
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
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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.
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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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