
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.
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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"'".,. - ....-~ --... .......
... _ ••• - • _ -.. t' ••• ~~1:••~".""
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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.
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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



90 Авралын зар тараах

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.


