
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



Твлввлвгввнuй дагуу яв 19

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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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.


