
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



Бэлтгэлтэй бай 39

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,


