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Эхпээд бугдээрээ ярилцацгаая

Таны сургалтын хетеч, удирдамж егех
зохиогчийн уг.

Та Есусийг зурх сэтгэлдээ хулээн авсанаар Тэр
таны амьд Аврагч болсон билээ. Христэд
итгэгчийн амьдрал ер нь ямар байдаг юм бол? Би
яах ёстой вэ? гэсэн олон асуултууд таны толгойд
одоо эргэлдэж буй биз ээ.

Тэгэхлээр та ганцаараа биш ээ. Танаас емне
олон хун ийм асуултуудтай тулгарч байсан юм.
Бур Есусийн уед амьдарч байсан нэгэн залуу Их
Эзэнтэй уулзаад: "Би еер юу хийх хэрэгтэй вэ?"
(Матай 19:20) гэж асуусан байдаг юм. Тэгэхэд нь
Есус туунд "Ирж намайг дага" гэж хариулжээ.

Сайн мэдээг хаа сайгуй бухий л хумууст
тугээхэд Есус бидний улгэр дууриал болдог.
Байгаа газар буртээ Тууний тухай сайн мэдээг
хуваалцахыг Есус биднээс хусдэг. Таны хэн
болохоос ул хамааран Бурхан таныг Есус Христ
болон Тууний авралын хуч чадлын тухай юу
мэддэгээ бусдад ярьдаг байхаар сонгож авсан
юм. Уунийг "Авралы н зар тараах" гэдэг.

Энэ курс хичээл нь авралын зарын жинхэнэ
унэн утга учрыг ойлгоход тань тусална. Ингэснээр
та эргэн тойрныхоо хумууст Христийн тухай илуу
итгэлтэй, хучтэй бегеед зев аргаар хуваалцах
боломжтой болно. Мен еерт тохиолдсон зуйлээ
еереесее еер гарал уусэлтэй хумуустэй
хуваалцахад тань туслах болно. Бие даан
суралцах орчин уеийн арга нь хялбараар
суралцаж сурсанаа амьдралдаа шууд хэрэгжуулэх
дехемтэй арга юм.
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Таны сургалтын хетеч

Авралын зар тараах гэсэн энэ ном нь хаа явсан
газартаа авч явж болохоор халаасанд багтахуйц
хэмжээний авсаархан ном бегеед зав зай гарсан
хэдийд ч судалж болох юм. Гэхдээ едер бур
тодорхой цаг гарган сууж судлахыг хичээгээрэй.

Хичээл бур!'1ЙНэхэнд зорuлго гэж егегдсенийг
та анзаарах биз ээ. Энэ номонд хэрэглэгдсэн
зорилго гэдэг уг нь тухайн хичээлээс та юу сурч
болохыг мэдэхэд тань тусална. 30РИЛГО гэдэг нь
тодорхой зорил го зорилтыг хэлдэг шуу дээ. Та
зорuлгоо байнга санаж байвал хичээлээ илуу
сайн сурах болно.

Хичээл бурийн эхний хоёр хуудсыг маш
анхааралтай судпазрай. Энэ нь таны оюуныг
дараагийн зуйлд бэлтгэж егне. Дараа нь хичээлээ
хэсэг хэсгээр нь судлаад, дасгал гэсэн гарчгийн
доорх зааврыг дагаараЙ. Хэрэв тэнд хариулт
бич их хангалттай зай байхгуй бол хариултаа
дэвтэртээ бичээд дараа нь тэр дэвтэрээ хичээлээ
давтахдаа ашиглаж болно шуу дээ. Хэрэв та энэ
курс хичээлийг хэсэг булгээрээ судалж байгаа бол
булгийнхээ ахлагчийн зааврыг дагаарай.

Сургалтын асуултуудад
хариулах вэ?

хэрхэн

Энэ сургалтанд хэд хэдэн еер терлийн
асуултууд бий, Тэдгээрт хэрхэн хариулахыг доор
жишээгээр узууллээ.

ОЛНООС сонголт хийх - асуулт нь егегдсен
зуйлсээс зев хариуг сонгохыг хусч байна.

Олноос сонголm хийхийн жuшээ:
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1Нэгдолоохоногньнийт
а. 1 О едертэй,
б. 7 едертэй.
в. 5 едертэй.

Зев хариу нь б. 7 едертэй гэдэг нь билээ. ИЙМД та
НОМОН дээрээ б-г доор узуулеэн шиг дугуйлж
хариулна.

1Нэг долоо ХОНОГ НЬ нийт
а. 1 О едертэй,
б. 7 едертэй.
в. 5 едертэй.

(Олнооое еонголт хийх аеуултанд нэгээе илуу
олон зев хариулт байж болно. Энэ тохиолдолд та
зев хариулт бурийн емнех уегийг дугуйлах
хэрэгтэй.)

УНЗН - ХУДАЛ гэеэн аеуултанд хариулахдаа
хэд хэдэн тодорхойлолтуудаае аль унэнийг нь
еонгоно.

Унэн худал гэсэн асуулmын жuшээ:

2 Аль тодорхойлолт нь унэн бэ?
а. Библи нийт 120 номоое бурддэг.
б. Библи нь енеегийн итгэгчдэд зориулагдеан

ЮМ.
в. Библийг зохиогчид нь бугд еврей хэл дээр

бичсэн.
Г. Библийн зохиогчдод Ариун Суне онгодыг

егеен.
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Дээрх асуултын хувьд б ба г нь унэн. Иймд та
сонгосон хоёр зев хариултынхаа емнех усгийг энд
харуулсан шиг дугуйлах хэрэгтэй.

ТОХИРУУЛАХ асуултанд хариулахдаа егегдсен
зуйлийг аль болох нийцтэй байхаар нь
тохируулна. Тухайлбал нэруудийг, хийсэн уйлстэй
нь эсвэл Библийн номнуудыг зохиогчидтой нь
тохируулах гэх мэт. '""'"'

Тохuруулах асуулmын жuшээ:

3 Удирдагчийн нэрийн] емнех дугаарыг
еерсдийнх нь хийсэн уйлсийг егуулж буй
егуулбэрийн ем не тавь.

1) Мосе
2) Иошуа

· .. а. Синай ууланд хуулийг хулээн авсан.
· .. б. Иорданыг гатлахад Израилчуудыг

удирдсан.
· .. в. Иерихог тойрон маршаар алхсан.
· .. г. Фараоны ордонд амьдарч байсан.

а ба г тодорхойлолт нь Мосед, б ба в
тодорхойлолт нь Иошуад хамаарч байна. Иймд та
1 гэсэн дугаарыг а ба г-ийн емне, 2 гэсэн дугаарыг
б ба в-гийн ем не дээр узуулсэн шиг тавих
хэрэгтэй.

Оюутны даалгавар

Сургалтын эцэст гэрчилгээ олгох тул Авралын
зар тараах номын тегсгелд буй оюутны даалгавар
гэсэн хэсгийг та хийх хэрэгтэй. Энэ нь хоёр
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хэсэгтэй бегвед сургалтын хетеч тань хэсэг бурийг
нь хэдийд хийхийг хэлээд егне.

Оюутны даалгавар хэсгийг зааврын дагуу хийж
гуйцэтгэсний дараа тухайн орон нутгийн Ай Си Ай-
ийн салбарт илгээгээрэй. Тевийн хаяг нь энэ
номын хоёр дахь хуудсанд, оюутны даалгавар
хэсгийн эхний хуудсанд хэвлэгдсэн байгаа, Та
эдгээр цуврал номнуудыг судалж дууссаны дараа
тус сургуулийн тэмдэг бухий гэрчилгээг хулээн
авах болно.

Зохиогчийн тухай

Жин Баптисм Савадого нь эх нутаг нь болох
дээд Вольтагийн Нагабагре дахь Бурханы
Чуулганы Библийн сургуулийн зевлегч зааварлагч
хун. Тэрбээр Бурханы чуулганы пастораар
ажиллаж байсан бегеед радиогийн уйлчлэлд
оролцож байжээ, Мен емнед Африкт Библийн
сургуулийн багшаар ажиллаж байсан. Тэр дээд
Вольта дахь Бурханы чуулганы протестант
коллежийг дуургэсэн бегеед англи дахь олон
улсын Библи сургалтын институтэд суралцжээ.
Тэр одоогоор дээд Вольта дахь Огадогоны их
сургуульд магистрын зэрэг авахаар суралцаж
байна.

Одоо та 1-р хичээлээ эхлэхэд бэлэн боллоо.
Энэ номыг судлахад тань Бурхан ивээх болтугай!


