдралыг нь тэтгэгч талх юм.
8вчтэй нэгнийг нь эдгээх эмч нь юм. Харанхуйд
байгсдын гэрэл нь юм. Эцэггуй хумуусийн Эцэг нь
бегеед Туунд итгэсэн хун бурийн хувьд Тэр нь
эхлэл ба тегсгел юм. Тэр хуний хэрэгтэй бухэн нь
Есус юм!

Телеелегч Паул ендер боловсролтой хун
байжээ. Тэр удахгуй орон нутагтаа удирдагч нь
болох гэж байжээ, Тэр эцгийнхээ шашныг их
хамгаалдаг нэгэн байпав. Хэн ч Туунийг эцгийнхээ
шашнаас урвана гэж бодож опсонгуй. Тэр Есус
Христтэй биечлэн танилцангуут еерийн "ясаа"
орхисон юм. Тэрээр ингэж хэлсэн байдат.

Гэсэн ч би махан биедээ тушиглэж болох юм.
Хэрэв хэн нэгэн хунд махан биедээ тушиглэх
санаа байх аваас надад бол бур ч илуу юм.
Би тереед найм дахь хоногтоо хевч
хендуулсэн. Израиль ундэстэн Бениамин
овгийн хун, еврей хунээс терсен еврей.
Хуулиар бол фарисай, идэвх зутгэлээрээ бол
чуулганыг хавчигч. Хууль дахь зевт байдлаар
бол гэм зэмгуй байв, Гэвч миний хувьд ололт
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байеан бух юмеыг би Хриетийн тепее гарз
хохирол болгон тооцов. (Филиппой 3:4-7)

Паул нь Хриеттэй танилцеаны дараа бух
зуйлээ унэ цэнэгуйд тооцеон. Ийм гайхамшгийг
хэн ойлгох вэ? Буеад шавь нар болон
телеелегчид Паулын амьдралд гарч буй
гайхамшигт еерчлелтийг олж харахад нилээд
хугацаа зарцуулеан юм. Паул Хриеттэй хувьчлан
танилцеанаар еерийгее еерчилж чадеан юм.
Тэрбээр еерт байеан яеаа махаар еолихдоо
дуртай байеан юм. .

3акхай татвар хураагчдын ахлагч бегеед их
баян хун байжээ, Мен залыай мэхлэгч гэдгээрээ
танил болеон хун байв. Туунийг хуурч мэхлэхээ
нэг едер больчихно гэж хэн ч боддоггуй байж.
Гэвч тэр Ееуетэй биечлэн уулзеаны дараа
амьдрал нь бур мееен еерчлегдеен юм. (Лук 19:1-
1О)

Моее орд харшид амьдарч бух эрдэм номыг
заалгадаг байсан. Тэр угэнд сурхий, ажилд
шаламгай нэгэн байв, Тэр урьд емне нь хэзээ ч
байгаагуй агуу Фараон (Египетийн хаан) болж
чадах байпав. Туунд хуееэн болгон нь байсан.
Туунд уунээе илуу юу хэрэгтэй байв аа? Гэвч бид
Хуучин Гэрээнээе Моее итгэлээрээ Хриетийг
дэлхий дээр ирэхээе олон мянган жилийн ем не,
Тууний яруу алдрыг олж хараад еерийгее
еерчлехийг хуеч байеныг уншдаг. Хриеттэй учрах
уед бидний амьдралыг еерчлегч шинэ утга учрыг
егдег еерчлегч хуч байдат. Моее уунээе еер
зуйлээр еерийнхее херенге мен ге, алдар нэр,
хаант ширээгээ хунд хэцуу амьдрал элеэн целийн
ганцаардмал байдлаар еолино гэж уу?
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Саяхан би Христтэй учирснаар еерийн ендер
цалинтай ажлаа орхисон нэгэн залуугийн
гэрчлэлийг уншсан. Тууний хийж байсан ажил нь
Бурханд таашаагдаагуйг тэр залуу ухаарчээ.
Есустэй учирсаны дараа тууний амьдрал нь
еерчлегдсен учраас тэр еерт байсан ясаа хэсэг
махаар сольжээ.

"Тиймээс, хэрэв хэн нэгэн хун Христ дотор
бай вал тэр хун шинэ бутээл мен. Хуучин юме нь
енгерчээ. Харагтун шинэ болсон байна" гэж
Библид бичсэн байдат. (2Коринт 5: 17)

Энэ бол жинхэнэ унэн. Хумуус Христтэй
учирснаар гадна дотногуй еерчлегддег.

Намайг Библийн сургуульд суралцаж байх уед
манай уугуул тосгоны сумийн пастор нас барсан
юм. Тэр хунийг Бурхан маш гайхамшигтайгаар
ашиглаж байсан. Туунийг оршуулах едер нэгэн
гайхамшигтай зуйл болсон юм. Оршуулгын ёслол
дээр олон итгэгчид бас итгэгч бус хумуус ч ирсэн
байпав. Тэдний дунд бие биенийгээ узэн ядаж
дайсагнадаг хоёр хун байж л дээ. Тэр хоёр
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хоорондоо гар барих нь буу хэл ярьдаггуй бвйж,
Гэтэл тэрхуу Бурханы хунийг оршуулах едер
бухэл бутэн 20 гаруй жилийн дараа тэд анх удаа
гар барилцсан юм. Энэ нь миний хувьд маш
гайхамшигтай зуйл байсан. Энэ болсон явдал нь
надад Христийг загалмай дээр нас барсаны дараа
Бурхан хун терелхтен хоёрын хооронд бий болсон
гайхамшигт еерчлелтийг санагдуулж билээ. Бид
амьд ч бай ухсэн ч бай бидний гэрчлэл хумуусийн
амьдралыг еерчилж чадна.

=~
Дасгал

6 Хуний буруу итгэлийг нь орхиулж Христэд
итгуулэхийн тулд юу хийвэл дээр вэ?
а. Тууний итгэж буй итгэл нь буруу юм гэдгийг

туунд тайлбарлаж хэлэх.
б. Тууний амьдрал нь гэмээр дуурэн байна

гэдгийг хэлэх.
В. Тууний амьдралд Христийн хийж егех

гайхамшигт зуйлсийг харуулах.

7 Бусад шашин, итгэл унэмшлийг бурэн хангаж
егч чаддаггуй харин Христ ханган егч чаддаг
гурван зуйлийг сонго.
а. Унэн баяр баясгалан
б. Амжилт
В. Амьдралын утга учир
г. Илуу дээр мэдлэг боловсрол
Д. Мэргэн ухаан
е. Менхийн амьдрал
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8 Христ бол елссен хумууст зориулагдсан амьд
талх юм гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?
а. Тэр биднийг хэзээ ч дахин елсгехгуй
б. Бурханыг мэдэх гэсэн бидний сэтгэлийн

гунд буй хусэл тэмуулэл буюу елсгеленг
Тэр хангаж егдег.

в. Хэрэв бид идэх хоолгуй бол тэр ид шидээр
хангаж егне.

9 Христийг таньж мэдсэнээр таны амьдрал яаж
еерчлегдсен бэ? Ууний гурван жишээг бич.

а. _
б. ~
в. _

ХУНД ХЭЦYV УЕД Ч ХУВААЛЦ

30РИЛГО 4. Юунаас ч ул хамааран хунд хэцуу
нвхивлд свйн мэдээг mунхаглаж
байсан хумуусuйн жuшээг гаргах.

3аримдаа Христийн тухай хуваалцахад бидэнд
бэрхшээл тулгардаг. Манай оронд Христэд итгэгч
анхны хумуус яаж хавчигдаж зовж байсаныг би
сонссон. Тэдний зарим нь одоо ч амьд сэруун
бегеед Христэд итгэсэн хэвээр байгаа. Тэдний
ихэнх нь бусдын хараалыг идэж бас гэр
булийнхнээсээ холдсон юм. Энэ нь африк хуний
хувьд маш хэцуу зуЙл. Бусдаар хараалгуулж гэр
булийнхнээсээ тусгаарлагдана гэдэг бол ухсэнтэй
адил. 8ереер хэлбэл тосгоны хумуусийн хэн нь ч
тантай мэндлэхгуй танаас тэд юу ч авахтуй.
Гэрлэх гэж байсан нэгнээс нь суйт бусгуйг нь
булаан авч еер хунд егдег байжээ. Олон хун ням
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гаригт сум руугээ явахын тулд мацаг барьдаг
байпаа. Учир нь тэднийг сумд очсоных нь телее
хоол егдеггуй байв.

Манай оронд Христэд итгэгчид байхын тулд
яаж зовж шаналдаг байсан тухай олон зуйлийг би
цааш ургэлжлуулэн бичиж чадна. Гэвч тэд тэр
олон бэрхшээлтэй тулгарсан ч Христэд итгэлтэй
хэвээр улдсэнд нь би Бурханд талархдаг. Тэдний
ач тусаар би Христийг еерийнхее амьдралд
хулээн авсан юм.

Хуучин Гэрээнд гардаг гурван еврей залуугийн
туухийг авч узье. Даниел З:8-25-ыг унш. Энэ
гурван залуу бол Бурханы хумуус байпав. Тэдэнд
юу ч тохиолдсон хамаагуй тэд Бурханд
уйлчлэхээр шийджээ. Тэд хааны емне егсен
гэрчлэлээсээ болж дурэлзэж буй галд хаягдсан
юм.
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Тэд Бурханд итгэх итгэлээсээ татгалзахын
оронд ухлийг сонгон авчээ. Тэд бидэнд улгэр
дууриал узуулсэнчлэн бид итгэгчийн амьдралаа
бусадтай хуваалцах хэрэгтэй.

БурхаНbI хейсын унэ цэнэ. Бурхан еерийнхее
гайхамшигт хайрыг хун терелхтентэй хуваалцахын
тулд цорын ганц хуу Есусээ бидэнд илгээсэн юм.
Хун гэм хийсэн учраас хунтэй харилцах уунээс
еер зам Бурханд байгаагуй. Хууд нь хумуус хэрхэн
хандаж байгааг Тэр хараад ямар их зовж шаналж
байсан бол. Гэвч Тэр бидэнд хайртай учраас
уунийг зевшеерсен юм.

Есусuйн хвйрын унэ цэнэ. Есус олон зудгуурийг
узнэ гэдгээ мэдэж байсан. Эш узуулэгч Исаиа
Есусийг зовлонт хун гэж хэлсэн нь яг ОНОЖЭЭ.
(Исаиа 53:3) Есус энэ дэлхий дээр байхдаа еерийг
нь ал ах хусэлтэй хумуусээр ургэлж хурээлэгдэж
байсан. Гэвч Туунд хунийг гэмээс нь салгах еер
зам байсантуй. Тэр бидний гэмийг еертее авсан.
Бурханаас салж ухлийг амсана гэдэг ямар хэцуу
болохыг Тэр мэдэж байсан ч Тэр бидэнд хайртай
учраас бидний аврапын унийг телехийг хуссэн юм.

Есус шавь нартаа "Хэрэв хэн миний араас
явахыг хусвэл тэр нь еерийгее угуЙсгэг.
3агалмайгаа уурч намай г дагаг" гэж хэлээгуй гэж
уу? (Матай 16:24)

Хэрэв та Христэд итгэсэн тухайгаа бусадтай
хуваалцахыг унэхээр хусч байгаа бол танд телех
унэ гэж бий, Магадгуй та найз нехдее алдаж
болно. Эцэг эх тань таныг ойлгохгуй ч байж
магадгуЙ. Хумуус хачин сонин хун гэж хэлж ч
болох юм.



Эврттохuолдсон зуйлээ бусадтай хуваалц 71

Эдгээр зовлон бэрхшээлийн алинаар нь ч
еерийн итгэлээ хуваалцахаас буу татгалз. Христ
таны телее юу хийснийг сана. Энэ нь ямар ч унэ
цэнээр хамаагуй Христийн тухай бусадтай
хуваалцахад тань тусална.

=~
Дасгал

1 О Есусийг загалмай дээр цовдлогдож байхад
Бурхан зовж шаналж байсан гэж та боддог
уу?

11 Бурхан болон Есус яагаад зовж шаналахыг
хуссэн юм бэ?

12 Христэд итгэгч байсныхаа телее
байсан хунийг та мэдэх уу?

зовж

Тэр хун яаж зов сон бэ?
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13 Эдгээр жишээнууд Есусийн тухай сайн
мэдээг хуваалцахад тань хэрхэн туслах вэ?

Хариултуудаа wалгаарай

1 а. Надад ийм боломж ахиж олдохгуй байж
болно.

г. Найз маань хэзээ ч Их Эзэнийг олохгуй
байж болно.

2 б. Тэр ее рее хумуус дээр очиж боломж
гарган хуваалцдаг байсан.

3 Хамгийн тохиромжтой гэсэн газар байхгуй.
Бид Тууний тухай хаана ч хамаагуй
хуваалцаж болно.

4 а. Есус бидний гэмийн телее нас
барахаасаа ичээгуй.

б. Бид Есусийн тухай ярихдаа ичиж
зовохын хэрэггуй. Учир нь энэ нь
еерийнхее тухай хумууст мэдуулэх гэж
сонгосон Бурханы цорын ганц зам юм.

5 Одоо та ишлэлээ цээжилсэн бол Есус
Христийн сайн мэдээг тугээхэд хэзээ ч
ичихгуй байхад туслаач гэж Бурханаас гуй,

6 В. Тууний амьдралд Христийн хийж егех
гайхамшигт зуйлсийг харуулах.

7 а. Унэн баяр баясгалан
В. Амьдралын утга учир
е. Менхийн амьдрал

8 б. Бурханыг мэдэх гэсэн бидний сэтгэлийн
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гунд буй хусэл тэмуулэл буюу елсгеленг
Тэр хангаж егдег.

9 Таны хариулт. Таны амьдралыг еерчилж
егсенд та баярлахгуй байна гэж уу?

1О Тийм ээ. Хуухдийг нь зодож байхад эцэг
хуний сэтгэл евддег шиг Бурхан мен
шаналж байсан гэдэгт би эргэлзэхгуй
байна.

11 Тэд .бидэнд унэхээр хайртай учраа~
биднийг гэмээс салгах энэ боломжийг
гаргахыг хуссэн юм.

12 Таны еерийн хариулт.
13 Бусад хумуус Христийн телее зовдгийг

мэдээд бид зоригжин ямар ч унээр
хамаагуй Туунд уйлчлэх хучтэй болдог.

Та эхний дервен хичээлийг узэж дууслаа.
Ингээд оюутны даалгавар хэсгийн нэгдугээр
хэсгийг хийхэд бэлэн боллоо. 1-4-р хичээлийг
дахин уншаад даалгавраа зааврын дагуу хийж
хуснэгтээ беглеерэй.



УУРЭГ
ДААЛГАВРАА
УХАМСАРЛАН

ОЙЛГОХ

Манай нутагт ийм нэгэн туух байдаг юм. Гурван
сарын турш ургацын талбайд ургэлжилсэн хунд
хучир ажил дуусах дехеж байв, Тэр жил бороо хур
элбэг, ургац чарвин байпав. Уунийг тэмдэглэж
ахлагч нь нэг едер том баяр хийхээр товлон
зарлажээ. 3уг бурээс охид бусгуйчуул, хевгууд
залуус товлосон газраа цугласан байв,

Бужгийн олон хамтлаг бужиглэж ууний зэрэгцээ
хумуус нааш цааш хелхеж байпав. Тосгоныхон
тэр чигээрээ худалдааны зах дээр ирсэн мэт
санагдаж байв. Гэтэл удийн алдад цугласан олны
дундаас нэг хун маш чангаар орилох нь
сонсогдов. Тэр хунийг ямар нэгэн аюул немерч
буй мэт хашгирч байпаа. Бух хумуусийн анхаарал
туунд чиглэсэн байв.

Хумуус бие биенээсээ "Юу болов, яав?"
хэмээн асууцгааж байпаа. 3арим хумуус туунийг
галзуурсан байх гэж бодож байжээ. Гэвч угуй ээ.
Тэр хун яагаад хашгирч орилоод байгаагаа
тайпбарпав. Тэрбээр "Би энд цугласан олон
хумуусийг хараад тэр едрийг ирэх уед бид одоо
алхаж байгаа газрынхаа доор нь нойрсож байх
болно гэж би бодлоо. Гашуудах сэтгэл минь
~J1bIH хучтэМ байсан тул би еерийн эрхгуй
чангаар дуу алдан орилов" гэжээ.
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Энэ туух нь надад Иерусалим хотод болсон их
наадмын суулийн едрийг санагдуулав. Ундэстэн
ундэстнээс ирсэн хумуус жинхэнэ Бурхантай
уулзалгуй Иерусалимаас буцан явах гэж байв.
Христ энэ их гарзыг мэдрэн тэдгээр хумууст
хандан "Хэрэв цангасан хун байвал, Над уруу ирж
уугтун" (Иохан 7:37) гэж хашгирчээ.

Есус хумууст туслахсан гэсэн хусэлдээ автан
тийнхуу хашгирчээ. Хумууст туслах хэрэгцээ
бидний эргэн тойронд дуурэн байна. Хумуус
Христгуйгээр ухэж байна. Ямар их гарз вэ? Энэ
байдлыг бид бурэн ойлгоогуй цагт еерт
тохиолдсон гайхамшгийг бусдад хэлэх гэж
чармайхгуй. Сайн мэдээг хуваалцах агуу их
хэрэгцээ байгааг олж харах нудийг нээхэд энэ
хичээл туслана гэдэгт би итгэж байна.

75
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Энэ хичээлээр та дараах зуйлийг судлах
болно.

Ажилчид хэрэгтэй
Зен хараа хэрэгтэй
6ерийгее зориулах хэрэгтэй
Залбирал хэрэгтэй
Даруу зан хэрэгтэй
Ойлголт хэрэгтэй

Даалгавраа мэдэх
Библийг мэдэх

Энэ хичээл нь дараах зуйлийг хийхэд тань
тусална.

• Авралын зарыг амжилттай тараахын тулд
ажилчдад юу хэрэгтэйг тайлбарлах

• Авралын зар тараах нь зайлшгуй
шаардлагатай чухал болохыг ойлгох

АЖИЛЧИД ХЭРЭГТЭЙ

Зорилго 1. Сайн мэдээг mугээхэд бид бугд
ажuлчнаар оролцох ёстойн
шалmгаануудыг тейпбврлех.

Хэрэв бид эргэн тойрноо харах юм бол
Хриетгуй амьдарч буй еая еая хумууеийг харах
болно. Хэрэв бид эмнэлгуудэд очих юм бол маш
олон хун Хриетгуйгээр нае негцеж байгааг харах
болно. Далайн эрэг дээр оч, цэнгэлдэх хурээлэн
руу яв. Тэнд та Хриетийн тухай, Тууний еайн
мэдээний тухай хэзээ ч еонеоогуй дээрхээе ч олон
хунийг харах болно.

Ееуе шавь нартаа уурэг даалгавар нь хичнээн
агуу болохыг нь чухалчлан тайлбарлахдаа
туунийгээ хураахад бэлэн болеон ургацын том
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талбайтай зуЙрлуулжээ. Гэвч ажилчид нь цеехен
юм гэж Тэр нэмж хэлжээ.(МатаЙ 9:37)

Христэд итгэгч алан хун энэ агуу хэрэгцээг
ойпгодаоггуй. Зарим нь бур энэ миний хийх ажил
биш гэж хэлдэг. Зарим хумуус айгаад эсвэл
хунтэй яаж харьцахаа мэдэхгуйгээс бал ж больдог.
Ода а Бурханд урд ем не сумийн туухэнд байснаас
ч илуу их ажилчид хэрэгтэй бопоод байна. Бурхан
едер бур "Хэн миний телее явах вэ", "Хэн ул
итгэгч хумууст. миний тэдний телее гаргасан
залиасын тухай хэлэх вэ?", "Хэн миний явах хеп,
ярих ам минь балах вэ?" гэж асууж байна.

Тэнгэр элчнар ажлыг нь хийх хусэлтэй байдаг
боповч Бурхан тэднийг сонгож аваагуй. Тууний
хусэл бал энэ ажилдаа хумуусийг ашиглах явдал
юм. Хэрэв итгэгч бур авралын зар тараахад гар
бие оропцох юм бал алан хумуус гэмтэй чигээрээ
ухэхгуй бегеед дэлхий дээр маш алан итгэгч хун
байхсан.

Есус захирамжаа зевхен ганц ундэстэнд
егеегуй харин бух дэпхийд егсен билээ. Энэ нь бух
ундэстэнд егегдсен бегеед ертенцийн енцег булан
бур уунд багтана. Тууний егсен даалгавар нь
хялбар жижиг зуйл биш. Тэр нь бидний тесеелж
чадахаас илуу агуу зуйл юм. Тиймд газар бурт
ажилчдын хэрэгцээ байна.

8неедер алан хун Христэд итгэж байна гэж
дуулдаг нь унээн. Сая саяаараа дэлхийн енцег
булан бурт Туунийг магтан алдаршуулж байна.
Тууний гайхамшигт энэ ажилд нь бид талархаж
байна. Гэвч дэлхийн хун ам маш хурдацтай есч
байна. Энэ нь тариан талбай тамарсаар байна
гэсэн уг. Хийх ёстай улдсэн ажлаа хараад сэтгэл
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зурхийг минь уйтгар гуниг бурхдэг. Учир нь олон
сая хун гэмт амьдралаар амьдарсаар л байна.

..~ ""1" 'У"'".,. - ....-~ --... .......
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Тариан талбай дахь бидний ажил нь магадгуй
уул руу чулуу шидэхтэй адил эсвэл далайд дусал
ус нэмэхтэй ад ил санагдаж байж болох юм.
Гэхдээ бидний хун бур сайн мэдээг тугээгчид болж
эргэн тойрондоо байгаа fЭЭГДСЭН нэгнийхээ емне
хулээх хариуцлагаа сайтар ухаарсан цагт бид ур
дунгээ харах болно.

Ургацын талбайн Эзэндээ хандан ургац хураах
илуу олон ажилчдыг илгээж егееч гэж гуйя. Та
залбирахдаа "Их Эзэн минь би энд байна, Та
намайг илгээгээч" гэж гуйгаарай, Та уунийг хийх
юм бол Христтэй хамтран ажиллагч байхын баяр
хеерийг мэдэх болно.

Зарим хумуусийг сумд тодорхой хэсэг ажлыг
хийлгэхээр сонгодог нь унэн. (Ефес 4:11) Гэхдээ
сайн мэдээг тугээх нь итгэгч бурийн хийх ажил юм.
"Сайн мэдээг тугээх нь бух сумийн бух ертенцед
хийх бухэл бутэн том ажил юм" гэж нэгэн хун
хэлсэн байдат. Бид дахин терж шинэ хун болсон
учраас бид еерсдедее харъяалагдахаа больсон.



Уурэг даалгавраа ухамсарлан ойлгох 79

Тиймээс бугдээрээ еерсдийн шинэ Их Эзэндээ
хичээнгуйлэн уЙлчилцгээе.

=~
Дасгал

1 Ургацын Эзэн нь хэн бэ?

2 Ургацын талбай дахь ажиллагсад нь хэн бэ?

3 Юуг хурааж байна вэ?

4 Сайн мэдээг тугээхэд ажиллагсад яагаад
дутагддаг тухай доор егсен шалтгаануудыг
уншаад зевийнх нь емнех усгийг дугуйп.
а. Итгэгчид юу хийхээ мэддэггуЙ.
б. Уг ажлыг хийхэд хурэлцэхуйц итгэгчид

баЙхгуЙ.
В. Олон итгэгчид хичнээн хумуус Христгуйгээр

нас барж байгааг мэддэггуЙ.
г. 3аримдаа итгэгчид гэрчлэл хийхээсээ

эмээдэг.
д. Бурхан газар бурт хэдхэн ажиллагсадыг

сонгосон.

5 Ургацын талбайд ажиллагсад хэрэгтэй. Энэ
тухай Бурхан юу гэж хэлсэн бэ?
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а. Ажиллагсдыг илгээгээч гэж залбирахыг
биднээс хуссэн.

б. Энэ ажлыг хийлгэхийн тулд тэнгэр элч
нарыг илгээнэ гэсэн.

В. Ариун Сунсээр ажлаа хийлгэхийг хусдэг.

6 Сайн мэдээг тугээхэд бид бугд яагаад оролцох
ёстойн гурван шалтгааныг бич.

а. '

б. ,

В. _

зен ХАРдА ХЭРЭГТЭЙ

30РИЛГО 2. Сайн мэдээг тугээхэд звн хараа
яагаад хэрэгmэй байдаг mалаар
твйпбврпвх.

Бид хунд хэцуу уед амьдарч байна. 3арим
хумуус Бурханд итгэх итгэлээсээ ухарч байна.
3арим нь худал сунснууд хийгээд буруу номтны
сургаалыг дагаж байна. Ертенц бухлээрээ улам л
дордож байгаа мэт санагдана. Ёс суртахууны хэм
хэмжээ алдагдаж, нийгмийн хурээлэлууд угуй
болж байна. Радио, телевиз, сонин хэвлэлээр
дайн дажин, аллага, елсгеленгийн тухай л ярих
боллоо. Газар сайгуй тусламж гуйн цехерсен дуу
хоолой сонсдоно.

Бурхан бидэнд зен хараа буюу илчлэлийг эс
егвеес бид хэрхэн эдгээр хэрэгцээг харж, энэ
хашгирах дуу хоолойг сонсох билээ. Гэрчийн
хувьд та бидэнд аврагдаагуй нэгнийг ойлгох зен
хараа буюу илчлэл байх хэрэгтэй. Энэ зен хараа
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нь эдгээр хумууст туслах сэтгэлийг бидэнд егех
болно.

Телеепегч Паул Македон аймгийн нэгэн хуний
тусламж гуйн хашгирахыг зуудэндээ узсэн. (Уйлс
16:9) Тэр цаг алдалгуйгээр еерийн нехедтэйгээ
яаран очиход европын тэр хэсэг газарт, бур хел
толгой нь мэдэгдэхээ больсон байжээ. Тэр цагаас
хойш тэр нутагт олон зуун мянган хун Христэд
итгэсэн юм.

Есус Иерусалимд байсан хумуусийн еренхий
байдлыг нь хараад еревден уйпсан, Хэрэв тэд
Христийн хайрыг мэдэрсэн бол Туунийг хулээн
авах байсан бегеед Тэр тэднийг тахиа
дэгдээхийнуудээ далавчин дороо беегнуулэн
асардагийн адил харж хандах байсан. (Лук 13:34)

Илчлэл бидэнд едер бур гэмийн эсрэг тэмцэх
хуч чадал, урам зоригийг егдег. Илчлэл нь бидэнд
дэргэдэх ургацаа харж Бурханы нудээр хумуусийг
харахад тусалдаг. Мен хумуусийг ухлээс аврахад
бидэнд тусалдаг.

Бидэнд ийм хучтэй зен хараа буюу илчлэл
байхгуй бол бидний эргэн тойронд буй хумуус
гэмтэй чигээрээ ухэх болно. Тийм учраас цаг
алдахгуй ургацын Эзэнээс зен хараа буюу
илчлэлийг егееч гэж гуйцгаая. Тэгсэн цагт бид
Тууний хуслийг биелуулж чадна.=; Дасгал

7 Илчлэл буюу зен хараа гэдэг нь
3. енеедер дэлхий дээр байгаа болж бутэхгуй

бух зуйлсийг харах гэсэн уггатай.
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б. тверсен, нас барж буй хумуусийг Бурханы
нудээр харах гэсэн утгатай юм.

а Бид илчлэл буюу зен хараатай байх хэрэгтэй.
Яагаад гэвэл '

9 еерийн зен хараа буюу илчлэлээ шалга. Та
ее рее еертее маш унэнч байж зев гэж бодсон
зайндаа ( Х ) тэмдгийг тавь.

миний зен Ихэнд Ургэлж Дандаа
ХАРАА ээ биш

Би бусдын
хэрэгцээг мэдэрдэг

Би хумууст юу
тохиолдох бол гэж
санаа тавьдаг

Надад гэрчлэх
зориг байна

Би Есус Христийн
тухай бусдад
хэлэхийг хусдэг

Би бусдад Христийг
олоход нь туслахыг
хvсдэг.
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еерийгее ЗОРИУЛДдг БАЙХ ХЭРЭГТЭЙ

Зорил го 3. Унэн эввввр вврийгвв эориулвхын
нууц нь юу болохыг тейпбвопвх.

Бид вмнв нь узсэнчлэн авралын зар тараах
гэдэг нь бух итгэгчдэд вгвгдсвн захирамж билээ.
Гэвч энэ ажилд бид вврсдийгее бурэн дуурэн
зориулахгуй юм бол, энэ нь бидний амьдралын
салшгуй нэг хэсэг юм гэдгийг ул ухаарваас ур дунг
нь узэхгуй. Есус ажилдаа ее рее еерийгее унэхээр
бурэн зориулсан бегеед шавь нартаа ийнхуу
хэлжээ. "Миний хоол бол Намайг илгээсэн Тууний
хуслийг уйлдэн, ажлыг нь гуйцэлдуулэх явдал
мен." (Иохан 4:34) Хамгийн агуу авралын зар
тараагч Есус бух ажлаа хийж дуусган "За,
гуйцлээ" гэж хэлтлээ энэ "хоолыг" идсээр байсан.
Тэрбээр илгээгдсэн ажлаа ийнхуу дуусгасан юм.

Телеелегч Паул ч авралын зар тараахад
еерийгее зориулсан нэгэн байпав. Иерусалимд
тэр хичнээн их хунд хэцууг амсахыг нь Сун с туунд
ойлгуупжээ. Тэгэхэд тууний хамтран зутгэгчид нь
туунийг Иерусалим явахыг нь хуний хуслийн дагуу
болиулахыг оролддог. Гэвч Паул тэдэнд юу гэж
хэлсэнийг нь хараач.

Юунд уйлж та нар зурхийг минь евтгене вэ? Би
Эзэн Есусийн нэрийн телее хулуулэх нь
байтугай Иерусалимд ухэхэд ч бэлэн байна
гэлээ. Тэр нэгэнт ятгалганд автахгуй тул бид
"Эзэний хуслээр болтугай" гээд дуугуй
болцгоов. (Уйлс 21:13-14)

\ -Паул, энэ ажил нь еериинх нь амьнаас илуу
чухал болохыг ойпгосон, Тууний хувьд ухэх сэхэх
нь хамаагуй байсан. Бурхан туунийг илгээсэн
учраас тэр уунийг хийсэн.
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Дасгал

Хаалтанд буй хоёр угний тохирохыг нь сонгоод
егегдсен зайд бич.

1 О Телеелегч Паул нь еерийн .
(ажилыг/хоолыг) (эруул
мэнд!амьдралаасаа) илуу чухал гэж узсэн.

11 Тэгэхлээр (ажил/ажилчин) нь
................ (ажил/ажилчин)-аас илуу
чухяп гэж бид хэлж болно.

12 Бурханы ажлыг хийхэд еерийгое бурэн
дуурэн зориулахын гол нууц нь
а. Бурханы хуслийг еерийн хуслээсээ илууд

тавихад орши но.
б. еерийн зев гэснээ хийхэд оршино.
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ЗАЛБИРАЛ ХЭРЭГТЭЙ

Зорилго 4. Хрuсmэд umгэгчuд вжипчдын твлвв
гуйн залбuрахад юу болдог mухай
тодорхойпох.

Есус шавь нартаа ургацын талбайн агуу томыг
узуулсний дараа Тэрбээр юу хийх байсан гэж та
боддог вэ? Тэр шавь нараа ургацын талбар руу
шууд илгээх ёстай гэж бид бадож балах юм. Гэвч
Тэр тэгээгуй. Тэр хэлэхдээ "Ургац арвин, харин
ажилчид нь цеен байна. Тиймээс ургацыг нь
хураах ажилчдыг илгээхийг ургацын Эзэнээс
гуйцгаа" (Лук 10:2) гэжээ.

Ургацын Эзэнд хандан гуйн залбирах нь бид
энэ ажлын телее санаа тавьж байгаагаа харуулж
буй хэрэг. Бид санаа тавиддаггуй бал, Хриспэй
танилцаж амжаагуй байгаа хумуусийг
хайрладаггуй бал, бид еерсдее хэрэгцээгээ
хангаж чадахгуй гэдгээ ухаардаггуй бал бид
залбиран гуйхгуй.

Нэг едер, Синай уулан дээр Бурхан Масед гэм
нугэл хийгээд дуулгаваргуй байдлынх нь улмаас
Израилийн хумуусийг устгах гэж байгаагаа
хэлжээ. Тэрбээр бугдийг дахин эхэлж Масегээс
шинэ ундэстнийг бий болгона гэдгээ хэлжээ. Энэ
нь Масед алдар хундийг авчрах байсан баловч
Мосе уунийг нь зевшеереегуй юм. Учир нь тэр
еерийн хумууст хайртай учраас тэрээр тэр
даруйдаа Бурханаас ершеел нигууслийг эрэн гуйн
залбирчээ. Бурхан тууний залбирлыг сонсаж
хуслийг нь биелуулжээ. (Египетээс гарсан нь
32:32)
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Пентекост баярын едер Бурхан еерийн Сунсээ
120 итгэгч дээр асгасан гэдэгт би итгэдэг. Учир нь
теерсен хумуусийн телеех тэдний агуу сэтгэлийг
Бурхан харсан ЮМ. (Уйлс 2:1-4) Уунээс олон
итгэгчид Есусийг тэнгэр дэх Эцэг руугээ одохыг
харж байсан. Тэд бугдээрээ Ариун Сунс ирэхийг
Иерусалимд хулээ хэмээн Тууний хэлэхийг
сонссон. (Уйлс 1:1-5) ГЭВЧ тэднээс ердее 120 нь л
Тууний амласан амлалтыг хулээн авахаар
залбиран хулээж байсан. Тэд бол Их Эзэний
ургацын талбайдаа илгээсэн анхны ажилчид нь
байпав.

=~ Дасгал

13 Теерегседед унэхээр санаа тавьж байгаа
Христэд итгэгчид
з. залбирна.
6. санаа зовно.

14 Пентекост баярын едер залбирч байсан
итгэгчид бол
а. Бурханы ургацын талбайдаа илгээхээр

сонгосон хумуус байпав.
6. Бурханы ажилд унэхээр зориулагдсан

хумуус биш байпаа.

15 Бурханаас ажилчдыг илгээгээч гэж
залбирахдаа бид
а, Тэр бидний залбиралд хариулахгуй байж

болох ЮМ гэдгийг ухаарах хэрэгтэй,
6. Тэр биднийг илгээж болох ЮМ гэдгийг

ухаарах хэрэггэй.
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телев ДАруу БДЙХ ХЭРЭГТЭЙ

Зорилго 5. Твлвв даруу байдал ба энв кь Хрuсmэд
umгэгчдэд яагаад хэрэгmэй байдгuйг
твйпбврпв».

Авралын зар тараахад гардаг аюултай том
алдаануудын нэг бол ажилчид амжилтаа еерийн
гввъяа гэж узэх явдал юм. Та биднийг Бурхан
илгээсэн бвгвед бид гэрчлэх бухий л ажилдаа Их
Эзэний нэрийг ашигладаг. Ургацын Эзэн бидний
ажлыг ивээж амжилттай ур ДУНД хургэсэн атал энэ
бугдийг бид зевхвн еврсдее хийеэн мэтээр
бардам зан гаргаж онгирч бопохгуй. Ууний оронд
биднийг илгээеэн Их Эзэндээ баярлах ёстой,
6ерийгее алдаршуулж чадах Их Эзэн Ееуе хуртэл
даруухан байж бух алдраа Эцэгтээ егеен.

Давид Голиаттай тулалдахыг хуеч байсан.
(1Самуел 17:3, 17:34-37) Тууний зорил го нь юу
байв аа? Тэр Голиатад юу гэж хэленийг еонеогтун.

Давид филиет хунд "Чи илд, бамбай, жад
барьж над руу ирж байгаа бол, харин би
чиний доромжилеон Израилийн бух цэргийн
Бурхан, тумэн цэргийн Эзэний нэрээр чам
руу ирж байна. 6неедер Эзэн чамайг миний
гарт егне. Би чамайг алаад, чиний толгойг
биенээе чинь таелан авна. 6неедер филиет
цэргуудийн хуурийг огторгуйн шувууд,
хээрийн зэрлэг араатанд егне. Бух уле
Израильд Бурхан байна гэдгийг мэдэх болна.
Энэ цуглаеан алан ч Эзэн илд, жад
хэрэглэлгуй аварна гэдгийг мэдэх буй заа.
Энэ тулалдаан бал Эзэнийх бегеед Эзэн та
нарыг бидний гарт егне" хэмээв. (1Самуел
17:45-47)
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Давид бух дэлхий даяар туунийг зоригтой
баатарлаг гэж шагшин магтахыг хусээгуй. Бурханд
хязгаар гэж угуй бегвед ямар ч нехцелд юуг ч
аварч чаддагыг хумуус мэдээсэй гэдгийг Л Давид
хусч байв.

Ургацын талбайд ажиллаж буй ажилчин хуний
хувьд бид даруу байх хэрэгтэй. Бид хийсэн
ажлынхаа тепее алдар хундийг хэзээ ч авах ёсгуй,
Харин тэрхуу алдар хундийг ургацын Эзэнд егех
ёстой. Биднийг еерийнхее ажилдаа ашиглаасай
хэмээн бид Туунээс хусэх ёстой. Тэгсэн цагт бусад
хумуус Тууний гайхамшигт алдрыг харах болно.
Энэ нь авралын зар тараагчийн унэн сэтгэл юм.

=~
Дасгал

16 Тепев даруу гэсэн угний эсрэг утгатай уг бол
а. хувиа ул хичээгч.
б. бардам зан.

17 Итгэгч хун телев даруу байж бухий лалдар
хундийг Бурханд егех ёстой. Яагаад гэвэл
а. итгэгч хун Бурхангуйгээр юуг ч хииж

чадахгей.
б. итгэгчийн оролцоо Бурханых.
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ОЙЛГОХ ХЭРЭГТЭЙ

Зорилго 6. Аврвпын зар mараахад ур дунmэй
бвйхын тулд ажuлчuн хун мэдвэл зохuх
хоёр зуйлuйг тодорхойлох.

Даалгавраа МЭДЭХ

еерийнх нь бус ажлыг хийх гэж оролдож буй
авралын зар тараагчийг харахад унэхээр гунигтай
байдаг, Бид Бурхантай хамтран ажиллагсад
билээ. (1Коринт 3:9) Бид зевхен Бурханы твлвв
ажиппаагуй. Сумийн бусад аль ч уйлчлэлийн
нэгэн адил авралын зар тараахад бидний зугээс
биелуулэх зуйл бас Бурханы талаас хийх зуйл гэж
байдаг, Энэ хоёр тал хамтран нийлж байж сая ур
дун гардаг.

Бид ур суулган тарьж ургуулж услахын тулд
илгээгдсэн юм. еереер хэлбэл энэ нь бид боломж
гарах бурийд Христийн тухай сайн . мэдээг
бусадтай хуваалцаж байх ёстой гэсэн утгатай.
Улдсэнийг нь Бурхан, Тууний хуу, Ариун Суне
хийдэг.

Бидний гэрчлэлээр дамжуулан хумуус Бурханд
итгэн аврагдаж буйг харахад маш сайхан байдат.
Гэхдээ бид хэл яриагаараа хумуусийн гэмийг
илчилж чадахгуй гэдгийг санаж байгаарай. Харин
биднийг тэдэнтэй ярьж байхад Бурханы Суне
тэдний гэмийг илчилдэг. Бид хумуусийг нуглээс
аварч чадахгей. Харин Христ биднээр дамжуулан
тэднийг гэмээс аварч чадна.

Тиймээс та маш их ур дунтэй байна уу, угуй юу
гэдэг нь чухал биш, харин бидний даалгавар, таны
ажил бол сайн мэдээг бусдад тугээх, Христгуйгээр
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ухэх аюулыг хумуует анхааруулах явдал гэдгийг
умарталгуй еанаж байгаарай. "Миний амнаае
гареан Миний уг хуелийг минь гуйцэтгэхгуйгээр,
илгээеэн зорилгыг минь хэрэгжуулэхгуйгээр над
руу хооеон буцаж ирэхгуй." (Иеаиа 55:11) гэж
Бурхан хэленийг буу мартаарай. Тиймээе
еередийн уурэг хариуцлагаа Бурханыхтай хольж
хутгахгуй байцгаая.

Библийг мэдэх

Ажилчин хунд Бурханы уг болох Библийн тухай
ядаж P-рАНХИЙ ойлголт байхгуй бол T~r:>X'lY
авралын зар тараагч ажилчин ур дунд хурнэ гэж
буу найд. Бид Библийн ундеэн еренхий ойлголт
болон нарийн ширийн жижиг зуйлуудийг ч мэдэж
байх ёстой. Хумууетэй Хриетийн тухай ярьж
байхдаа хэрэглэж болох тулхуур ишл:mуудийг
хаанаае олохоо мэддэг байх хэрэгтэй. Мен энэ
олеон ишлэлуудээ тайлбарлаж чаддаг байх
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хэрэгтэй. Суне дотор ялагч итгэгч бур еунеээр ееч
туршлагажихын тулд Библийн ундеэн мэдлэгтэй
байх шаардпагатай.

Авралын зар тараагч хуний хувьд Уг нь
итгэлийг егдег гэдгийг еанаж байх хэрэгтэй. Уг нь
итгэл унэмшлийг авчирдаг. Уг нь амьдралыг
еерчилдег. Уг нь бидэнд ариун байдлын тухай
зааж еургадаг. Уг нь биднийг гэм нугэлд унахаае ,
хамгаалдаг. Бид Угийг ойлгож мэдэх юм бол энэ
нь хэрэгтэй уед зев ярьж еурахад маань туеална.

=~
Дасгал

18 Зев хэллэгийн емнех уегийг дугуйп.
а. Бурханы телее хийж буй бидний ажил нь

хумуует гэмтэй гэдгийг ойлгуулж итгуулэх
юм.

б. Бид Бурхантай хамтран ажиллаж
байгаагийн хувьд бидний зугээе хийх зуйл
бас Тууний зугээе хийх зуйл гэж бий.

В. Авралын зар тараагч болохын тулд
Библийг теге еайн ойлгодог байх
хэрэггэй.

Г. Хэрэв бид хийж буй ажлынхаа ур дунг
харахгуй байгаа бол энэ нь бид хийх
ёетойгоо хийхгуй байна гэеэн уг.

Д. Хриетэд итгэдэг хуний гол ажил бол Ееуе
Хриетийн тухай еайн мэдээг тугээх юм.

е. Бурханы Уг нь хумууеийг Хриетэд авчрах
гэеэн зорилгодоо ямагт хурдэг гэдгийг
бид мэддэг.
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19 Дараах зуйлс ямар утга агуулж байгааг
тайпбарла.
а. Уурэг, даалгавраа мэдэх, ,

б.Библийгмэдэх ___

Хариултуудаа шалгаарай

1 Бурхан
2 Христэд итгэгчид
3 Хумуусийн сэтгэл зурх
4 а. унэн

б.худал
В.унэн
Г. унэн
Д. худал

5 а. Ажиллагсадыг илгээгээч гэж
залбирахыг биднээс хуссэн.

6 а. Хумуус Христгуйгээр ухэж байна.
б. Хун ам есч байна.
в. Бурхан биднийг еерийнхее ажилчид

болгон сонгон авсан.
7 б. Тееосен, нас барж буй хумуусийг

Бурханы нудээр харах гэсэн унатай.
8 Энэ нь Христгуйгээр амьдарч буй

хумуусийн хэрэгцээг харах цорын ганц зам
юм.

9 Таны мэдэх теерсен, ул итгэгч хумуусийг
бодож ол. Одоо Бурханаас тэр хумуус руу
сайн мэдээтэй очих зен харааг егееч гэж
гуй,
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10 Ажил,амьдрал
11 аЖИЛЧИН,ажил
12 а. Бурханы хуслийг еерийн хуслээсээ

илууд тавих
13 а.залбирна
14 а. Бурханы ургацын талбайдаа

илгээхээр сонгосон хумуус байпаа,
15 б. Тэр биднийг илгээж болох юм гэдгийг

ухаарах хэрэгтэй,
16 б. бардам зан
17 а. Итгэгч хун Бурхангуйгээр юуг ч

хийж чадахгей.
18 а.худал г.худал

б.унэн д.унэн
в.худал е.унэн

19 Таны хариулт. Би энэ асуултанд иймэрхуу
маягаар хариулна.
а. Бид Есус Христийн тухай сайн мэдээг

тугээж улдсэнийг нь Бурханаар
хийлгэхээр орхино.

б. Бид Библийн тухай ядаж еренхий
мэдэгдэхуунтэй болох ёстой ба
гэрчлэлийн ажлаа ур дунтэй болгохын
тулд тулхуур ишлэлуудийг цээжлэх
хэрэгтэй.



БЭРХШЭЭЛИЙГ
ДАВАН ТУУЛАХ

тепеепегч Паул нь шоронд ореоноор цаашид
Хриетийн тухай еайн мэдээг номлож хумуует
уйлчилж туеалж чадахаа больеон. Тэрбээр
хумуует хурч чадахгуй болеон. Аврагчийнхаа
тухай ярих хуеэлтэй хун маань еерее гинжлэгдеэн
байпаа, Гэвч тэр "Бурханы уг хулэгдээгуй"
(2Тимот 2:9) гэж хэлеэн байдат.

Хриетийн тухай еайн мэдээг хуваалцах гэж
оролдох уед бидэнд олон бэрхшээл еаад
тохиолддог. Энэ бэрхшээл еаад нь уле орон бурт,
еоёл иргэншил бурт еер еер байдат. Хумууеийг
Хриетэд авчрахыг зорих аваае эдгээр аеуудлыг
ойшоохгуй байж бопохгуй.

Би еерийнхее амьдрапд Хриетийн гайхамшигт
уйлеийг хареан болохоор еайн мэдээг тугээхийг
зогеоож чадах бэрхшээл еаад гэж байхгуй гэдэгт
бат итгэдэг. Бурханы уг нь газар бурт бухий л
хумуует тараагдах ёстой. Хриетийн еайн мэдээ нь
уле ундэетэн, хил хязгаараае ул хамаарнь.

"Барын зулзагыг бага дээр нь" гэеэн нэгэн зуйр
уг байдаг, Бэрхшээл еаадын талаар хэдий чинээ
мэдэж авна. Тедий чинээ хялбараар даван
туулна. енгереен хичээлээрээ бид авралын зар
тараахад хэрэгтэй байдаг зарим хэрэгцээнуудийн
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талаар узсэн. Одоо бугдээрээ Бурханы сайн
мэдээг хуваалцахад бидэнд тулгардаг бэрхшээл
саадуудыг хэрхэн даван туулах талаар узье.
Боломжгуй зуйл Бурханы хувьд боломжтой болдог
гэдгийг санаарай.

Энэ хичээлээр та дараах зуйлийг судлах
болно.

Ундэс угсааны саад бэрхшээл
Шашин шутлэгийн саад бэрхшээл
Хэлний саад бэрхшээл
Нийгмийн саад бэрхшээл

Энэ хичээл нь дараах зуйлийг хийхэд тань
туслах болно.

• Авралы н зар тараахад тохиолдох саад
бэрхшээлуудийг таньж тэдгээрийг хэрхэн
даван туулах
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УНДЭС УГСААНЫ САдД БЭРХШЭЭЛ

30РИЛГО 1. Бурхан хунuй ундэс угсааг яаж
хардгuйг твйлбвопех.

8неедер энэ дэлхийд маш алан улс арон
еерсдийн жинхэнэ гарал ууслээ олж тогтоохыг
эрмэлзэх болжээ. Америк хун еерийгее франц хун
гэж дуудуулахыг хуедэггуЙ. Британи улсын иргэн
герман улсын uргэн гэж дуудагдахыг хусдэггуЙ.
Африк хун ч эдгээрийн алинаар нь ч дуудуулахыг
хуедэггуЙ. Газар бурийн хумуус еерсдийнхее хэн
бэ гэдэг гарал ууслээрээ бахархдаг. Энэ бал
энгийн л эуйп.

Христэд итгэгч хуний хувьд бид Бурхан хумууст
яаж хандах байены адилаар тэдэнтэй харьцаж
хандах ёстой. Бурханы хайр бугдэд зориулагдсан.
Тэр дэлхийг бухлээр нь унэхээр хайрласан юм.
Энэ нь ямар хэлтэй, ямар дур терхтэй, ямар ч
арьстан бай хамаагуй бух ундэстэн ястнуудыг
хайрласан гэсэн утгатай. Иерусалимд Ееусийн
шавь нарт гэрчлэл хийх хуч чадлыг егехеер Ариун
Сун с ирэхэд тэнд дэлхийн ундэстэн бурээс хумуус
иреэн байсан. Тэд бугдээрээ шавь нар терелх
хэлээрээ Бурханыг алдаршуулан ярьж байхыг
еонсжээ. (Уйле 2:1-12)

Израиль уле газар зуйн байрлалын хувьд маш
евермец газар байрпадаг. Библийн уед уг улс
дэлхийн тев болон оршиж байжээ, Энэ нь бухий л
харилцаа холбооны уулзвар нь болж байж гэсэн
уг. Олон улс орноое хелег онгоцууд энэ жижиг
арны эргэн тойран дахь далайгаар енгердег байв,
Бурхан Есуеийг Израиль улсад илгээхдээ дотроо
энэ дэлхийн бух л улс ундэстнуудийг бодож
байеан нь гарцаагуй. Ийнхуу сайн мэдээг дэлхийн
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бух уле ундэетэнд хургэж чадахаар газарт анх
еайн мэдээг авчирчээ. Бурханы мэлмийд бух л
ундэетэн адилхан харагддаг.

Менхийн улеад дэлхийн ундэетэн бурийн
хумууе байх бегеед тэд еер еередийн хэлээр
Бурханыг магтан дуулах болно. Телеелегч Иохан
энэ илчлэлийг хареан. (Илчлэлт 7:9)

Ямар ундэе угеаатайгаае ул хамааран таныг
аварсан Ееуе хар арьетан африк хун намай г
аварсан юм. Бид хэдийгээр бие биенээеээ еер
харагддаг, еер терлийн хоол иддэг, еер хэлээр
ярьж, еер хувцае емедег ч Ееуе биднийг нэг
болгон бутээеэн юм. Ариун Суне биднийг
нэгтгэдэг.

3арим оронд хумууе Хриетэд итгээд нэрээ
Хриетэд итгэгч гэсэн нэрээр сольдог. Гэхдээ хун
зевхен нэрээ еерчиленеер амьдрал нь
еерчлегддеггуй гэдгийг санах хэрэгтэй. Христ
таныг хумууеийн нэр, тэдний хийж буй ажлыг
еерчлеедех гэж илгээгээгуй. Тэр таныг Хриетэд
итгэгчийн амьдралаа, итгэлээ тэдэнтэй хуваалц
гэж илгээеэн. Ингэенээр тэдний амьдрал
еерчлегдех юм.

Филиппийг Африкийн цел руу дагуулан явеан
Суне (Уйле 8:9) Паулыг Европ руу авч явжээ.
(Уйле 16:6-9) Пентекоетын едер шавь нар дээр
бууж иреэн тэр л Суне (Уйле 2:4) Корнелийн гэр
булд бууеан билээ. (Уйле 10:45) Хэрэв бид Бурхан
бух хумуует адилхан ханддаг гэдгийг ойлгож
чадах юм бол буедыг нь Бурханы нудээр харж
чадна. Ингэенээр бид ундэе угеаа, арье енгений
еаад бэрхшээлийг даван туулж чадна. Тэгеэн цагт
Бурхан биднийг зевхен терелх уле оронд маань
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ашиглаад зогсохгуй мен биднээс огт еер ундэс
угсаатай хумуусийн дунд ажиллуулах болно.
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='" Дасгал

1 Бурхан бидний (гарал
уусэл/амьдрал)-ыг еерчлехийг хусдэг.

2 Бурханы мэлмийн емне бух хумуус .
(адилхан/анги зэрэглэлтэй)

3 Бид гарал ууслийн талаар ярихдаа .
(бид хэн бэ/бид юу хийдэг вэ) гэсэн санааг
ипэрхийпдэг,

4 Христэд итгэгч хумуусийн хувьд .
(эв нэгдэл/саад бэрхшээл)-ээсээ ангижрах
хэрэгтэй.

ШДШИН ШУТЛЭГИЙН СААД БЭРХШЭЭЛ

Зорилго 2. Хрисmэд иmгэгч хун ша шин
шуmлэгийн саад бэрхшээлийг хэрхэн
двввн mуулах вэ?

Дэлхийд олон шашин байдат. Зарим хегжиж
буй оронд овог аймаг, нутаг болгон еерийн гэсэн
шашинтай байдаг бегеед ингэснээр нэг орон хэд
хэдэн шашинтай болдог. Энэ мэт шашин
шутлэгийн саад бэрхшээлийг даван гарч
хумуусийг Христэд итryyлнэ гэдэг бол нилээд
хунд.

Маш олон удаа хумуус надад "Би аавынхаа
шутээнийг орхиж чадахгуйнэ ээ. Би аавынхаа
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шутээнийг хундлэх ёстой, Христийн шашин бол
евег дээдсийн маань шашин биш. Энэ бол цагаан
арьстны шашин. Би уунд итгэж чадашгуй нь"
гэхчилэн хэлж байсан. Иймэрхуу саад бэрхшээл
тулгарлаа гэхэд та юу хийж чадах вэ?

Иймэрхуу юм хэлж буй хумууст эхлээд
еерийнхее амьдралын еерчлелтуудийг харуул.
Бурхан тэдэнд хайртай юм шуу гэдгийг хэл.
Маргалдсаны хэрэггуй. Тэгснээр та юунд ч
хурэхгуЙ. Телеелегч Паул юу гэж хэлснийг сана.
Тэр ч бас тэдгээр хумуусийн нэг нь байсан. Тэрээр
эцгийнхээ шашныг шутдэг байсан бегеед гэр
булийнхээ ёс заншлыг ёсчлон дагадаг нэгэн
байсан. Тэр Есусийн тухай ярьсан эрэгтэй,
эмэгтэй, хуухэд хегшид хэнийг ч болов шоронд
хорьдог байжээ. Тууний хувьд Христийн шашин нь
цоо шинэ зуйл байсан бегеед эцгийнх нь шутээн
болон ёс заншлынх нь эсрэг зуйл байв. Туугээр ч
зогсохгуй сайн мэдээг хуваалцаж байсан
хумуусийг алж устгах ажиллагаанд оролцож
байжээ, (Уйлс 8:1-3) Тэгээд энэ хун маань
Хриспэй учраад урьд нь шутэн итгэж байсан
бухнээ мартахад бэлэн байсан.

Уйлс номын 8:9-д Симон гэгч ид шидийнхээ хуч
чадлаар хун бурийн гайхашлыг теруулсэн нэг
хуний тухай егуулдэг. Ууний адил шашныхаа
бясалгал дотор маш их хуч чадалтай болсон
хумуусv.Йг 5.; харж байсан юм байна. Тэд г.~~',::уут
хумуус мэт харагддаг. Ямар ч баяр ёслол ямар ч
ур суулгалт, ямар ч гэрлэх ёслол, ямар ч
оршуулах ёслол тэдний заавар зевлегеегуйгээр
явагддаггуй байпав. Гэхдээ тэдний зарим нь Есус
Христийг Аврагчаа болгон хулээн авч амьдрап нь
ундсээрээ еерчлегдехийг би харж байсан. Тэд бух
онгод шутээнээ шатааж ид шидээ узуулэхээ
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больсон. Хэн ч тэднийг ийм зуйл хий гэж шахаж
шаардаагуЙ. Тэд Хриетэд итгэсэн учраае энэ
бугдийг хийеэн юм.

.J
1·.

Сайн мэдээг еуйтгэж, зогеоож чадахуйц хучтэй
саад бэрхшээлууд гэж угуЙ. Гэрчлэл хийхдээ буу
шантар. Христ танд юу хийж егеенийг ярихааеаа
буу ай. Бидний Их Эзэн бол хэзээ ч хувирашгуй.
"Тэнгэр газар дээрх бух эрх мэдлийг Надад егеен"
гэж Ееуе хэлеэн. (Матай 28:18) Иймээе ухэл
тамын аль нь ч еайн мэдээг тугээхэд еаад болж
чадахгей. Ромын хаант уле зогеоохыг оролдеон ч
чадаагуй юм. Ямар ч шашны саад бэрхшээлийг
Бурханы еайн мэдээ зогеоож чадна. Уунийг бид
ганцаараа хийж чадахгуй, харин бидний дотор
ажиллагч Ариун Суне энэ бугдийг хийх болно!
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=~ Дасгал.

5 Хэн нэгэнтэй ярилцах явцад шашны
бэрхшээлийг даван туулах хамгийн еайн арга
бал
а. тууний шашин буруу гэж ятгахыг оропдох

явдал юм.
б. урд нь тууний шашинд арах гэж оролдсон

боловч бутээгуй гэж хэлэх явдал юм.
В. танд ямар нэгэн илуу дээр зуйл байгаа

гэдгийг амьдралаараа туунд харуулах
явдал юм.

6 6ер шашинтай хумууетэй еайн мэдээг
хуваалцахааеаа бид айх хэрэггуй. Учир нь
а. еайн мэдээний хуч чадал нь еер ямар ч

хучнийхээе хавьгуй илуу юм.
б. тэд еренхийдее еайн хумууе байдаг,

7 Та юмуу таны мэддэг хэн нэгэн еер шашинд
итгэдэг байгаад Хриетэд итгэгч болеон уу? ...
Хэрэв та тийм гэж хариулеан бал яагаад
еерчлегдехеер шийдеэн юм бал?

ХЭЛНИЙ БЭРХШЭЭЛ

Зорилго з. Хэлнuй хоёр бэрхшээл ба тэдгээрийг
хэрхэн двввн mуулах вэ.

Та еерийн орны хумууеийг хэнээе ч илуу еайн
мэднэ. Тэдний хэлийг ч та мэддэг. Ийм болохоор
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сайн мэдээг тугээхэд зориулсан Христийн
загварын дагуу гэрчлэл хийхэд илуу хялбар
дехемтэй байдаг ажээ.

Христ биднийг авран, хайрынхаа гэрч болгон
гадагш ' илгээхдээ хэлний бэрхшээлийг даван
туулахад маань бас тусалдаг гэдэгт би итгэдэг.
Христ бидний телее юу хийж егсенийг бусадтай
хуваалцахад шаардлагатай байгаа бусад
хэлуудийг сурахад Тэр бидэнд туслах болно.

Манай хэлээр гаргуун сайн ярьдаг болохоор нь
"Африк хун" гэж нэрлэгддэг олон миссонерууд
манайд бий. Манай оронд ажилладаг Христэд
итгэгч олон хун бусад овог аймгийн хумууст
Христийн тухай хуваалцахын тулд тэдний хэлийг
сурдаг. Хэрэв Бурхан танд еер хэл сурах
боломжийг гаргаж егвел уунийг ашигла. Энэ нь
Христийн авралын хуч чадлын тухай сайн мэдээг
бусдад хургэх илуу их боломжуудыг танд олгоно.

Телеелегч Паулын хувьд орчуулагч хэрэггуй
байпав. Учир нь тэр еврей болон трек хэлний аль
алинаар нь ярьдаг басхуу еер хэлээр ч ярьдаг
байсан байж болох юм. Хэрэв Бурхан таныг еер
хэлээр ярьдаг хумууст авралын зар хургэ гэвэл та
хэлний бэрхшээлээс болж болихын хэрэггуй.

Хэлний бас нэгэн бэрхшээл бол дэлхийн хун
амын гуравны хоёртой нь харьцахад тулгардаг.
Энэ бол тухайн хун терелх хэл дээрээ ч уншиж
бичиж чадахгуй еереер хэлбэл бичиг усэг
тайлагдаагуй байх явдал юм.

Боловсрол олгох хетелберийн хурээнд Нэгдсэн
ундэсний байгууллагаас маш их херенге зарж
байгаа нь унэн. Мен олон уле орон эдийн засагаа
хегжуулэхэд бух нийтийн боловсрол чухал юм
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гэдгийг анхааралдаа авсан нь ч унэн. Библи 1000
гаруй хэл дээр орчуулагдаад байгаа боловч
дэлхийн хун амын гуравны хоёр нь уунийг уншиж
чадахгуй байна. Зевхен манай улсад гэхэд л нийт
хун амын 95 хувь нь уншиж бичиж чадахгуй байна.

Тэгвэл бид энэ том бэрхшээлийг яаж давах вэ?
Бид уншиж чадахгуй хумууст Библи юм уу уунтэй
холбоотой сонин хэвлэлийг егеед ашиггуй шуу
дээ. Тэгвэл бид уунээс болж ажлаа зогсоох уу?
Харин ч угуй шуу.

Их Эзэн маань энэ бэрхшээлийг давж чадсан.
Тэр боловсрол мэдлэгтэй фарисайчуудтай
ярихдаа "Та нар уншаагуй гэж уу?" (Матай 19:4)
хэмээн Бурханы угэнд хандаж байсан. Харин
жирийн хумуустэй ярихдаа Тэр тэдний едер
тутмын амьдралаас нь жишээ тата н ярьдаг
байпав. Тэрбээр энэ бухнийг Бурханы хайрыг
хумууст ойлгуулахын тулд уйл,одэг байжээ.
Тухайлбал "Бурхан та бухэнд унэхээр их санаа
тавьдаг. Та нарын толгой дээрх ширхэг усийг чинь
хуртэл бугдийг нь тоопсон" гэж Христ хэлж
байжээ. (Матай 10:30) Тэрээр Бурханы хаант
улсын тухай хумууст ярихдаа ур тариа тарьж буй
хун, хурим найр, гээгдсэн зоос гэх мэт жижиг
туухуудийг ашиглан тайлбарладаг байв. Тэр
сургаалаа заахдаа бодит амьдралтай холбон
заадаг байсан учраас жирийн хумуус дуртайяа
Туунийг сонсдог байпаа. (Марк 12:37)

Уншиж бичиж чадахгуй хумууст Библийн
ишлэлээс хэлж егч цээжлуулж болох юм. Бурханы
Угийг сэтгэл зурхэндээ хадгалсан байхад энэ нь
тэднийг гэм хийхээс нь хамгаална. (Дуулал
119:11)
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=~
Дасгал

8 Хэлний хоёр бэрхшээл байдгийг нэрлэ.
а. _
б 0 _

9 Бичиг уеэг тайлагдаагуй бэрхшээлийг Ееуе
хэрхэн даван туулеан бэ?
а. Бичээеийг хэрхэн уншихыг зааж егеен.
б. Хумуует еунелэг унэний тухай заахдаа

тэдний едер тутмын амьдралаае жишээ
болгон туухуудийг ашигладаг байпав.

1 О Хэрэв Бурхан таныг еер хэлтэй уле
ундэетэнд илгээвэл та хамгийн туруунд юу
хийвэл дээр вэ?
а. Тэдний хэлийг нь еурахыг оролдоно.
б. Тэдэнтэй ойлголцож чадах еер хунийг

олоод туугээр дамжуулан хумуует зараа
хургэнэ.

НИЙГМИЙН БЭРХШЭЭЛ

30РИЛГО 4. Авралын зар mараагч,
зугззс зсзргууцзлmзй
хзрхэхийг твйпбврпвх.

нийгмийн
mулгарвал

Нийгэм тодорхой булгуудэд хуваагддаг нь
авралын зар тараахад еаад болж болох юм.
Жишээ нь Африкийн ихэнх орнуудад мэргэн ухаан
нь наетай холбоотой байдаг. Хун ендер наетай
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байх тусмаа ухаантай байдаг гэдэгт хумуус
итгэдэг. Тийм учраас насаар залуу хун еереесее
ахмад хунд итгэл гэх мэт зуйлсийн тухай ярих нь
зохисгуйд тооцогддог. Иймэрхуу нехцел байдалд
ярихдаа залуу хун зоригтой байх хэрэгтэй.

Зевхен бид иймэрхуу бэрхшээлуудтэй
тулгараагуй ажээ. Есус ч гэсэн иймэрхуу
бэрхшээлуудтэй тулгарч байжээ, Есус 12
настайдаа хуулийн нэртэй эрдэмтэдтэй ярилцаж
тэдний гайхлыг теруулж байж, Тэдний хувьд тийм
балчир насанд ийм мэргэн ухаан байгаа нь ер
байж боломгуй зуйл байпав. (Лук 2:47) Дараа нь
Есусийг Бурханы сайн мэдээг хуваалцахыг нь
зогсоох гэж оролдохдоо Тууний нийгмийн доод
гарлынх нь тухай хумуус ярилцаж байжээ,
Туунчлэн Есусийн найз нехед нь бие биенээсээ
Тэрээр юу хийж байгаагаа мэдэж байгаа болов уу
хэмээн асууж эхэлжээ. (Марк 3:21)

Есусийн хараа оруулж егсен сохор хун еврей н
шашны удирдагчдад Есус бол Бурханаас ирсэн
гэдгийг хэлэхэд тэд хулээн зевшеереегуй юм. Тэр
буу хэл тэд туунийг Бурханы талаар бидэнд ярих
зохисгуй нэгэн гэж узэж байв. Тэд насаар ахмад
хумуус байсан бегеед еерсдийгее туунээс илуу
ухаантайд тооцож байжээ, (Иохан 9:28-29, 34)
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Тимат бал Паулын Ефесийн сумд тамилсон
залуу пастор баЙлаа. Тэр ч бас адилхан энэхуу
залуу насны талаарх нийгмийн бэрхшээлтэй нуур
тулж байжээ. Ийм учраас Паул туунийг
зоригжуулан захидал бичдэг байж. Паул туунд Их
Эзэний ем не болон Тууний ариун элч нарын ем не
хулээсэн уурэг хариуцлагаа биелуул хэмээн захиж
байжаа, (1Тимот 4: 11, 12)

Танд ч гэсэн нийгмийн зугээс иймэрхуу
бэрхшээл тулгарч болох юм. Та нийгэмд ендер
байр суурыай эсвэл ендер боловсролтой эсвэл
асар баян хунд гэрчлэл хийх болж магадгуЙ. Тэд
таныг Бурханы хайрын тухай надад ярих зохисгуй
мэтээр дорд узэж балох юм. Гэвч та сайн мэдээ
хуваалцахаа хэзээ ч буу эогсоогоорой, Таныг
илгээсэн нэгэн тантай ургэлж хамт байх болно
гэдгийг сана. Тэр танд мэргэн ухааныг егех болна.
Христ давж гарсан юм. Тимат ч давж гарсан юм.
Та ч бас давж гарах бал но.

=~
Дасгал

11 Унэн хэллэгийн емнех усгийг дугуйп.
а. Би Есусийн улгэр дууриалалыг даган

нийгмийн ендер зиндааны хумууст
гэрчлэл хийхээс аЙхгуЙ.

б. Надаас залуу хумууст л би Христийн
тухай ярих ёстой.

В. Биднээс еер хумууст сайн мэдээг
хуваалцахад мэргэн ухаан зориг
хатуужил хэрэггэй.
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г. Би хэзээ ч хэнд ч Христийн тухай ярихад
бэлэн байх ёстой.

д. Хэрэв бид ХЭН нэгэнд Христийн тухай
ярихад зохисгуйд тооцогдвол дуугай
болсон нь дээр.

12 Энэ хичээлд узсэн зуйлуудээс хамгийн гол
нь юу байсан бэ? • '
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Хариултуудаа шалгаарай

1 амьдралыг

2 адилхан

з бид хэн бэ?

4 саад бэрхшээлээсээ

5 б. Танд ямар нэгэн илуу дээр зуйл байгаа
гэдгийг амьдралаараа туунд харуулах
явдал юм.

6 а. Сайн мэдээний хуч чадал нь еер ямар ч
хучнээс хавьгуй илуу юм.

7 Таны хариулт. Есус Христ миний
амьдралд шинэ утга учрыг егсенд би
унэхээр баярладаг.

8 а. Хэн нэгэнтэй сайн мэдээг хуваалцах
хусэлтэй боловч хэлийг нь мэдэхгуй
байх, .

б. Библи уншиж чадахгуй буюу бичиг усэг
тайлагдаагуй хумууст гэрчлэх.

9 б. Хумууст сунслэг унэний тухай заахдаа
тэдний едер тутмын амьдралаас жишээ
татан туухуудийг ашигладаг.

10 а. Тэдний хэлийг нь сурахыг оролдоно.
11 а. Унэн г. Унэн

б. Худал д. Худал
в. Унэн

12 Таны хариулт. Би ингэж хариулмаар
байна. Бурханы Уг хулэгдэнэ гэж байхгуй
бегеед газар бурийн бух хумууст сайн
мэдээ хургэхийг зогсоож чадах хуч гэж
угуй болохыг сурлаа.



ХАРЬЦААНДАА
АНХААР

"100 хонийг нэг шилбуурээр хариулдаг бол 100
хунтэй харьцахад 100 шилбуур хэрэгтэй" гэсэн
зуйр уг манай ард тумэнд бий.

Хун бур еер еер. Нэг ундэстэн байтугай нэг
овог аймаг, нэг гэр булийнхэн харилцан адилгуй
учраас та бугдтэй нь адилхан харьцаж бопохгуй.
Манай улсад ур непеегее узуулдэг зуйлс танай
улсад бур ямар ч ашиггуй байж мэднэ. Манай
оронд дээдэлдэг зуйлийг танай оронд цээрлэдэг
байж болох юм. Ихэнх тохиолдолд бид нэг хунтэй
харьцахын тулд олон арга хэрэглэх хэрэгтэй
болох уе гардаг. Авралын зар тараахад
хэрэглэгддэг хвндлвге гэдэг угийг хумуусийг
Христэд итгуулэхийн тулд бидний хийвэл зохих
алхам гэсэн утгаар нь хэрэглэдэг.

"Ямар хумуустэй ямар арга барилаар
харьцахаа би яаж мэдэх вэ?" гэж та асууж болох
юм. Унэнийг хэлэхэд би еерее ч сайн мэдэхгуй,
Зев арга барилаа олон олтлоо та оролдсоор л
байх хэрэгтэй. Хэрэгтэй уед еерийнхее арга
барилыг еерчпех хусэлтэй байж бас Ариун
Сунсээр удирдуулаараЙ.

6мнех хичээлээрээ бид соёл иргэншилтэй
уялдан гарч ирдэг саад бэрхшээлийг хэрхэн даван
туулах талаар узсэн. Хумуустэй хэрхэн харьцахыг
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судлах явцдаа емнех хичээлээр узсэн зуйлээ буу
мартварей.

Энэ хичээлээр та дараах зуйлийг судлах
болно.

Энгийн бай
Битгий буруушаа
Хундэлж буйгаа харуул
Санаа тавь

Энэ хичээл нь дараах зуйлийг хийхэд тань
тусална.

• Хумуустэй зев харьцах нь хумуусийг Христэд
авчрахад ямар тустайг ойлгох

• Сайн мэдээг бусадтай хуваалцахдаа зев
харьцаж сурах

111
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ЭНГИЙН БАЙ

Зорилго 1. Сайн мэдээг хуваалцахдаа энгuйн
бегвед зев харьцааmай байхын
жuшээг гаргах.

Хэрэв бид хумууеийн еэтгэлийг татъя гэж хуеч
байгаа бол еайн мэдээг хуваалцахад ямар
хандлага бидэнд тустай байх вэ гэдгийг бодолцох
хэрэгтэй. Эхлээд бид еередийн уг, уйлдлийг амьд
жишээ болгох ёстой. Дараа нь маш энгийн байж
хумууед хамгийн ойлгомжтой байх арга замуудыг
хайх хэрэггэй.

Ееуе Самари буегуйтэй уулзахдаа туеламж
хэрэгтэй аялагч хуний дурээр хандеан. Энэ гэмтэй
эмэгтэй ч гэеэн Ееует маш их туе хургэж чадах
байпаа. Ееуе, би ариун учраае энэ нугэлт
эмэгтэйн туеламжийг авахгуй гэж бодсонтуй.
Харин ч туунээе "Надад уух ус егееч" (Иохан 4:7)
гэж гуйсан.
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Манай упсад ийм харьцааг хврийн хунuй буюу
аялагчuйн харьцаа гэж нэрлэдэг.

Есус ийм энгийн харьцааг хэрэглэснээр энэ
эмэгтэйн дотоод зурх сэтгэлийнх нь хэрэгцээг
хангаж егсен. Есус туунд вмьдрвпын усыг егсен.
Абрахамын зарц худгийн дэргэд Ребекатай
харьцахдаа бас яг ийм харьцааг ашигласаныг бид
Хуучин Гэрээнээс уншдаг. Тэрбээр Ребекад
хандан "Чи надад ваартай уснаасаа жаахан
уулгана уу?" (Эхлэл 24:17) гэж гуйсан байдат.

Би нэг их олон орноор явж узээгуй Л дээ.
Гэхдээ очсон орнууддаа ~арж байхад тэндхийн
хумуус нь тусламж хэрэгтэй хумууст туслах
дуртайг би анзаарсан юм. Хэрэв хэн нэгэн хун
танд зориулж жаахан ч гэсэн еертее уйлчлуулэх
боломж олговол та тэр хунд сайн мэдээг
хуваалцахад тэр таныг дуртайяа сонсдог.

Телеелегч Паул ч мен адил маш энгийн
харьцааг ашиглаж байжээ. Туунийг Афинд очиход
тэр хотоор дуурэн худал бурхад байхыг хараад
тэр ихэд гутарсан. Тэр хумуустэй ярихдаа мэргэн
ухааныг ашиглан оновчтой ярьж байжээ. Тэр
хумуусийн яг хэрэгтэй цэгийг нь олж ярьдаг
байпав. Паул Арэйпагийн дунд зогсож ийнхуу
хэлэв.

Афины эрчуудээ! Та нар алив бухнээрээ их
шутлэгтэй юм гэдгийг би харж ажиглалаа.
Учир нь гэвэл би та нарын шутдэг зуйлсийг
НЭГД нэгэнгуй ажиглан явахдаа "Ул мэдэгдэх
бурханд" гэсэн бичигтэй тахилын ширээг олж
харсан юм. Ингэхлээр та нар мэдэхгуй атлаа
шутэн биширдэг зуйлийг чинь Л би та нарт
тунхаглаж бай на. (Уйлс 17:22,23)
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Паул энэ мэт тэдний амьдралд болж буй
зуйлсийг ярьснаар тэдний анхаарлыг татаж
чадсанЭнэ бол их энгийн арга юм. Хэдийгээр тэд
хуурамч шутээнийг дээдэлдэг байсан ч Паул
уунийг нь ашиглан сайн мэдээг хуваалцжээ. Ууний
ур дунд тэдний зарим нь ТУУНТЭ"Й нэгдэн Бурханд
итгэсэн юм. (Уйлс 17:34)

Хэрэв телеелегч Паул тэдэнд хандан "Та нар
гэмтэй. Та нар тамд унах болно. Худал шутээнийг
шутэгч хэзээ ч Бурханыг харахгуй" гэж хэлсэн бол
юу болох байсан болоо? Хэрэв тэр ингэж хэлсэн
бол ур дун нь огт еер байх байсан. Магадгуй тэр
едер хэн чЕсуст итгэхгуй байх байсан.

Танд анх Есусийн тухай ярьж егсен хунийхээ
тухай боддоо. Тэр хун энгийн харьцаатай байсан
уу? Бид муухай харьцаатай бол хумуусийг
Христэд итгуулж чадахгуй. Бид энгийн бегеед
эелдэг зеелен харьцаж байж л тэдэнтэй нехерлеж
тусалж чадна.

Хэдэн жилийн емне нэг едер би хараагуй
пастор нагац ахыгаа нэгэн тосгон руу дагуулж
очсон юм. Одоог хуртэл би тууний хумуустэй яаж
харьцаж байсныг нь санадаг. Тэр тосгоны хумуус
бурхадынхаа ивээлийг хуртэхийн тулд амьтан
адгуусаар ергел ергедег байпав. Авга ах маань
тэдэнд "Адгуус амьтнаар ергел ергех нь эртний
зуЙл. Бурханд энэ нь таашаагддаг байсан бегеед
уунийг ургэлж хийж бай гэж Тэр хумуусдээ хэлсэн"
гэж хэлж билээ.

Ингэж ярьж ЭХЛЭХЭД нь тосгоныхон бугдээрээ
тууний угийг нь маш анхааралтай чих тавин
сонсож байв, Тэд урьд нь хэзээ ч ийм яриаг
сонсож байсантуй. Урьд нь тэднийг дандаал
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буруушаадаг байж. Тэгээд нагац ах маань тэр
хумууст цаг нь болоход Бурхан Хуугээ ергел
болгон илгээснийг тайпбарпапаа. Дараа нь Есус
бух хун терелхтенийг аврах гэж загамай дээр нас
барсан тухай яриад уунээс хойш Бурхан адгуус
амынаар ергел авахаа больсон. Есус бугдийг
орлосон. Бид зугээр л Туун дээр очиж Туунтэй
ярихад Тэр биднийг сонсох бопно гэдгийг хэлж
билээ.

Хараагуй нагац маань бух хумуустэй маш
энгийн бегеед зев харьцсанаар тэдний ихэнх нь
Христэд итгэсэн юм. Одоо тэдний зарим нь
Христийн тухай сайн мэдээг тургээж яваа.
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=~ Дасгал

1 Гэмт амьдралтай хунд бид хамгийн сайнаар
яаж туслах вэ?

а. Хэрэв тэр еерчлегдехгуй л юм бол там руу
явна гэдгийг нь хэлнэ.

6. Тууний хийж байгаа зуйлд нь хамтран
оролцсоноор бид туунд илуу тусалж чадна.

в. Христийн хайраар бидний гэмт амьдрал
яаж еерчлегдсенийг туунд харуулна.

2 Зев харьцаа болгоны ем не 1, буруугийнх нь
емне 2 гэсэн тоог тавь.

· .. а. Шуумжлэх
· .. 6. Энгийн байх
· .. в. Тусч байх

· .. г. Туслалцаа авах
· .. д. Буруушаах
· .. е. Хайраа харуулах

БУУ БУРУУШАд

Зорилго 2. Бурхан гэмт хунд хэрхэн хвнддвг
тухай хоёр жuшээг Бuблээс татах.

Бурхан биднийг буруушааддаггуЙ. Адам, Ева
хоёрыг гэм хийхэд Бурхан тэр дор нь тэднийг
устгаж чадах байсан. Гэвч Тэр тэгээгуй. Харин
Тэрээр аргадсан хоолойгоор "Адам чи хаа байна
вэ?" (Эхлэл 3:9) гэж дуудсан.

Давид хааны уед ертенц бухлээрээ гэмээр
дуурсэн баЙлаа. Ундэстэн бурийн хумуус худал
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бурхадыг шутдэг байв. Зарим нь бур ХУУХАуудээ
тахил болгон аеаж буй галд хийж бурхандаа
ергедег байж. (Левит 18:21) Израилийн ард тумэн
ч Бурханаае урваеан байпаа. Тэд буеад
ундэетнуудээе ялгагдах зуйлгуй болеон байв.
Vуний баримт болгон Давид хаан ийнхуу бичеэн
байдат.

Мунхаг хун зурхэндээ "Бурхан байддаггуй"
гэеэн. Тэд завхарцгааеан, тэд жигшууртэй
уйле хийсэн. Сайн уйл хийдэг хун огт байхгуй
. . . Тэд бугдээрээ дур мэдэн явцгааж, тэд
хамтдаа завхарцгааеан. Сайн уйл хийдэг хун
байхгуй, нэг ч баЙхгуЙ".(Дуулал 14:1,3)

Бурхан нугэлт ертенцийг хараад биднийг
буруушааж уурлаж хилэгнэнэ гэж та бодож байна
уу? Гэвч Тууний юу хэленийг соне доо.

"Нааш ир. Хамт хэпэпцье" гэж Эзэн айлдаж
байна. Та нарын нуглууд час улаан мэт
боловч цае шиг цагаан болно. Тэдгээр нь
хурэн улаан боловч ноое шиг болох болно
гэж Бурхан хэлжээ. (Иеаиа 1:18)

Их Эзэн хумууеийг аргадан емгеелдег. Тэр
гэмийг узэн яддаг ч гэеэн гэмтнийг хайрладаг юм.
Тэр тэнгэрээе хуний зевхен гэмийг харсангуй,
Харин тэд харанхуйд хаашаа явж юу хийхээ
мэдэхгуй байгааг хареан юм. Хумууе гэмийн
улмаае ихэд еерчлегдеенийг Тэр хареан. Бух зуйл
еайхан болжээ гэж Тэрээр хойшид хэлж чадахгуй
болеон. Бурхан хун терелхтенд унэхээр хайртай
учраае цорын ганц Хуугээ илгээсэн юм. Тэр энэ
ертенцийг яллахыг бус харин аврахыг хуедэг.
(Иохан 3:16-17)
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Есус биднийг яппаагуй. Энэ нь Тууний зорилго
байгаагуй. Тэр Самари бусгуйтэй ярилцахдаа
туунийг гэмтэй гэдгийг нь мэдсэн. Хуулийн дагуу
бол тэр бусгуйг чулуугаар цохиж алах ёстой
байсан. Гэвч Есус туунийг еревдеж хайрласан
учраас туунд амьдрал тэтгэгч менхийн усыг егсен.
Энэ амьд ус нь туунийг гэмээс холдуулж Бурханд
ойртуулах болно гэдгийг Есус мэдэж байсан юм.
(Иохан 4:10)

6ер нэгэн завхай хэмээн буруушаагдсан
эмэгтэйн тухай бид Библээс уншдаг. Тууний эсрэг
хоёроос илуу гэрч байжээ. Тууний нехер нь ч,
уйлж буй хуухдууд нь ч, еер хэн ч туунийг
чулуугаар цохиулж алагдах ялаас нь аварч
чадахгуй байв. Гэвч тэнд Есус байсан. Тэр тэдэнд
хандан "Та нараас нугэлгуй нь эхлээд энэ
эмэгтэйг чулуугаар шид" гэж хэлжээ. (Иохан 8:7)
Тэнд цугласан хумуусээс гэмгуй бегеед эхний
чулууг шидэх хун гарсангуй. Есус ганцаараа л
чулуу шидэх байв, Гэвч Тэр эмэгтэйд хандан:

"Эмэгтэй, тэд хаа байна? Чамайг хэн ч
шийтгэсэнгуй юу?" гэсэнд эмэгтэй:

"Эзэн минь хэн ч шийтгэсэнгуй" гэв. Есус

"Би ч чамайг шийтгэхгуй. Яв. Уунээс хойш
дахин нугэл буу уйлд" гэжээ. (Иохан 8: 10-11)
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Нэгэнт челеелегдсен болохоор гэр руугээ баяр
хеертэйгээр харьж яваа тэр эмэгтэйг тесеелеед уз
дээ. Есус биднийг яллахаар ирээгуй. Харин Туунд
итгэсэн хумууст амьдралыг бэлэглэхээр ирсэн юм.

Бугдээрээ Их Эзэнийхээ улгэр дууриаллыг
дагацгаая. Бидний уурэг бол гэмээс болж
яллагдсан хумууст итгэл найдварын мэдээг хургэх
явдал юм. Бид тэдэнтэй харьцахдаа Бурханы
хайраар хандаж, Тууний мэлмийгээр харан
харьцах ёстой.

=~
Дасгал

3 Гэм нугэлт хоёр бусгуйтэй харьцсан Есусийн
харьцаа ямар байсан бэ?
а. Тэр тэднийг шийтгэсэн
б. Тэр тэднийг уучилсан

4 Израилчуудыг гэм хийхэд Бурхан тэдэнтэй яаж
харьцсан бэ?
а. Тэр тэднийг шийтгэхийг хуссэн
б. Тэр тэдний гэмийг ноос мэт угааж цагаан

болгохыг хуссэн

5 Хун терелхтний гэмт амьдралд Бурхан хэрхэн
хандаж ямар хариултыг тэдэнд егсен бэ?
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6 Бурхан яагаад Есусийг бидний гэмийн телее
ухуулэхээр илгээсэн бэ?
а. Учир нь Тэр гэмт хумуусийг узэн яддаг

байпав.
б. Яагаад гэвэл Тэр бидэнд унэхээр хайртай,

7 Гэмтэй хунд хандах бидний хандлага ямар
байх ёстой вэ?

ХУНДЭЛЖ БДЙГДДГДД ХДРУУЛ

30РИЛГО 3. Авралын зар тараахад бусдед
хундэтгэл узуулэх нь ямар ур дун
авчuрдаг тухай жuшээ татах.

Танаас нас болон зиндааны хувьд еер хунтэй
хэрхэн харьцахаа мэдэж байх нь чухал болохыг
ем не нь узсэн билээ. Ууний олон жишээг бид
Библээс харж болно.

Израилийн охин эзэгтэйдээ яаж хандсаныг
аваад узье. Тэр "Самари дахь эш узуулэгчтэй эзэн
минь уулзаасай гэж би хусэх юм! Тэгвэл тэр
тууний уяман евчнийг эдгээхсэн" гэжээ. (Хаадын
дэд 5:3) Ингэж харьцана гэдэг нь ямар их мэргэн
ухаан бэ? Хуний нутагт амьдарч буй балчирхан
зарц охи н тэдэнтэй бодсоноо Л хуваалцсан.
Ийнхуу хэлснээр нь тууний эзэн Нааман тэр эш
узуулэгч руу явжээ.
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Эш УЗУУЛЭГ'-lНааманд хандан Иордан голд
очиж биеэ угаа гэж хэлэхэд нь тэр дахин буруу
шийд гаргажээ. 3индаа дээгуур хуний хувьд биеэ
тэрхуу бохир усанд угаахыг хусээгуйн улмаас тэр
эш УЗУУЛЭГ'-lийн хэлснийг уйлдэлгуй гэр руугээ
буцжээ. Гэвч тууний зарц нар нь "Эцэг минь, тэр
эш УЗУУЛЭГ'-lтанд агуу зуйлсийг хэлсэн бол та
хийхгуй байх байсан уу? Гэтэл тэр танд угааж
цэвэр бол гэж байхад та хийхгуй гэж уу?" гэж
хэлдэг. (Хаадын дэд 5:13)

3арц нарын энэхуу эзэнээ хундэтгэсэн
болгоомжтой хандлага нь эзнийгээ даруу болгож
Иордан голын усанд очиж биеэ угаах шийдвэрийг
гаргахад нь тусалеан. Ууний дараа удалгуй тууний
бие эдгэрчээ!

Манай оронд сайн мэдээг тугээгчид маш дотно
энгийнээр харьцаж байсан учир олон тосгод
баярын мэдээнд нээлттэй байсан юм. Гэвч зарим
тосгодууд одоо хуртэп сайн мэдээнд хаалттай
байгаа. Энэ нь хэдийгээр Христэд итгэгчид нь зев
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бодол еанаа агуулж байвч буруу хандлагаар
хандеанаае болеон юм.

Нэг едер Давид хаан, хаан еэнтийдээ залран .
байхад нь нэгэн хун бараалхаж туунд "Их Эзэний
ергее руу явцгаая" гэжээ. Давид хаан ихэд
баяртайгаар "Их Эзэний ергее руу явцгаая" гэж
тэд надад хэлэхэд би ихэд баярлав хэмээн
егуулеэн байдат. (Дуулал 122:1) Энэ нь жирийн
хуний хаандаа хандеан энгийн бегеед, зев
хандлага байеан юм.

Зарим уед зев харьцаа нь шулуун бегеед
шируун байж болно. Гэхдээ бид ямагт Ариун.
Сунеээр удирдуулна гэдгийг санаарай.

~~ Дасгал

8 Та хэн нэгнийг хундэтгэж харьцеаны улмаае
энэ нь таныг тэр хунд гэрчлэл хийхэд туеалеан
жишээг дурдаж чадах уу?

9 Бяцхан Израиль охины туух нь бидэнд
а. еанаа тавьж буйгаа харууленаар

хундэтгэлээ илэрхийлж болно гэдгийг
еургадаг.

б. юу гэж боддогоо хэлэхгуй байенаар
хундэтгэлээ харуулж болно гэдгийг
еургадаг.
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1 О Нааманы зарц нар нь туунд унэнийг
хэлэхээс айсан бол юу болох байсан гэж та
бодож байна.

САН Ад ТАВЬ

30РИЛГО 4. Бuд хумуусm санаа mавьж буйгаа
яагаад харуулах хэрэгmэйг
тейпбврпвх.

Авралы н зар тараах уед юу юунаас илуу
хумуусийн хэрэгцээнд нь бид санаа тавих
хэрэгтэй. Христээр илгээгдэгсэд нь Тууний явсан
газраар нь явж эргэн тойрныхоо хэрэгцээг зурх
сэтгэлээрээ мэдэрч сурах хэрэггэй.

Газар газарт хумуусийн хэрэгцээ еер еер байж
болно. Гэхдээ эдгээр нь еренхийдее ижил байдат.
Есус хуримын ёслолд уригдсан байв. Тэрээр тэнд
очсоноороо тэдний хэрэгцээтэй зуйлд нь тусалж
чадсан. Хэрэв Тэр урилгыг нь хулээж аваагуй бол
юу болох байсан бол. Нэгдугээрт, хуримын баяр
баясгалан уйтгараар солигдох байсан.
Хоёрдугаарт, Тэр нэгэн гайхамшигаа узуулэх
боломжоо алдах байсан байх. Тууний шавь нар нь
ч тийм хурдан Туунд итгэхгуй байсан. Бид ч мен
Тууний санаа тавьдаг энэрэлт хайрын талаар
сонсож чадахгуй байх байпав. (Иохан 2:11)

Цийдон аймгийн нэгэн бусгуй буг шугэлсэн
охиныг минь авраач хэмээн Есусээс орилон
гуйхад Тэр тууний хэрэгцээг хангаж егсен. Дэлхий
дээрх Тууний ажил нь Израилийн хилээр
хязгаарлагдаж байсан ч тэр эмэгтэйн хашхирааг
Есус хайхралгуй енгереегуй юм. Есус чин
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сэтгэлээсээ уйлж буй нэгэнтэй нь хамт уйлж,
жаргалтай байгаа нэгэнтэй нь хамт баярладаг
байпав. Та бидэнд ч мен адил ийм уурэг оногдсон.

1974 онд авралын зар тараалтын нэгэн
компанит ажлын уеэр би сумийнхээ туслах
ахлагчтайгаа хамт нэг хэсэг хумуусээс негее булэг
хумуус дээр очин тэднийг удшийн цуглаандаа
урьж Христийн сайн мэдээг хуваалцаж байпаа.

Нэг хэсэг хумуус дээр очтол тэнд хуухэд нь
денгеж нас бараад байгаа нэгэн эмэгтэй таарсан
юм. Туунийг тайвшруулахаар олон хун ирсэн
байпав. Дараа нь бид тэр эмэгтэйтэй бас тууний
нехертэй нь ярилцсан юм. Бид тэр хоёрт эрт дээр
цагт Ева хуугээ алдахад Бурхан туунийг
тайтгаруулах туунд дахин хуу заяасан (Эхлэл
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4:25) тухай хуваалцсан. Мен Давид хаан нэгэн
цагт уй гашууд автан байхад Бурхан туунийг мен
тайвшруулж байсан тухай бид тэдэнд ярьж егсен.

Тэр эцэг эхийн сэтгэл зурх нь нээлттэй байхыг
бид мэдэрсэн. Тэр хоёр хоёулаа залбирч егехийг
бидээс хусч билээ. Бид Бурханаас Ева болон
бусад хумуусийг тайтгаруулсан шигээ тэднийг ч
бас тайвшруулаач гэж залбирсан.

Нэг жилийн дараа енее эмэгтэй нэгэн хеерхен
охин теруулж Бурханы тайтгарлыг биеэрээ
мэдэрсэн юм. Арай эрт Христтэй учрахгуй яав даа
хэмээнэнэ эцэг эх хоёр санаа алдаж байв.

Бид хоёр тэдний хэрэгцээнд санаа тавьсан
учраас Бурхан тэдний амьдралд гайхамшигт
зуйлсийг хийх боломжтой болсон юм. Тэдний
энэхуу гэрчлэлээр дамжуулан тэр тосгоны бусад
хумуус Христийг хулээн авсан юм.

~~ Дасгал

11 Санаа тавих гэсэнтэй утга нэгтэй уг нь__ .
(халамж/итгэл) юм.

12 Бид хумуусийн телее санаа тавьж буйг тэд
хараад бид тэдэнд ::---------.
(хэрэгтэй/хайртай) гэдгийг мэддэг.

13 Энэ хичээлийн эхэнд Бурхан бидэнд
хичнээн их хайртай болохыг егуулсэн нэгэн
ишлэлийг узсэн билээ. Тэр ишлэлийг та
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санаж байна уу? Уунийг бичиж аваад
цээжил.

14 Одоо сурсан зуйлээ хэрэгжуулэх цаг
боллоо. емнех нэг хичээлээрээ сайн мэдээг
хуваалцах хусэлтэй байгаа хунийхээ нэрийг
бичсэн билээ. Та тэр хунийхээ телее
гуйсаар байгаа биз дээ. Одоо туунтэйгээ
еерийнхее итгэгчийн амьдралаа хуваалцаж
эхэл. Доорх зайнд тэр хунийхээ нэрийг бас
анх туунтэй хуваалцсан он, сар, едрее бич.
Дараа нь ууний адилаар сайн мэдээг
хуваалцсан хумуусийнхээ нэрсийг он сартай
нь бич.

Хариултуудаа шалгаарай

1 В. Христийн хайраар бидний гэмт
амьдрал яаж еерчлегдсенийг туунд
харуулна.

2 а. 2) Буруу харьцаа
6. 1) Зев харьцаа
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в. 1) Зев харьцаа
Г. 1) Зев харьцаа
Д. 2) 6уруу харьцаа
е. 1) Зев харьцаа

3 б. Тэр тэднийг уучилеан.
4 б. Тэр тэдний гэмийг ноое мэт

цагаан болгохыг хуесэн.
5 Тэр еерийн хуу Ееуе Хриетийг бидний

гэмийн телее золиое болгож егеен.
6 б. Яагаад гэвэл Тэр бидэнд унэхээр

хайртай учраае
7 6ид Ееуеийн улгэр дууриалалаар тэднийг

буруушааж яллахын оронд тэднийг
хайрлах ёстой.

8 Таны хариулт. Та буедыг дандаа
хундэтгэдэг байх гэж би найдаж байна.
Хэрэв та хумууеийг хайрлан эвеэг хандвал
тэдний еунелэг хэрэгцээг унэн шударгаар
ойлгуулж чадна гэдгийг еанаж яваарай.

9 а. Санаа тавьж буйгаа харууленаар
хундэтгэлээ илэрхийлж болно гэдгийг
еургадаг.

1 О Тууний евчин нь эдгэрэхгуй байх байсан.
11 халамж
12 хайртай
13 Тэр ишлэл бол Иохан 3:16 юм. Уунийг

Библээеээ олоод цээжил.
14 Та ур тарьж уеалж байгаа гэдгээ санаарай,

Улдеэнийг нь Бурхан хийх болно.



ШАГНАЛ
АВНА

Хэн нэгнийг хундэтгэх ууднээс тууний нэрээр
нэрлэсэн гудамж юм уу барилга байшинг та мэдэх .
уу? Эргэн тойрноо хар даа. Хумуусийн нэрээр
нэрлэгдсэн гудамж талбай, барилга, байгууламж,
онгоцны буудал, хот, тосгон, гол гээд Л алан
зуйлийг та олж харах болно. Энэ бал тэр хумууст
олгосон шагнал гэлтэй. Тэд ард тумэн улс
нийгэмдээ гавъяат уйлс бутээсэн учраас тийнхуу
шагнагдсан юм.

Бух хун терелхтенд тустай уйлс хийснийх телее
Нобелийн шагналыг жил бур олгодог гэдгийг та
сонссон биз ээ. Саяхан манай улсад сууж буй
гадаадын нэгэн элчин сайдад нийслэл хотын
маань алтан тулхуурийг гардуулан ендер
хундэтгэл узуулсэн юм.

Харин Бурханаас ирэх шагналын тухайд яах
бал? Хумуус бие биенээ ийм ендер шагналаар
шагнадаг юм бал Бурхан еерт нь хайртай бух
хумуусийг уунээс хавьгуй илуугээр шагнахгуй гэж
уу? Мэдээж шагнана! Христ, Эцгийнхээ ем не
биднийг хундлэх болно гэсэн бодал маань бидэнд
эцсийг нь хуртэл явах итгэлийг егдег. "Тиймээс
бид еерсдийг маань хурээлэн буй гэрчлэлийн
улэмж агуу уултэй тул аливаа саад тотгор ба
биднийг тун амархан урхидцаг нуглийг хажуу тийш
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тавьж емнее тавигдсан уралдаанд тэвчээртэйгээр
гуйцгээе." (Еврейчууд 12:1) Бид шагнал авна!

Энэ хичээлээр та дараах зуйлийг судлах
болно.

Одоо байгаа шагнал
Их Эзэний оршихуй
Сэтгэл хангалуун байдал

Ирээдуйн шагналууд
Мэдэгдэж байгаа шагналууд
Мэдэгдэхгуй байгаа шагналууд

Энэ хичээл нь дараах зуйлийг хийхэд тань
тусална.

• Есусийн тухай сайн мэдээг хуваалцах хумууст
Бурхан гайхамшигт бэлгуудийг бэлдсэн
гэдгийг ойпгох.
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ОДОО БДЙГДД ШДГНдЛУУД

Зорил го 1. Авралын зар тара ах явидве бидний
авч болох шегнвлуудын жuшээг вгвх.

Авралын зар тараагч хун шагналын тепее
ажилпадаггуй. Шагнал нь тууний зорил го биш.
Бурхан туунийг хайрласан учраас, Есус туунийг
аварсан учраас тэр ажилладаг юм. Тэрбээр
Христийн тушаалыг дуулгавартайгаар биелуулэн
хумууст хурдэг юм. Тэр бас Христэд итгэн шинэ
мен чанартай болсон учраас сайн мэдээг
хуваалцах салшгуй нэг хэсэг нь болдог. Тэр бусад
хумууст хайртай бегвед ижил итгэл найдвар, Есус
Христ дотор амьдралын шинэ утга учиртай байхыг
хусдэг учраас авралын зарыг тараадаг.

Христэд итгэгчдийн зорилго нь шагнал авахад
биш боловч Бурхан тэдэнд олон шагналуудыг
егехийг хусчээ. Миний бодлоор бол ертенц дээр
авралын зар тараахаас еер ямар ч ажил ийм их
шагналыг хуртдэггуЙ. Энэ шагналууд нь одоо
ирээдуйгийн алинд нь ч байх бегеед цаг зуурын ба
менхийнх, материаллаг ба сунслэг шагнал гэж
байдат.

Их Эзэний орwихуй

Их Эзэний оршихуй ургэлж бидэнтэй хамт
байдаг гэсэн итгэл бол авралын зар тараалтын
хамгийн гайхамшигт шагналуудын нэг юм. Нас
бараад дахин амилсныхаа дараа Есус хумууст
сайн мэдээг тугээхээр шавь нараа дэлхийн енцег
булан бурт илгээсэн билээ. Тэдний уурэг
даалгавар агуу бегеед маш олон хунд хэцуу
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зуйлуудтэй тулгарч байсан. Магадгуй шавь нар нь
бидэн шиг айдсаар дуурсэн эгэл хумуус, энэ
дэлхийн енцег булан бурт яаж Христийн сайн
мэдээг хургэх билээ гэж гайхаж байсан биз ээ.

Гэвч ийнхуу айж эхлэхээс нь емне Христ
тэдэнд' хандан: "Би ургэлж та нартай хамт байх
болно" гэдгийг баттай ойлгуулж "Миний та нарт
тушаасан бугдийг сахин биелуулэхийг тэдэнд заа.
Энэ уеийн тегсгел хуртэл Би та нартай хамт байх
болно" гэж айлдсан билээ. (Матай 28:20)

Есус газар, тэнгэрийн бух юмсыг эзэгнэх хуч
чадалтай бегеед тууний хуч чадалд ямар нэгэн
хэмжээ хязгаар гэж угуй. Ухэл ба булшны аль нь ч
Туунийг зогсоож чадаагуй юм. Туунд ямар ч
паспорт хэрэггуй. Туунд очиж чадахгуй уле орон
гэж баЙхгуЙ. Ийм хун едер тутмын маань
амьдралд хамт байна гэдэг бол хамгийн агуу том
шагнал юм. Энэ шагнал нь Аврагч Их Эзэндээ
улам итгэлтэй байхад маань тусалдаг.

Итгэлт ажилчиддаа Тууний хуслийг биелуулэх
боломжийг ямагт гаргаж егдег. Египетийн
боолчлолоос Израильчуудыг челеелуулэхээр
Бурхан Мосег илгээсэн. Бух хумуус их целд
баЙлаа. Энэ нь еерт нь дэндуу ахадсан ажил
гэдгийг Мосе мэдэж байпав. Тэрээр эргэлзэж
тээнгэлзэж асуултууд тавьж эхэлсэн. Тэр энэ
ундэстнийг яаж еерее ганцаараа авч явах вэ? Энэ
нь боломжгуй зуйл байв, Мосе сул дорой болохоо
ухаарсаны дараа тэрээр Бурханд хандсан. Бурхан
тэдэнд, амласан газарт хуртэл тэдэнтэй хамт
байж их qелийг туулна гэж амлажээ. Ууний хариуд
Мосе Бурханд хандан "Хэрэв та бидэнтэй хамт
явахгуй бол биднийг энэ газраас буу явуулаач"
гэсэн байдат. (Египетээс гарсан нь ЗЗ:16)
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Мосегийн хувьд еерт оногдсон ажлаа хийж
дуусгах ганцхан зам байсан нь Бурханы оршихуй
ямагт хамт байгаа гэдэгт итгэн Туунд даатгах
явдал байпав. Христэд итгэгчийн амьдралаа
амжилт, урам зоригтойгоор бусадтай хуваалцаж
чадах цорын ганц зам бол Бурханы оршихуйг
ямагт еерседтэйгээ хамт байлгах явдал юм.

Тепеепегч Паул шоронд хоригдож байсан.
Христийн тухай сайн мэдээг тунхаглаж байсны
улмаас тэр олон бэрхшээлуудтэй тулгарсан.
Тууний хамтран ажиллагсад, найз нехед бугд
туунийг орхин явсан. Шуухийн емне тэр еерийн
хэргээ танилцуулах уед хэн чтууний талд
зогсоогуй юм. Тэгсэн ч тэр Тимотод ийнхуу
бичжээ. "Гэвч Эзэн надтай хамт зогссон бегвед
тунхаглалыг надаар дамжуулан дэлгэруулж бух
харь ундэстэнд сонсгохын тулд намайг
тэнхэруулэв". (2Тимот 4:17)

Ганцаардсан ч, зовж зудэрсэн ч едер
тутмынхаа амьдралд ийм бурэн итгэлтэй байхыг
та хусч байна уу? Шагнал нь унэхээр агуу боловч
нэг болзол бий. Та явах хэрэгтэй, "Та нар яв ...
Би та нартай ургэлж хамт байх болно" гэж
амласан байдат. (Матай 28:20)

=~
Дасгал

1 Сайн мэдээг тараалгахаар шавь нараа
илгээхийнхээ ем не Есус тэдэнд гайхамшигт
ямар амлалтыг егсен бэ?
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2 Уунтэй адил амлалтыг бид яаж хулээж авч
болох вэ?

3 Телеелегч Паулыг шоронд орхоход туунтэй
хамт хэн байсан бэ?

4 Мосе Израильчуудыг яаж цел дундуур
дагуулан амлагдсан газарт аваачиж.чадсан
бэ?

5 Христийн тухай сайн мэдээг хуваалцахад
бидний гол зорил го юу байх ёстой вэ?
а. Шагналууд
б. Хумуусийг Христэд авчрах

СЭТГЭЛ хангалуун байдал

Хийсэн ажлынхаа сайн ур дунг харж баярлах
нь ажилчин хунд юунаас ч илуу шагнал болдог.
Энэ бол ендер цалингаас ч дээгуур зуйл юм. Есус
энэ талаар жишээ болгон 3 зарцын тухай бидэнд
егуулсэн бвйдаг, (Матай 25:14-30) Зарц болгонд
хэрд нь тохирох аж ил оногджээ. Тэдний зевхен
хоёр нь "Сайн ажиллажээ. Та хоёр итгэлтэй сайн
зарц нар байна" гэсэн сайшаалыг сонсоод магнай
хагартал баярлажээ. Гуравдахь нь оноогдсон
ажлаа хийгээгуй учир маш их айж чичирсээр
ирсэн. Туунд ямар ч шагнал егсенгуй,

Би нутагтаа дервен жилийн турш багшаар
ажилласан. Нэг жилд нь би бага ангийнханд
хичээл заасан. Ангид маань еер еер тосгоноос
францаар ганц ч уг ярьж мэддэггуй 70 хуухэд
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иреэн. Би хичээлээ бур эхнээе нь заах хэрэ~эй
болеон.

Хичээлийн жилийн еуулчээр тэд францаар
хоорондоо ярьж, уншиж бур бичиж еуреан байв,
Энэ бол ёетой гайхамшигтай явдал байсан. Ажлаа
еайн хийений баяр баяелыг зурх еэтгэлийнхээ
гунд мэдрэх шиг еайхан юм гэж байхгуйг би
мэдэреэн.

Авралын зар тараахад ч бас ийм байдат. Бид
Хриетэд шинээр итгэеэн хуний амьдрал, тууний
Бурханыг магтаж байгааг, хумуует Хриетийн тухай
ярьж байгааг нь хараад газар дэлхийн баяпапай
зуйрлэшгуй шагналыг авдаг. Хумууеийг менхийн
зовлонгоое аврахад ер буеын элч нар биднийг
харан баярлаж байгааг мэдэх нь унэхээрийн том
шагнал юм. Ееуе Петрт ее рее ингэж хэлжээ.

Миний нэрийн тепее еерийн гэр орноо, ах
дуусээ, эгч дууеээ, эевэл эцэг эхээ,
хуухдуудээ, эевэл эдлэн газраа орхиеон хун
бур зуу дахин ихийг хуртэх бегеед менх
амийг евлех болно (Матай 19:29) гэеэн
байдат.

Манай оронд анхны Хриетэд итгэгчид хунд
хэцуу зуйлтэй их тулгардаг байсан. Тэдний зарим
нь гэр бул, найз нехдеееее туегаарлагдеан
байсан. Тэд маш ихээр зовж шаналж байсан
боловч Бурхан тэднийг орхиогуй юм. Тэд еер
нэгэн шинэ гэр бултэй болеон нь Бурханы гэр бул
байпав. Тэд мен еер олон зуйлуудээр ивээгдеэн.
Та энэ дэлхийн хаана нь ч явеан еерийн Хриетэд
итгэгч ах дvvетэйгээ тааралдах болно. Та тэдний



Шагналавна 135

хэлээр ярьдаггуй, арьсны тань енге еер байж
балах ЮМ. Гэвч бид бугдийг ах дуусийн хайр
хооронд нь нэгтгэж байгааг та мэдэх бопно. Та
Христэд итгэснээр нэг найзаа алдсан ч Бурхан
таныг нэгэн гэр булийн алан найз нехдеер шагнах
бопно.

Абрахам Бурханы угийг даган еерийн гэр орон
найз нехед, гэр бул, нутгаа архин явсан. Ууний
аранд туунд маш узэсгэлэнтэй сайхан газар
нутгийг бэлэг бопгон егсен. Тэрбээр алан
ундэстний эцэг балеан. Тэр унэхээр газар
тэнгэрийн бух баялгаар ивээгдлээ. Тууний зарц
нарын нэг. нь Лабанд ярихдаа ингэж хэлжээ.

Эзэн миний эзнийг ихэд ерееж,туунийг агуу
их балгажээ. Мен туунд ухэр, ханин сурэг,
алт менге, зарц шивэгчин, тэмээ илжиг егсен
ЮМ. Миний эзний гэргий Сара настай балсан
уедээ миний эзэнд хуу теруулж егсенд эзэн
хуудээ бух емчее егсен ЮМ (Эхлэл 24:35-36)
гэсэн байдаг,

Хэрэв бид, бух газарт ачиж сайн мэдээг хургэ
гэсэн Христийн тушаалыг гуйцэтгэвэл, хэрэв бид
еерсдийгее Туунд зариулбал тарих урээ барин
гашуудан гарч буй хумуус мэт байх бопно. Харин
буцаж ирэхдээ бид ургацаа хураачихаад хеер
хегжил, баяр баясалтайгаар дуулан ирнэ. (Дуулал
126:6)

Есусийн илгээсэн 70 шавь Их Эзэний нэрээр
хийсэн зуйлсдээ баярлан сэтгэл хангалуун ирсэн.
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Унэхээр Бурханы хуслээр хумуусийг Туун дээр
авчрах шиг таашаалтай зуйл гэж баЙхгуЙ.

=~
Дасгал

6 Абрахам Бурханы угийг даган гэрээ орхин
явахад туунд юу тохиолдсон бэ?

7 Авралын зар тараагч ур тарихаар гарахдаа
ямар шагнал авах вэ?

8 Та Христийг аврагчаа болгон хулээн
авснаасаа хойш ямар шагналууд авсан бэ?
Таарах хариултанд хэрээс тэмдэг (Х ) тавь.

а. Христэд итгэгч шинэ ах, эгч нартай болеон.

б. Миний гэрчлэлийг сонсоод Христэд итгэж
буй хунийг хараад баярласан

В. Есусийн телее ажиллахад сэтгэл хангалуун
байдат.

г. Христэд хайртай олон найз нартай болеон.

д. Бурханы оршихуй надтай ургэлж хамт
байдат.
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ИРЭЭДVЙН ШДГНАЛ

Зорилго 2. Авралын зар mараавал бид uрээдуйд
ямар шагнал авах mалаар
твйпберлвх.

Одоогийн бидний эдлэн баясаж буй
шагналуудаас гадна Христийн тушаалыг биеуулэн
сайн мэдээг бусадтай хуваалцах юм бол ирээдуйд
бид менхийн шагналыг авах болно гэж амлагдсан
байдаг.

Бурханы угэнд бидний ирээдуйд авах хоёр
янзын шагналын тухай маш ойлгомжтойгоор
егуулсэн байлаг. Эдгээр нь бидний мэдэж буй
шагнал юм. Эдгээр шагналуудын заримыг нь одоо
авч узье.

1. "Олныг зев шударга байдалд авчрагчид нь
од мэт уурд гэрэлтэх болно" (Даниел 12:3) Одод
дэлхийгээс маш хол зайд оршдог. Хэрэв хамгийн
ойрхон байгаа нэгэнд нь хурье гэх юм бол гэрлийн
хурдаар маш олон сар явж байж хурнэ гэж
эрдэмтэд ярьдаг. Гэвч одод ийм хол зайд байдагч
гэрэлтэж буйг нь бид харж чаддаг. Ууний адилаар
хэрэв бид олон хунийг Христэд итгуулэх юм бол
нэг Л едер бид Бурханы хаант улсад од мэт уурд
менх гялапэах болно.

2. Бид Есустэй хамт хаанчлах болно. Биднийг
уурд менхийн амьдралтай болгохын тулд Есус
биднийг аварсан юм. Энэ мэдээ нь биднийг баяр
хеертэй болгодог. Уунээс илуу шагнал гэж хаана ч
угуЙ. Тэр мен хаант ширээгээ бидэнтэй
хуваалцана гэж амласан. Тийм ээ, бид Хриспэй
хамт захирах болно. Бид Христ шиг болж Туунтэй
уурд менх амьдрах болно. Энэ бугдийг Есус аав
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руугаа буцахаасаа емне бид бугдэд ойлгомжтой
болгож егсен.

з. 6ерт нь хайртай хумууст олон янзын титэм
егне гэж Их Эзэн бидэнд амласан.

а. Шударга унэний титэм (2Тимот 4:8)
б. Менхийн титэм (1Коринт 9:25)
в. Амьдралын титэм (Иаков 1:12)
г. Алдрын титэм (1Петр 5:4)

Их Эзэний егсен ажпыг биелуулэх юм бол энэ
бух шагналууд нь биднийх болно. Бид эцсийг
хуртэл уургээ дуулгавартайгаар биелуулэх ёстой,
Бусад хумуусийн хэлж байгаа шиг та цагаа дэмий
урээгуй гэдгээ санаарай, Та салхины араас хееж
гуйгээгуй, Харин та тэнгэрлэг зуйлс руу анхаарлаа
хандуулсан. Энэ дэлхийн баялаг бугд алга
болоход Их Эзэний телее хийж буй бидний ажил
уурд менх улдэнэ.
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=~ Дасгал

9 Од мэт гялалзахын тулд бид юу хийх ёстой
вэ?

1ОБид Есустэй хамт хаанчилна гэсэн нь юу
гэсэн утгатай вэ?
а. Бид Туунтэй тууний тэнгэрлэг хаант улсыг

нь хуваалцах болно.
6. Олон хумуус бидний емне сегден биднийг

алдаршуулах болно.

11 Их Эзэний телее хийж буй бидний уйлс бол
хамгийн чухал уйлс юм. Учир нь энэ уйлс нь
а. одоохон дуусна
6. уурд менх улдэх болно

12 2Тимот 4:8, 1Коринт 9:25, Иаков 1:12 болон
1Петр 5:4-ийг уншаад эдгээр ишлэлуудийн
гол утга санаа нь юу болохыг тайлбарпа.

Бидний ул мэдэх шагнал

Есус Иоханд илчилсэн илчлэлдээ хэлэхдээ: "Би
удахгуй ирнэ. Хун бурт уйлдсэнийх нь дагуу
буцаан телехийн тулд Миний шагнал надтай хамт
байгаа" гэсэн байдат. (Илчлэлт 22:12)

Есус мен еерийн шавь нартаа хандан ингэж
хэлжээ.
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Хуний Хуугээс болж хумуус та нарыг узэн
ядаж, хавчин доромжилж, нэрийг чинь хорон
муу мэтээр узэн ул ойшоох цагт та нар
ереелтэй еэ! Тэр едер баярла, баясан цовхч.
Юу гэвэл тэнгэр дэх та нарын шагнал агуу
билээ. Учир нь тэдний эцэг евгед эш
узуулэгчдэд ч тэгж хандсан юм. (Лук 6:22-23)

Телеелегч Паул Кооингчуудад бичсэн
захидалдаа олон жилийн емне Бурханы тэдэнд
егсен амлалтыг сануулеан.

Нудэнд узэгдээгуй, чихэнд сонсогдоогуй,
хуний санаанд ороогуй юмсыг Бурхан еерийг
нь хайрладаг хумууст бэлджээ. (1Коринт 2:9)

Бурханы бидэнд бэлдсэн тэр бух шагналуудыг
бид мэдэхгуй билээ. Тууний бидэнд бэлдсэн
зуйлсийг олж мэдэх уед бид маш их баяр
баясалтай байх болно. Гэхдээ туунээс илуу баяр
баясал нь юу вэ? гэвэл бид Есус Христийн тухай
авралын зарыг хуваалцсан тэдгээр хумуустэйгээ
тэнгэрийн улсад дахин уулзах явдал юм. Тэр едер
ямар гайхамшигтай едер байх бол.

=t1' Дасгал

13 30ВЛОН зудгуур тохиолдсон чЕсуст зутгэнэ
гэдэг нь маш гайхамшигтай зуйл гэдгийг
бид мэднэ. Яагаад гэвэл
а. биднийг хавчиж мердсен хумуусийг

Бурхан шийтгэх болно.
6. хэрэв бид Тууний телее зовж шаналбал

бид шагнагдах болно.



Шагналавна 141

14 Бид тэнгэрийн улсад очоод авах хамгийн
гайхамшигтай шагнал нь юу вэ?

Танд баяр хургэе! Та хичээлээ дуусгалаа. Их
Эзэний илгээсэн газарт очиж авралын зарыг
тараах уед тань Бурхан таныг ивээх болтугай! Тэр
уед та еертее авралын зар тараахад хийх
алхамуудыгсануулахын ууднээс хичээлуудийнхээ
заримыг сехен харж байна биз ээ. Урам хугарсан
уедээ суулчийн хичээлийг дахин уншаарай: Есус
Христ тантай ургэлж хамт байх болно гэдгийг буу .
март. Тэр танд туслах болно!
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Хариултуудаа шалгаарай

1 Тэрээр би та нартай ургэлж хамт байх
болно гэж амлаеан.

2 Хриет бидэнд юу хийж егеенийг буедад
итгэл зутгэлтэйгээр ярьж егеенеер

3 Их Эзэн
4 Бурхан тэдэнтэй хамт байсан.
5 б. Хумууеийг Хриетэд авчрах.
6 Тэр урьд ем не нь хэзээ ч туунд байгаагуй

их зуйлтэй болеон.
7 Тэр баяр хеер болон буцаж ирнэ.
8 Миний хувьд шагнал бурийн хажууд

хэрээе ( Х ) тэмдэг тавьеан. Та ч гэеэн
тэгеэн байх гэж найдаж байна.

9 Бид олон хунд зев зуйл хийхэд зааж
еургах ёстой.

1 О а. Бид Туунтэй тууний тэнгэрлэг хаант
улеыг нь хуваалцах болно. (Бид Туунийг
уурд менх магтан алдаршуулах болно)

11 б. Уурд менх улдэх болно.
12 Бид Ееует хайртай бегеед Туунд

уйлчилдэг учраае титэмуудийг шагнал
болгон авна.

13 б. Хэрэв бид Тууний телее зовж шаналеан
бол шагнагдах болно.

14 Бидний еайн мэдээг хуваалцеан хумууеээ
тэнгэрийн улеад дахин харахын баяр
баяеал
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Одоо та 5-8-р хичээлийн оюутны даалгаврыг
хийхэд бэлэн боллоо. Хичээлуудээ дахин давтаад
зааврынх нь дагуу даалгавраа хийнэ уу. Дараа нь
даалгаврын хуудсан дээрх хуснэгтийг нэг бурчлэн
беглеед хариултаа бидэнд илгээнэ уу. Мен
дараагийн курс хичээлийг явуулахыг хусэхээ
мартуузай.



Тегсгелийн уг
Танд санаа тавьж байдаг хумуус энэхуу номыг

бичсэн болохоор энэ нь тун онцгой ном юм.
Эдгээр хумуус нь дэлхий дээрх бараг бух хунд
тулгарч байдаг асуудал бэрхшээл, асуултуудын
ихэнхэд нь маш сайн хариултуудыг олсон хумуус
юм. Энэ хумуус, Бурхан энэ бухнийг бусадтай
хуваалцаасай гэж тэднээс хусдэг гэдэгт итгэдэг.
Асуулт, бэрхшээлдээ хариултыг нь олохын тулд
мен хамгийн сайн байх амьдралынхаа замыг
олохын тулд танд зарим нэгэн чухал мэдээллууд
хэрэгтэй гэдэгт энэ хумуус итгэдэг. Танд эдгээр
мэдээллуудийг егехийн тулд тэд энэ номыг
туурвисан юм. Энэ ном нь доорх унэнууд дээр
тулгуурласан болно.

1. Танд Аврагч хэрэгтэй. Ром 3:23, Езекиел
18:20-ийг унш.

2. Та еерийгее аварч чадахгуй, Пимот 2:5,
Иохан 14:6-г унш.

3. Бурхан дэлхийг аврагдсан байхаар
телевлесен. Иохан 3:16-17-г унш.

4. Туунд итгэгч бух хумуусийг аврахын тулд
амиа егех Есусийг Бурхан илгээсэн юм.
Галат 4:4-5,1 Петр 3:18-г унш.

5. Библи нь бидэнд авралын замыг заадаг
бегеед Христэд итгэгч хун амьдралдаа
хэрхэн есехийг ч бас заадаг. Иохан 15:5,
Иохан 10:10, 2Петр 3:18-г унш.

6. Менхийн хувь тавилангаа та шийддэг. Лук
13:1-5, Матай 10:32-33, Иохан 3:35-36-г унш.

Энэ ном нь хувь заяагаа хэрхэн шийдэхэд тань
туслах бегвед шийдвэрээ илэрхийлэх
боломжуудыг танд егне. Мен энэ ном бусдаасаа
еер бегеед уунийг бэлэглэсэн хумуустэй холбоо
барих боломжийг танд егч байна. Хэрэв танд
асуух асуулт, сэтгэлээ нээх хэрэгцээгээ хуваалцах
хун хэрэгтэй байгаа бол та тэдэнд захидал бичиж
болно.
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АВРАЛЫН ЗАР
ТАРААХ

ОЮУТНЫ ДААЛГАВАР

Ай Си Ай-ийн Монгол дахь тевийн хаяг:

МОНГОЛ эпс
Улаанбаатар 13

Тев шуудан ш/х 709

145



146 Авралын зар тараах

Оюутны даалгавар хэсгийг хийх
заавар

Хэрэв та 1-5-р хичээлийг судалж дууссан бол уг
хичээлд зориулсан шалгалтын хуудсыг беглехед
бэлэн боллоо. Та хариултуудаа оюутны
даалгавар булгийн 1-р хэсгuйн хуснэгтэнд
тэмдэглэнэ уу. 5-8-р хичээлийг судалж дууссаны
дараа энэ булгийн хоёрдугаар хэсгийг беглехед та
бэлэн болох болно. Хоёрдугаар хэсгийн
хариултаа 2-р хэсгuйн хуснэгтэнд тэмдэглээрэй.

Оюутны даалгавар хэсгийг бугдийг нь хийж
дууссвны дара а Ай Си Ай-ийн зааварлагчдаа
илгээгээрэй. Асуулmуудыг илгээх шеводлвгвгуй.

Одоо даалгавраа хэрхэн хийхийг жишээгээр
гайпбарпая.

Зев гэж узсэн ганц хариулmыг л сонгоно.
Тэгээд сонгосон хвоиуптынхвв емнех усэгmэй
uжил усэг бухий дервелжинг хараар будна.

ЖИШЭЭ НЬ:
1 Дахин терне гэдэг нь

а. насаар залуу болно гэсэн уг.
6. Есусийг Аврагчаа болгон хулээн авна гэсэн

уг.
в. он жилийг шинээр эхэлнэ гэсэн уг.

Эдгээрээс хамгийн зев хариулт нь б. Есусийг
Аврагчаа болгон хулээн авна гэсэн уг гэсэн
хариулт юм. Тийм болохоор дара ах байдлаар
хуснэгтээ беглене.

Одоо оюутны даалгаврын асуултуудаа уншаад
зев гэж узсэн нэг хариултыг сонгоод дээрх жишээн
дээр узуулсэн шиг хариупаарай. 8ереер хэлбэл
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сонголтынхоо дагуу а. б, в-ийн аль нэгийг нь
беглене гэсэн уг юм.

НЭГДVГЭЭР ХЭСЭГ
1-4 хичээлд зорuулеан аеуулmууд

Бух аеуулmуудын дугаар нь харuулmын
хуенэгmuйн дугаарmай mохuрч байх ёстойе
енхвврнв уу.

1 Бурхан хунд яаж ханддагаа дараах байдлаар
узуулсэн.
а. хунд, аврагдах боломжийг бий болгосон.
б. Хунийг гэмийнх нь тепее, дуулгаваргуй

байдлынх нь телее ялласан.
В. Хумууст гэмээ уучлуулах маш олон замыг

бий болгож егсен.

2 Есусийн ажлын нэг гол зорилго бол
а. Тууний тусламж илуу их хэрэгтэй хумууст

туслах явдал юм.
б. Бурхан Эцэгийнхээ хусэл ажлыг биелуулэх

явдал юм.
В. Шомрон аймагт айлчлах явдал юм.

з Бух газраар явж бухий л хумууст сайн мэдээг
хургэ гэсэн Есусийн тушаал нь
а. зевхен Тууний шавь нарт зориулагдсан.
б. сургаал номлогч гарт болон авралын зар

тарааж буй хумууст зориулагдсан.
В. Туунд хайртай бух итгэгчдэд зориулагдсан.

4 "Та Намай г энэ ертенц руу илгээсэнтэй ад ил
Би тэднийг энэ ертенц руу илгээсэн" гэж Есус
хэлэхдээ ямар утгыг агуулсан бэ?
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а. Хумууст эрх челеег олгох гэсэн еерийн
зорилготойгоо адилхан зорилгоор Тэр
биднийг энэ ертенц руу илгээдэг.

6. Муу санаат хумуусийг яллаж захир гэж
Тэр биднийг энэ ертенц руу илгээдэг.

В. 8ерсдийнхее энгийн амьдралаараа
амьдар гэж Тэр биднийг энэ ертенц руу
илгээдэг.

5 Есус биднийг
а. зевхен еерийнхее эх орондоо гэрчлэл хий

гэсэн.
6. еертее таалагддаг хумууст гэрчлэл хий

гэсэн.
В. бух ертенцед гэрчлэл хий гэсэн.

6 Христийг биечлэн дотноор мэдэхийн тулд та
а. Туунтэй цагийг хамт енгереех хэрэгтэй.
6. Тууний тухай егуулдэг ишлэлуудийг цээжлэх

хэрэгтэй.
В. Туунд бусдыг итгуулэх ур дунтэй аргуудад

суралцах хэрэгтэй.

7 Тууний телее гэрчлэл хийхэд бэлэн болтлоо
хулээ гэж Есус шавь нартаа хэлсэн. Учир нь
тэд
а. ишлэл цээжлэх хэрэгтэй байсан.
6. Туунийг илуу сайн мэдэх хэрэгтэй байсан.
В. бусад итгэгчдийг ажиглах хэрэгтэй байсан.

8 Итгэгчид сайн мэдээг хуваалцаж байх уедээ
нэг зуйлд бат итгэлтэй байх ёстой. Тэр н
а. бух хумуус сайн мэдээнд итгэнэ гэдэгт

итгэлтэй байх явдал юм.
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6. Их Эзэний оршихуй бидэнтэй ургэлж хамт
байна гэдэгт итгэлтэй байх явдал юм.

В. бидэнд ямар нэгэн хунд ХЭЦУУ бэрхшээл
хэзээ ч тулгарахгуй гэдэгт итгэлтэй байх
явдал юм.

9 Диаволыг ялан дийлж сайн мэдээг
хуваалцахын тулд бид
а. еерсдийн хуч чадалд итгэх ёстой,
6. Есусийн нэр болон Бурханы угэнд итгэх

ёстой.
В. Бурханыг магтан дуулах авьяас чадвартаа

итгэх ёсгой.

1 О Авралын зар тараахад бидний хамгийн гол
зэвсэг юу болох вэ?
а. Бэлтгэл.
6. Сум.
В. Библи.

11 Авралын зар тараахад магадгуй хамгийн гол
шаардлага юу вэ?
а. Дуулгавартай байдал.
6. Библийн мэдлэг. .
В. Бэрхшээл зовлонг тэвчин енгереех

хусэлтэй байх,

12 Ямар учраас давсыг итгэгч хуний шинж
чанартай зуйрлуулдэг вэ?
а. Давс нь гоё хэлбэртэй, цагаан енгийн

талетат бодис.
6. Давс нь хамгийн бага хэмжээгээр

хэрэглэгрдэг амьдралд зайлшгуй
хэрэгцээтэй зуЙл.
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В. Цэвэр давс бидэнд ариун байдлыг
санагдуулдаг.

13 Бид авралын зар тараахдаа дараах уурэг
хариуцлагыг хулээсэн байдат. Уунд:
а. зевхен еерийнхее хумууст Христийн тухай

ярих. Бусад нь ч мен адил ингэж хийг.
б. хумуус Христийн тухай ямар нэгэн аргаар

олж мэднэ гэдэгт найдах.
В. эхлээд еерийнхее хумууст сайн мэдээг

хургэж дараа нь бусад хумуустэй
хуваалцах.

14 6ерийгее зориулна гэдэг нь
а. еерийгее ямар нэгэн зуйлд бурэн дуурэн

егех гэсэн утгатай.
б. амлалт егеед туундээ хурэхийг оролдох

гэсэн утгатай,
В. эмнэлэгт хэвтэх гэсэн унатай.

15 Ертенц даяар Христийн тухай тунхагла гэж
Бурхан хэнийг сонгосон бэ?
а. Сургаал номлогчдыг
б. Тэнгэр элч нарыг
В. Туунд хайртай бух хумуусийг

16 Христийн бусадтай хуваалцдаг арга барилыг
нь аль егуулбэр илэрхийлж байна вэ?
а. Тэрээр газар бурээр явж Тууний туслалцаа

хэрэгтэй байгаа хумуустэй ярилцдаг байсан
б. Хумуус еер дээр нь эхлээд ирэхийг

хулээдэг байсан.
В. Тэр еерийнхее бодож байсан бухнийг ном

болгон бичсэн.
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17 Дараах тохиолдолд хун Христийн тухай илуу
ихийг сонсох хусэлтэй байдат. Хэрэв та туунд
а. шашны талаар шинэ ойлголтыг егех юм

бол.
б. тууний итгэл нь буруу гэдгийг хэлэх юм бол
В. Христ нь илуу зев зам юм гэдгийг харуулах

юм бол.

18 Бид Есусийн тухай гэрчлэл хийхдээ яагаад
ичихгуй байх ёстой вэ?
а. Бид сайн бэлдсэн бол гэрчлэлийг маань

хулээн авна.
б. Биднээр гэрчлэл хийлгэж байж Бурхан

хумуусийг ее рте е татаж авдаг.
В. Бид бугдээрээ агуу чадалтай сургаал

номлогчид, авралын зар тараагчид болж
чадахтуй.

19 Паул шоронд байхдаа
а. хун болгонтой сайн мэдээг хуваалцаж

байсан.
б. зевхен ном бичиж байсан.
В. шоронгоос гараад юу хийх талаар

телевлегее боловсруулж байсан.

20 Ямар учир шалтгаанаар бид Христийн тухай'
хумуустэй хуваалцдаг вэ?
а. Бид Бурханд таашаагдах гэж.
б. Хумуусийн амьдралыг еерчлех гэж.
В. ендер шагнал авах гэж.

Уугээр 1-4 хичээлийн шалгалт дуусч байна.
Дараагийн хэсгийн шалгалтандаа бэлдэнэ уу.
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ХОЁРДУГдАР ХЭСЭГ

4-8-р хичзэлд зорuулеан аеуулmууд
Бух аеуулmуудын дугаар нь харuулmын

хуенэгmuйн дугаарmай mохuрч байх ёеmойг
. анхаарна уу.

1 Ургацын талбайдаа ажиллах ажилчидаа яаж
олох талаар Бурхан юу гэж хэлсэн бэ?
а. Тэр биднийг ажилчдын телее залбирахыг

хуссэн.
б. Тэр ажлыг хийлгэхээр тэнгэр элч нарыг

илгээнэ.
В. Тэр Ариун Сунсээр ажлаа хийлгэхийг

хусдэг.

2 Авралын зар тараахад бидэнд яагаад зен
хараа хэрэгтэй вэ?
а. Ёс суртахууны унэ цэнэ, нийгмийн хурээ

еерчлегден уналтанд орно.
б. Бурханд итгэх итгэлээсээ хумуус ухрах

болно.
В. Бид хумуусийн хэрэгцээг мэдэж

чадахгуйгээс болж тэд ухэх болно.

3 8ерийгее бурэн дуурэн зориулна гэдгийн нууц
нь
а. дуулгавартай байх,
б. мацаг барих.
В. залбирах

4 Бурханы ургацын талбайд ажиллах ажилчдыг
олж авахын тулд бид юу хийх ёстой вэ?
а. Ажилчдыг элсуулэхийн тулд байдгаараа

зутгэх.
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б. Одоогийн ажлаа орхин авралын зар
тараагчид болох.

В. Бурхан еерийнхее сонгосон ажилчдыг
илгээхийх нь телее залбирах.

5 Христийн ажилчдын хувьд бид амжилтанд
хурэхийн тулд бидний уурэг хариуцлага юу
байх ёстой вэ?
а. Бардам зан гаргахгуй байхын тулд

болгоомжтой байх,
б. Бусдад зааварчлахын тулд арга барилаа

шалгаж узэх.
В. Улам илуу их зуйл хийхийн тулд хучээ 2

дахин ихэсгэх.

6 Хэрэв бид Христийн телее ур ашигтайгаар
гэрчилж бай вал хумуус
а. бидний ярьсныг таашаах ёстой,
б. Библийн талаар бид сайн мэдлэгтэй

гэдгийг мэдэх ёстой,
В. бидний амьдрал еерчлегдеж байгааг олж

харж чадах ёстой.

7 Бурхан хуний
а. ёс заншлыг еерчлехийг хусдэг.
б. зурх сэтгэлийг еерчлехийг хусдэг.
В. зан чанарыг еерчлехийг хусдэг.

8 Шашны саад бэрхшээлийг даван туулж Христэд
итгэх хамгийн шилдэг арга нь
а. бусад шашнуудын тухай сайн ойлгомжтой

байх.
б. амьдралд тань гарсан еерчлелтуудийг

хумууст харуулах.
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В. Хриетийн шашин нь буеад шашнаае дээр
юм гэж маргахад бэлэн байх.

9 Хэлний еаад бэрхшээлийг даван туулах
шилдэг арга бол
а. буеад хэлийг еурахад туелаач гэж

Бурханаае залбиран гуйх,
6. Библийг эх хэл нь болох Грек, Еврей хэл

дээр уншиж еудлах.
В. зевхен таны терелх хэлээр ярьдаг газар

уле оронд авралын зар тараах.

1 О Уншиж бичиж чаддаггуй хумуует авралын
зарыг бид дараах байдлаар тараана.
а. НУБ-ын бичиг уеэг дэлгэруулэх хетелберт

оролцох.
6. Тэдний едер тутмын амьдралд тохиолддог

зуйлуудээе нь жишээ авч ярих.
В. Паулын захидлууд болон илчлэлт номын

ишлэлуудийг тайлбарлахаае эайпсхийх.

11 Гэрчлэл хийхэд нийгмийн бэрхшээлтэй
тулгарвал бид яах ёетой вэ?
а. Мэргэн ухааныг Бурхнаае залбиран гуЙ.

Бурхан ба тууний Ариун Суне тантай
ургэлж хамт байна.

6. Нийгмийн хувьд нийцэх хунтэй харьцах .
В. ХЭН нэгэн нь гэрчлэл хийхдээ еерийнхее

нийгмийн хурээнд анхаарал тавих ёстой.

12 Авралын зар тараах уед хумууетэй харьцана
гэдэг бол
а. хумууеийг Хриетэд итгуулэх арга юм.
6. буеад итгэгч нартаа хамт нэгдэн нехерлех

уеийг хэлнэ.
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В. бидэнд байдаг зан чанарын нэг хэлбэр юм.

13 Хумуустэй сайн мэдээг хуваалцаж байх уед
харьцах хамгийн зохистой харьцаа нь юу вэ?
а. Тэдний терелх хэл болон бодол санааг

ойлгодог байх,
б. 8ерее суралцагч байж энгийн бегеед зев

аргаар асуулт асуух.
В. Та унэнч шударга болсноо тэдэнд харуулж

тэд ч гэсэн тань шиг болж чадна гэдгийг
ойпгуупах.

14 Гэмт хумууст бурхан яаж ханддаг вэ?
а. 8ерчлегдеж хегжих гэж оролдож буй хунийг

Тэр уучилдаг
б. Тэр унэнч шударга хунийг ивээж гэмтэй

хунийг буруушаадаг
В. Тэр гэмт хумуусийг хайрладаг бегеед

тэднийг ухлээс аврахыг хусдэг.

15 Яагаад Нааманд зарц нар нь туунийг эш
узуулэгчийн угэнд орох хэрэгтэй гэж хэлсэн
бэ?
а. Тэд иш узуулэгчээс айсан учраас.
б. Тэд эзнийхээ телее санаа зовж байсан.
В. Тэд Иордан голын хажуугаар енгерен

гэртээ харьж байсан.

16 Яагаад бид авралын зар тарааж байгаа хундээ
чин сэтгэлээсээ санаа тавих ёстой вэ?
а. Бурхан тэдэнд ч мен хайртай гэдгийг тэд

ойпгоно.
б. Христчин хун яаж авирлах ёстой вэ? гэсэн

сайн улгэр дууриаллыг биднээс авна.
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В. Теерелдеен нэгнийг авраач гэеэн бидний
залбиралыг Бурхан хулээн авна.

17 Хриетэд итгэгчдийн адаагийн шагнал нь
а. яруу алдрын титэм.
6. Ееуе Хриеттэй хамт хаанчлах.
В. маш их баяр хеер, яагаад гэвэл хэн нэг нь

Хриетэд итгэеэн.

18 Авралын зар тараахад баттай авах шагнал нь
бал
а. Ееуеийг дахин ирэхэд ер буеын уле руу

явах бопно,
6. Их Эзэний аршихуй бидэнтэй ургэлж хамт

байна гэеэн амлалтыг авах.
В. Сургаал намлах балах багшлахад

хэрэгцээтэй бух авъяае чадварыг авна.

19 Хриетэд итгэгч ажилчдын ирээдуйн шагнал
бал
а. энэ ертенцийн алдар еуу. эрх мэдэл.
6. дэлхийн баялаг.
В. Хриеттэй хамт хаанчлах юм.

20 Бид гэрчлэл хийеэн гэж ирээдуйд алан шагнал
авна. Даарх зуйлеийн алинтай нь энэ
шагналыг адилтгаж балах вэ?
а. Од мэт уурд менх гялалзах бопно.
6. Дахин амилеан бие.
В. Ер буеын улеад байрлах байнгын байр.

4-8-р хичээлийн асуулm уугээр дуусч байна. Одоо оюуmны
дввлгвврын хариулmын хуснэгmээ Ай Си Ай-ийн
зааварлагчдаа илгээнэ уу. Ингэхдээ дараагийн курс хичээлийг
ипгээхийг хусээрэй.
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ГДРГДСДН ШИЙДВЭР, ХVСЭЛТИЙН
ХУУДДС

Энэ номыг еудалены дараа би Ееуе Хриетийг
еерийн Аврагч Эзэнээ болгон хулээн авч байна.
Би энэ хуудеанд хаягаа бичиж гарын уегээ зураад
дараах хоёр шалтгааны улмаае илгээж байна.
Нэгдугээрт, Хриетэд итгэх итгэлээ гэрчлэх
ууднээе, хоёрдугаарт, еунений амьдралд маань
туе болохуйц еер материалуудыг илгээхийг хуеэж
байна.

НэР ,

ХАЯГ _

~
~§ ГАРЫН усэГ _
:r
';:'

~ Манай еур~улийн талаар аеууж лавлах зуйл
~ болон еанал бодолоо эевэл танд залбирлын
~ ямар нэгэн хэрэгцээ байгаа бол энд бичнэ уу.
>- Танд уйлчлэхдээ бид ямагт баяртай байх болно.
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АВРАЛЫН ЗАР ТАРААХ
ОЮУТНЫ ДААЛГАВРЫН
ХАРИУЛТАНДЗОРИУЛАВ

Дараах асуултанд хариулна уу.

Таны нэр .

Таны Ай Си Ай-ийн оюутны дугаар .
(Хэрэв танд оюутны дугаар хараахан байхгуй
бол хоосон улдээж болно.)

Таны шуудангийн хаяг .

Хот. . . . . . . . . . . . . . .. Аймаг................ ~
Уле .

~
Нас хуйс................. §

:r
'::)

~
~
со)

~>-

Эрхэлдэг ажил .
Гэртээ ам бул хэдуулээ вэ? .
Сургуульд хэдэн жил сурсан бэ? .

Хэрэв та аль нэг сумд хамрагддаг бол ямар
нэртэй сумд хамрагддаг вэ? .

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

~Одоо дараагuйн хуудеанд байгаа хуенэгmэнд I

аеуулmынхаа харuулmыг эввврынх нь дагуу :
беглвне уу. Танд амжuлm хуеье! :

I
I

Та сумдээ ямар уурэг гуйцэтгэдэг вэ? .

Энэ номыг та яаж судалсан бэ? Бие дааж уу? ..
Хэсэг булгээрээ юу? Ай Си Ай-ийн ввр
ямар номыг судалсан бэ? .
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.Оюутны даалгаврын нэгдугээр хэсгийн
хуснэгт

Хуснэгmийн дугаарууд нь асуулmын
дугааруудmай mохирч бвйх ёстойг анхаарна

1 rrь[z] [д] 11 CL] [z] [д] 1, CL] [z] [д]
"1 CL] [z] [д] о CL] [z] [д] 11; CL] [z] [д]
~CL] [z] [д] 1" CL] [z] [д] 17 CL] [z] [д]
d CL] [z] [д] 11 CL] [z] [д] 111 CL] [z] [д]
, CL] [z] [д] 1"1 CL] [z] [Д]..10 CL] [z] [д]
1; CL] [z] [д] 1~ CL] [z] [д] эп CL] [z] [д]
7 CL] [z] [д] 1.! CL] [z] [д]

Одоо бух асуулmанд бурэн хариулсан эсэхээ
шалган нэг бурчлэн нягmлан харна уу.

Оюутны даалгаврын хоёрдугаар хэсгийн
хуснэгт

Хуснэгmийн дугаарууд асуулmын
дугааруудmай mохирч бвйх ёсmойг анхаарна
уу?
1 CL][Z]Cд]
"1 CL][Z]Cд]
~CL][Z]Cд]
d CL][Z]Cд]
, CL][Z]Cд]
1; CL][Z]Cд]
7 [Z][Z]G]

Одоо бух асуулmандаа бурэн хариулсан
эсэхээ шалган нэг бурчлэн нягmлан харна уу.
Дараа нь mухайн орон нуmгийнхаа ОУЭДС-ийн
салбарт хаяглан илгээнэ уу. Хаяг нь энэ номын
эхэнд бичигдсэн бвйгве.

Зевхен Ай Си Ай-ийн ажилmануудад
зориулав.

Он сар едер . . . . . . . . . . . . . Унэпгээ .
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Та энэ хичээлийг дуусгалаа. Та Ай Си
Ай-ийн оюутан болж дараагийн
хичээлуудийг судлавал бид тун их баяртай
байх болно. Даалгаврын хуудсаа тухайн
арон нутгийн салбарт илгээнэ уу. Уунийг
тань бид хянаж узээд хэрэв хусвэл
дараагийн хичээлийг бид илгээх болно.
Курс хичээлуудийг судалж дууссаны дараа
танд сургуулийнхаа тэмдэг бухий

.гэрчилгээг илгээх бал но.

Гэрчилгээнд бичигдэх нэр овогао
гаргагдахуйц дармалаар бичнэ уу.

Овог нэр .

АЙ СИ АЙ алан УЛСЫН эчнээ дээд
СУРГУУЛЬ

Хрuсmэд итгэгчдийн амьдрал курс
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