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1968 онд намай г Христэд итгэгч залуухан багш
байхад Их Эзэн намайг нэгэн настай хунтэй
танилцуулсан юм. Би тэр хунтэй Есус Христийн
тухай яаж сонесон тухайгаа, Туунийг хэрхэн
Аврагчаа болгон хулээн авсан тухайгаа
хуваалцсан юм.

Долоо хоногийн дараа тэр настай хун намайг
гэртээ ирээч гэж урьлаа. Тэднийд очиход тууний
гэр нь Библид гардаг Корнелийн гэрийг
санагдуулж билээ. Тууний гэр булийнхэн бугд
цуглаад намай г ирэхийг хулээж байжээ, Ингээд
тэр удэш 16 гишуунтэй энэ африк айл еерсдийн
амьдралыг Христэд егсен юм. Тэр цагаас хойш
тэдний тоо ессеер ОДОО тэд бухэл бутэн чуулганы
цуглаан мэт олуулаа Бурханыг магтан
алдаршуулдаг.

Би яагаад Христтэй танилцсаныг та мэдэх уу?
Яагаад гэвэл нэг хун надад еертее тохиолдсон
зуйлээ хуваалцсан юм. Би яагаад одоо хуртэл
Христэд итгэгч хэвээрээ байгааг та мэдэх уу?
Яагаад гэвэл би Христийг еерийн амьдралдаа
жинхэнээр нь таньж мэдсэн юм.

Бид урьд нь сайн мэдээг тугээхэд биечлэн
оролцох хэрэгтэйг ярилцсан. Одоо тэгвэл
бугдээрээ Христийн бидний амьдралд хийж егсен
зуйлсийг бусадтай хэрхэн хуваалцах вэ гэдгийг
авч узье. Ийм сайхан мэдээг бусадтай



хуваалцахгуй байж яаж чадах вэ? Бид бусадтай
хуваалцах ёстой!

Энэ хичээлээр та дараах зуйлийг судлах
болно.

Ямар ч уед хуваалц
Ичиж зоволгуйгээр хуваалц
Хумуусийг еерчлехийн тулд хуваалц
Хунд хэцуу уед хуваалц

Энэ хичээл нь дараах зуйлийг хийхэд тань
тусална.

• Ямар ч уед Христийн тухай гэрчлэл хийхэд
бэлэн байхын чухлыг ойлгох

• Ямар ч унээр хамаагуй гэрчлэгчийн амьдралд
еерийгее зориулах
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ЯМАР Ч УЕД ХУВААЛЦ

Зорилго 1. Яагаад ямар ч увд бид ввосдийн
гэрчпэпээ хуваапцахад бэпэн байх
шапmгаануудыг опох.

Авралын зар тараахад ее рте е тохиолдсон
зуйлсээ ярихаас илуу ур ДУНД хургэдэг зуйл гэж
баЙдаггуЙ. ЭНЭбол ажлын маань гол зурх нь юм.

Христ болон Тууний авралын хуч чадлыг та
амьдралдаа МЭДСЭНбайх л .даа, Мен магадгуй та
Тууний Сунсийг еертее ХУЛЭЭНавсан байх. Христ
таны амьдралд гайхамшигтай зуйлсийг ХИЙЖЭЭ.
Харин та ЭНЭ ЗУЙЛСИЙНХЭЭтухай бусадтай
хуваалцахгуй юм бол ТЭДяаж ЭНЭтухай МЭДЭХюм
бэ? Хумууст хэлэхгуй л юм бол тэд яаж СОНСОХюм
бэ? Тэд сонсож дуулаагуй бол яаж итгэж аврагдах
юм бэ?

Одоо Бурхан бидэнтэй хамт гэсэн сайн мэдээг
Есус бидэнтэй хуваалцаагуй гээд тесеелеед уз
дээ. Тийм бол бид Бурханы хайрын тухай яаж
мэдэх вэ?

Самари аймгийн эмэгтэй еерт тохиолдсон
зуйлээ бусдад хэлэлгуй еертее хадгалан улдсэн
гэж бодъё. Тэгвэл тууний хотынхон Христийн
тухай яаж сонсох вэ?

Есус явсан газар буртээ хумуустэй ярилцаж
байсан. Тэрбээр хумуусийн гэрт нь очиж ярьж
хеердег баЙлаа. Хаана ч байрлаж байсан
хумуусийг хулээж авдаг байсан. Сайн мэдээний
дервен номыг уншихад Тэрээр далайн эргээр
алхаж байхдаа ч, гудамжинд ч хумуустэй ярилцаж
байсныг нь бид харж болно. Нэг удаа Тэр еерийн
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шавь нартаа хэлэхдээ "Бурханы хайрыг бусдад
харуулахын тулд би ирсэн учир бусад олон хот
тосгон руу явна" гэж хэлж байжээ. (Марк 1:38) Тэр
шавь нараа дэлхийн енцег булан бурт илгээсэн.

6HгepC~H жил эхнэр бид хоёр Их Эзэн бидний
амьдралд юу хийж егсенийг хуваалцсанаар
найман хунийг Христэд авчирсан нь бид хоёрын
хувьд тун их баяртай уйл явдал баЙлаа. Бидэнд
хуваалцах ~йм сайхан мэдээ байхад бид яаж
чимээгуй байж чадах билээ.

Ямар ч тохиолдолд бид Христийн тухай
бусадтай хуваалцах ёстой, Телеелегч Паул
Тимотод бичсэн захидалдаа:

Христ Есусийн оршихуйд Тууний узэгдэлд ба
хаанчлалаар чамд чухалчлан захья. Угийг
тунхагла. Цагаа олсон ч олоогуй ч бэлэн
байгтун гэсэн байдат. (2Тимот 4:1-2)

Христ еерт нь гарсан боломж бурийг ашиглаж
еерийн гэсэн аргаар сургаал номлож сайн мэдээг
хуваалцаж байсан юм. Туунчлэн бур загалмай
дээр ЦОВДЛОГДон ухэхийнхээ емне ч Тэрээр
хажуудаа цовдлуулсан гэмт хэрэгтэнтэй сайн
мэдээг хуваалцаж байсан юм. Есус туунд
"6неедер чи надтай хамт Эцэгийн минь гэрт байх
болно. Би чамд уунийг амлаж байна" гэж хэлжээ.
(Лук 23:43)
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Телеелегч Паул ч гэсэн Их Эзэнийхээ тухай
сайн мэдээг хуваалцах ямар ч боломжийг
алддаггуй нэгэн байсан. Тэр гар хелее
гинжлуулсэн байсан ч сайн мэдээг тунхагласаар
байдаг байсан. Гинжлэгдсэн Паул Агрийп хааны
ем не зогсож Христийн тухай ярьж байсанюм.
(Уйлс 26:29) Амь насаа хороохоор зэхэж байсан
харгалзагчид хандан тэр шоронгоос хашгиран
сайн мэдээг дуулгаж байжээ. (Уйлс 16:27,28)

Бидний амьдралд ганц удаа л тохиолдох зарим
боломжууд байдат. 8ереер хэлбэл тэр боломж нь
дахин бидэнд олдохгуй гэсэн уг. Хэрэв телеелегч
Паул еерийгее хороох гэж байсан шоронгийн
захирагчид хашгиран байж сайн мэдээг
дуулгаагуй бол магадгуй тэр гэмтэй чигээрээ ухэх
байсан. Христийн тухзй сайн мэдээг сонсох
хэрэгтэй ямар ч хунд сайн мэдээг хуваалцахад цаг
ямагт бэлэн байх хэрэгтэй.

Дасгал

1 Хамгийн зев хоёр хариултын емнех усгийг
дугуйп. Хэрэв би найздаа Христийн тухай
хэлэх боломжийг алдвал

а. надад ийм боломж ахин олдохгуй байж
болно.

б. еер хэн нэг нь туунд хэлэх биз ээ.
В. Бурхан намайг шийтгэнэ.
г. найз маань хэзээ ч Их Эзэнийг олохгуй

байж болно.
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2 Хамгийн сайн хариултыг сон го. Есус ямар
аргаар хумууст сайн мэдээг хургэдэг байсан
бэ?
а. Хумуус еер дээр ирсэн уед л Тэрбээр

тэдэнтэй сайн мэдээг хуваалцдаг байсан.
б. Тэр ее рее хумуус дээр очиж боломж

гарган хуваалuдаг байсан.

3 Христийн тухай мэдээг хуваалцахад хамгийн
тохиромжтой газар нь юу вэ?

ИЧИЖ ЗОВОЛГVЙГЭЭР ХУВААЛЦ

Зорилго 2. Яагаад гэрчлэл хuйх уедээ uчuж
зовохгуй байх mалаар твйлберлех.

Олон хумуус едер тутмын амьдралд нь Есус юу
хийж егсенийг хуваалцахаасаа ичдэг. Итгэлийнхээ
тухай бид эргэн тойрныхоо хумуустэй
хуваалцахад тэд биднийг ойлгохгуй байх явдал
гардаг нь унэн. Тэр ч буу хэл зарим нь бур шоолж
тохуурхах нь ч бий, Гэвч Христ олон зовлон
зудгуурийг ичиж эмээлгуй даван туулж байсныг нь
бид санаж Туунийг дууриан дагах хэрэгтэй. Тэр
бал бидний гайхамшигт улгэр дууриалал юм.

Загалмай дээр цовдлогдсон Есусийг хоромхон
зуур тесеелеед бод доо. Хажуугаар нь енгерч
байсан хумуус Туунийг хараад шоолон тохуурхаж
байсан. Хооллож, евчнийг нь эдгээж, зааж сургаж
байсан енее хумуус нь Туунийг одоо тохуурхан



62 Авралын зар тараах

доромжилж байна. Есус маш ичгууртэй ухлийг
зевшеерсен нь хумуусийг аврах цорын ганц зам
байсан юм. Та бид еерт тохиолдсон зуйлээ
бусадтай хуваалцахдаа ичиж зовохын хэрэггуй.
Учир нь энэ бол хумуусийг Бурханд авчрах зам
юм. Телеелегч Паул загалмайгаас ичээгуй юм.
Тэр зодуулж нудуулж, гинжлуулж, шоронд
хоригдож байсан. Тэр тэнд шене дундын уед
бусад хоригдлуудад сайн мэдээг хуваалцаж
байхдаа ичээгуй юм. (Уйлс 16:25)

Ромын шоронд хоригдоод найз нар нь туунийг
мартсан байхад ч тэр ичиж зовоогуй юм.

Африкт би, арилжаа наймааны газар болон
тосгоноос тосгон дамжин еерсдийн Аврагч Их
Эзэн Есусийн тухай сайн мэдээг бусдад тугээн
яваа хумуусийг хардаг. Есус над дээр ирэхээсээ
ичээгуй, намай г еерийнхее найз гэж нэрлэхээсээ
ичээгуй. Тэр еерийн Эцгийн ем не миний гэмийг
уучилж егееч гэж гуйхаасаа ичээгуй. Тийм
болохоор энэ хуний тухай ярихаасаа би ичнэ гэж
уу?
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=#' Дасгал

4 Роберт еерийн шинэхэн найз Жондоо Есус
болон Тууний хайрын тухай ярьж егехийг
хусчээ. Гэвч Роберт, Жон еерийг нь шоолж
инээх байх гэж айжээ. Ямар хоёр зуйлийг
Роберт еертее сануулах хэрэгтэй вэ?

а '

б _

5 Библийн энэ ишлэлийг цээжлээд гэрчлэл
хийхээс санаа зовох уедээ санаж бай.

Би сайн мэдээнээс ичихгуЙ. Яагаад гэвэл
тэр нь итгэгч хун бурийг, иудей мен
туунчлэн грек хунийг авралд хургэх
Бурханы хуч мен. (Ром 1:16)

ХУМУУСИЙГ еерчлехийн тулд ХУВААЛЦ

Зорилго З. Хрuсmuйн mухай бид хумуусm
хуваалцахад тэдний амьдрал ямар
зама ар вврчпвгддвг mухай
твйлбврлех.

"Хэрэв та нохойг ясаа хаяасай гэж хусч байвал
туунд хэсэг мах ег" гэсэн Африкийн зуйр уг
байдаг,
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Хэрэв та хумуусийг худал бурхан шутэхээс мен
гэмээс нь холдуулахыг хусч байгаа бол тэдэнд
еер шашин буу ег. Энэ нь тэдэнд хангалттай
байгаа. 8ерийн ёс заншлаа егех гэж буу оролд.
Тэд еер ёс заншлыг хусдэггуй юм. Тэдэнд еер
систем юмуу еер философи (гун ухаан) егехийг
буу ОРОЛД. Энэ нь амжилтанд хургэдэггуй гэдгийг
тэд аль хэдийнэ МЭДНЭ. 3угээр л Филип
Самарийнханд Христийн тухай хуваалцаж байсан
шиг тэдэнд зевхен Христийн тухай л хуваалц.
Тэдгээр цангаж буй хумуусийн хувьд Есус бол
амьдралыг нь тэтгэгч ус юм. Тэдгээр елсеж буй
хумууст Есус бол амьдралыг нь тэтгэгч талх юм.
8вчтэй нэгнийг нь эдгээх эмч нь юм. Харанхуйд
байгсдын гэрэл нь юм. Эцэггуй хумуусийн Эцэг нь
бегеед Туунд итгэсэн хун бурийн хувьд Тэр нь
эхлэл ба тегсгел юм. Тэр хуний хэрэгтэй бухэн нь
Есус юм!

Телеелегч Паул ендер боловсролтой хун
байжээ. Тэр удахгуй орон нутагтаа удирдагч нь
болох гэж байжээ, Тэр эцгийнхээ шашныг их
хамгаалдаг нэгэн байпав. Хэн ч Туунийг эцгийнхээ
шашнаас урвана гэж бодож опсонгуй. Тэр Есус
Христтэй биечлэн танилцангуут еерийн "ясаа"
орхисон юм. Тэрээр ингэж хэлсэн байдат.

Гэсэн ч би махан биедээ тушиглэж болох юм.
Хэрэв хэн нэгэн хунд махан биедээ тушиглэх
санаа байх аваас надад бол бур ч илуу юм.
Би тереед найм дахь хоногтоо хевч
хендуулсэн. Израиль ундэстэн Бениамин
овгийн хун, еврей хунээс терсен еврей.
Хуулиар бол фарисай, идэвх зутгэлээрээ бол
чуулганыг хавчигч. Хууль дахь зевт байдлаар
бол гэм зэмгуй байв, Гэвч миний хувьд ололт
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байеан бух юмеыг би Хриетийн тепее гарз
хохирол болгон тооцов. (Филиппой 3:4-7)

Паул нь Хриеттэй танилцеаны дараа бух
зуйлээ унэ цэнэгуйд тооцеон. Ийм гайхамшгийг
хэн ойлгох вэ? Буеад шавь нар болон
телеелегчид Паулын амьдралд гарч буй
гайхамшигт еерчлелтийг олж харахад нилээд
хугацаа зарцуулеан юм. Паул Хриеттэй хувьчлан
танилцеанаар еерийгее еерчилж чадеан юм.
Тэрбээр еерт байеан яеаа махаар еолихдоо
дуртай байеан юм. .

3акхай татвар хураагчдын ахлагч бегеед их
баян хун байжээ, Мен залыай мэхлэгч гэдгээрээ
танил болеон хун байв. Туунийг хуурч мэхлэхээ
нэг едер больчихно гэж хэн ч боддоггуй байж.
Гэвч тэр Ееуетэй биечлэн уулзеаны дараа
амьдрал нь бур мееен еерчлегдеен юм. (Лук 19:1-
1О)

Моее орд харшид амьдарч бух эрдэм номыг
заалгадаг байсан. Тэр угэнд сурхий, ажилд
шаламгай нэгэн байв, Тэр урьд емне нь хэзээ ч
байгаагуй агуу Фараон (Египетийн хаан) болж
чадах байпав. Туунд хуееэн болгон нь байсан.
Туунд уунээе илуу юу хэрэгтэй байв аа? Гэвч бид
Хуучин Гэрээнээе Моее итгэлээрээ Хриетийг
дэлхий дээр ирэхээе олон мянган жилийн ем не,
Тууний яруу алдрыг олж хараад еерийгее
еерчлехийг хуеч байеныг уншдаг. Хриеттэй учрах
уед бидний амьдралыг еерчлегч шинэ утга учрыг
егдег еерчлегч хуч байдат. Моее уунээе еер
зуйлээр еерийнхее херенге мен ге, алдар нэр,
хаант ширээгээ хунд хэцуу амьдрал элеэн целийн
ганцаардмал байдлаар еолино гэж уу?
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Саяхан би Христтэй учирснаар еерийн ендер
цалинтай ажлаа орхисон нэгэн залуугийн
гэрчлэлийг уншсан. Тууний хийж байсан ажил нь
Бурханд таашаагдаагуйг тэр залуу ухаарчээ.
Есустэй учирсаны дараа тууний амьдрал нь
еерчлегдсен учраас тэр еерт байсан ясаа хэсэг
махаар сольжээ.

"Тиймээс, хэрэв хэн нэгэн хун Христ дотор
бай вал тэр хун шинэ бутээл мен. Хуучин юме нь
енгерчээ. Харагтун шинэ болсон байна" гэж
Библид бичсэн байдат. (2Коринт 5: 17)

Энэ бол жинхэнэ унэн. Хумуус Христтэй
учирснаар гадна дотногуй еерчлегддег.

Намайг Библийн сургуульд суралцаж байх уед
манай уугуул тосгоны сумийн пастор нас барсан
юм. Тэр хунийг Бурхан маш гайхамшигтайгаар
ашиглаж байсан. Туунийг оршуулах едер нэгэн
гайхамшигтай зуйл болсон юм. Оршуулгын ёслол
дээр олон итгэгчид бас итгэгч бус хумуус ч ирсэн
байпав. Тэдний дунд бие биенийгээ узэн ядаж
дайсагнадаг хоёр хун байж л дээ. Тэр хоёр
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хоорондоо гар барих нь буу хэл ярьдаггуй бвйж,
Гэтэл тэрхуу Бурханы хунийг оршуулах едер
бухэл бутэн 20 гаруй жилийн дараа тэд анх удаа
гар барилцсан юм. Энэ нь миний хувьд маш
гайхамшигтай зуйл байсан. Энэ болсон явдал нь
надад Христийг загалмай дээр нас барсаны дараа
Бурхан хун терелхтен хоёрын хооронд бий болсон
гайхамшигт еерчлелтийг санагдуулж билээ. Бид
амьд ч бай ухсэн ч бай бидний гэрчлэл хумуусийн
амьдралыг еерчилж чадна.

=~
Дасгал

6 Хуний буруу итгэлийг нь орхиулж Христэд
итгуулэхийн тулд юу хийвэл дээр вэ?
а. Тууний итгэж буй итгэл нь буруу юм гэдгийг

туунд тайлбарлаж хэлэх.
б. Тууний амьдрал нь гэмээр дуурэн байна

гэдгийг хэлэх.
В. Тууний амьдралд Христийн хийж егех

гайхамшигт зуйлсийг харуулах.

7 Бусад шашин, итгэл унэмшлийг бурэн хангаж
егч чаддаггуй харин Христ ханган егч чаддаг
гурван зуйлийг сонго.
а. Унэн баяр баясгалан
б. Амжилт
В. Амьдралын утга учир
г. Илуу дээр мэдлэг боловсрол
Д. Мэргэн ухаан
е. Менхийн амьдрал
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8 Христ бол елссен хумууст зориулагдсан амьд
талх юм гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?
а. Тэр биднийг хэзээ ч дахин елсгехгуй
б. Бурханыг мэдэх гэсэн бидний сэтгэлийн

гунд буй хусэл тэмуулэл буюу елсгеленг
Тэр хангаж егдег.

в. Хэрэв бид идэх хоолгуй бол тэр ид шидээр
хангаж егне.

9 Христийг таньж мэдсэнээр таны амьдрал яаж
еерчлегдсен бэ? Ууний гурван жишээг бич.

а. _
б. ~
в. _

ХУНД ХЭЦYV УЕД Ч ХУВААЛЦ

30РИЛГО 4. Юунаас ч ул хамааран хунд хэцуу
нвхивлд свйн мэдээг mунхаглаж
байсан хумуусuйн жuшээг гаргах.

3аримдаа Христийн тухай хуваалцахад бидэнд
бэрхшээл тулгардаг. Манай оронд Христэд итгэгч
анхны хумуус яаж хавчигдаж зовж байсаныг би
сонссон. Тэдний зарим нь одоо ч амьд сэруун
бегеед Христэд итгэсэн хэвээр байгаа. Тэдний
ихэнх нь бусдын хараалыг идэж бас гэр
булийнхнээсээ холдсон юм. Энэ нь африк хуний
хувьд маш хэцуу зуЙл. Бусдаар хараалгуулж гэр
булийнхнээсээ тусгаарлагдана гэдэг бол ухсэнтэй
адил. 8ереер хэлбэл тосгоны хумуусийн хэн нь ч
тантай мэндлэхгуй танаас тэд юу ч авахтуй.
Гэрлэх гэж байсан нэгнээс нь суйт бусгуйг нь
булаан авч еер хунд егдег байжээ. Олон хун ням
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гаригт сум руугээ явахын тулд мацаг барьдаг
байпаа. Учир нь тэднийг сумд очсоных нь телее
хоол егдеггуй байв.

Манай оронд Христэд итгэгчид байхын тулд
яаж зовж шаналдаг байсан тухай олон зуйлийг би
цааш ургэлжлуулэн бичиж чадна. Гэвч тэд тэр
олон бэрхшээлтэй тулгарсан ч Христэд итгэлтэй
хэвээр улдсэнд нь би Бурханд талархдаг. Тэдний
ач тусаар би Христийг еерийнхее амьдралд
хулээн авсан юм.

Хуучин Гэрээнд гардаг гурван еврей залуугийн
туухийг авч узье. Даниел З:8-25-ыг унш. Энэ
гурван залуу бол Бурханы хумуус байпав. Тэдэнд
юу ч тохиолдсон хамаагуй тэд Бурханд
уйлчлэхээр шийджээ. Тэд хааны емне егсен
гэрчлэлээсээ болж дурэлзэж буй галд хаягдсан
юм.
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Тэд Бурханд итгэх итгэлээсээ татгалзахын
оронд ухлийг сонгон авчээ. Тэд бидэнд улгэр
дууриал узуулсэнчлэн бид итгэгчийн амьдралаа
бусадтай хуваалцах хэрэгтэй.

БурхаНbI хейсын унэ цэнэ. Бурхан еерийнхее
гайхамшигт хайрыг хун терелхтентэй хуваалцахын
тулд цорын ганц хуу Есусээ бидэнд илгээсэн юм.
Хун гэм хийсэн учраас хунтэй харилцах уунээс
еер зам Бурханд байгаагуй. Хууд нь хумуус хэрхэн
хандаж байгааг Тэр хараад ямар их зовж шаналж
байсан бол. Гэвч Тэр бидэнд хайртай учраас
уунийг зевшеерсен юм.

Есусuйн хвйрын унэ цэнэ. Есус олон зудгуурийг
узнэ гэдгээ мэдэж байсан. Эш узуулэгч Исаиа
Есусийг зовлонт хун гэж хэлсэн нь яг ОНОЖЭЭ.
(Исаиа 53:3) Есус энэ дэлхий дээр байхдаа еерийг
нь ал ах хусэлтэй хумуусээр ургэлж хурээлэгдэж
байсан. Гэвч Туунд хунийг гэмээс нь салгах еер
зам байсантуй. Тэр бидний гэмийг еертее авсан.
Бурханаас салж ухлийг амсана гэдэг ямар хэцуу
болохыг Тэр мэдэж байсан ч Тэр бидэнд хайртай
учраас бидний аврапын унийг телехийг хуссэн юм.

Есус шавь нартаа "Хэрэв хэн миний араас
явахыг хусвэл тэр нь еерийгее угуЙсгэг.
3агалмайгаа уурч намай г дагаг" гэж хэлээгуй гэж
уу? (Матай 16:24)

Хэрэв та Христэд итгэсэн тухайгаа бусадтай
хуваалцахыг унэхээр хусч байгаа бол танд телех
унэ гэж бий, Магадгуй та найз нехдее алдаж
болно. Эцэг эх тань таныг ойлгохгуй ч байж
магадгуЙ. Хумуус хачин сонин хун гэж хэлж ч
болох юм.
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Эдгээр зовлон бэрхшээлийн алинаар нь ч
еерийн итгэлээ хуваалцахаас буу татгалз. Христ
таны телее юу хийснийг сана. Энэ нь ямар ч унэ
цэнээр хамаагуй Христийн тухай бусадтай
хуваалцахад тань тусална.

=~
Дасгал

1 О Есусийг загалмай дээр цовдлогдож байхад
Бурхан зовж шаналж байсан гэж та боддог
уу?

11 Бурхан болон Есус яагаад зовж шаналахыг
хуссэн юм бэ?

12 Христэд итгэгч байсныхаа телее
байсан хунийг та мэдэх уу?

зовж

Тэр хун яаж зов сон бэ?



72 АвралЬ/н зар тараах

13 Эдгээр жишээнууд Есусийн тухай сайн
мэдээг хуваалцахад тань хэрхэн туслах вэ?

Хариултуудаа wалгаарай

1 а. Надад ийм боломж ахиж олдохгуй байж
болно.

г. Найз маань хэзээ ч Их Эзэнийг олохгуй
байж болно.

2 б. Тэр ее рее хумуус дээр очиж боломж
гарган хуваалцдаг байсан.

3 Хамгийн тохиромжтой гэсэн газар байхгуй.
Бид Тууний тухай хаана ч хамаагуй
хуваалцаж болно.

4 а. Есус бидний гэмийн телее нас
барахаасаа ичээгуй.

б. Бид Есусийн тухай ярихдаа ичиж
зовохын хэрэггуй. Учир нь энэ нь
еерийнхее тухай хумууст мэдуулэх гэж
сонгосон Бурханы цорын ганц зам юм.

5 Одоо та ишлэлээ цээжилсэн бол Есус
Христийн сайн мэдээг тугээхэд хэзээ ч
ичихгуй байхад туслаач гэж Бурханаас гуй,

6 В. Тууний амьдралд Христийн хийж егех
гайхамшигт зуйлсийг харуулах.

7 а. Унэн баяр баясгалан
В. Амьдралын утга учир
е. Менхийн амьдрал

8 б. Бурханыг мэдэх гэсэн бидний сэтгэлийн
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гунд буй хусэл тэмуулэл буюу елсгеленг
Тэр хангаж егдег.

9 Таны хариулт. Таны амьдралыг еерчилж
егсенд та баярлахгуй байна гэж уу?

1О Тийм ээ. Хуухдийг нь зодож байхад эцэг
хуний сэтгэл евддег шиг Бурхан мен
шаналж байсан гэдэгт би эргэлзэхгуй
байна.

11 Тэд .бидэнд унэхээр хайртай учраа~
биднийг гэмээс салгах энэ боломжийг
гаргахыг хуссэн юм.

12 Таны еерийн хариулт.
13 Бусад хумуус Христийн телее зовдгийг

мэдээд бид зоригжин ямар ч унээр
хамаагуй Туунд уйлчлэх хучтэй болдог.

Та эхний дервен хичээлийг узэж дууслаа.
Ингээд оюутны даалгавар хэсгийн нэгдугээр
хэсгийг хийхэд бэлэн боллоо. 1-4-р хичээлийг
дахин уншаад даалгавраа зааврын дагуу хийж
хуснэгтээ беглеерэй.


