
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!
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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.



50 Авралын зар mараах

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.


