
БЭРХШЭЭЛИЙГ
ДАВАН ТУУЛАХ

тепеепегч Паул нь шоронд ореоноор цаашид
Хриетийн тухай еайн мэдээг номлож хумуует
уйлчилж туеалж чадахаа больеон. Тэрбээр
хумуует хурч чадахгуй болеон. Аврагчийнхаа
тухай ярих хуеэлтэй хун маань еерее гинжлэгдеэн
байпаа, Гэвч тэр "Бурханы уг хулэгдээгуй"
(2Тимот 2:9) гэж хэлеэн байдат.

Хриетийн тухай еайн мэдээг хуваалцах гэж
оролдох уед бидэнд олон бэрхшээл еаад
тохиолддог. Энэ бэрхшээл еаад нь уле орон бурт,
еоёл иргэншил бурт еер еер байдат. Хумууеийг
Хриетэд авчрахыг зорих аваае эдгээр аеуудлыг
ойшоохгуй байж бопохгуй.

Би еерийнхее амьдрапд Хриетийн гайхамшигт
уйлеийг хареан болохоор еайн мэдээг тугээхийг
зогеоож чадах бэрхшээл еаад гэж байхгуй гэдэгт
бат итгэдэг. Бурханы уг нь газар бурт бухий л
хумуует тараагдах ёстой. Хриетийн еайн мэдээ нь
уле ундэетэн, хил хязгаараае ул хамаарнь.

"Барын зулзагыг бага дээр нь" гэеэн нэгэн зуйр
уг байдаг, Бэрхшээл еаадын талаар хэдий чинээ
мэдэж авна. Тедий чинээ хялбараар даван
туулна. енгереен хичээлээрээ бид авралын зар
тараахад хэрэгтэй байдаг зарим хэрэгцээнуудийн
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талаар узсэн. Одоо бугдээрээ Бурханы сайн
мэдээг хуваалцахад бидэнд тулгардаг бэрхшээл
саадуудыг хэрхэн даван туулах талаар узье.
Боломжгуй зуйл Бурханы хувьд боломжтой болдог
гэдгийг санаарай.

Энэ хичээлээр та дараах зуйлийг судлах
болно.

Ундэс угсааны саад бэрхшээл
Шашин шутлэгийн саад бэрхшээл
Хэлний саад бэрхшээл
Нийгмийн саад бэрхшээл

Энэ хичээл нь дараах зуйлийг хийхэд тань
туслах болно.

• Авралы н зар тараахад тохиолдох саад
бэрхшээлуудийг таньж тэдгээрийг хэрхэн
даван туулах

95



96 Авралын зар mараах

УНДЭС УГСААНЫ САдД БЭРХШЭЭЛ

30РИЛГО 1. Бурхан хунuй ундэс угсааг яаж
хардгuйг твйлбвопех.

8неедер энэ дэлхийд маш алан улс арон
еерсдийн жинхэнэ гарал ууслээ олж тогтоохыг
эрмэлзэх болжээ. Америк хун еерийгее франц хун
гэж дуудуулахыг хуедэггуЙ. Британи улсын иргэн
герман улсын uргэн гэж дуудагдахыг хусдэггуЙ.
Африк хун ч эдгээрийн алинаар нь ч дуудуулахыг
хуедэггуЙ. Газар бурийн хумуус еерсдийнхее хэн
бэ гэдэг гарал ууслээрээ бахархдаг. Энэ бал
энгийн л эуйп.

Христэд итгэгч хуний хувьд бид Бурхан хумууст
яаж хандах байены адилаар тэдэнтэй харьцаж
хандах ёстой. Бурханы хайр бугдэд зориулагдсан.
Тэр дэлхийг бухлээр нь унэхээр хайрласан юм.
Энэ нь ямар хэлтэй, ямар дур терхтэй, ямар ч
арьстан бай хамаагуй бух ундэстэн ястнуудыг
хайрласан гэсэн утгатай. Иерусалимд Ееусийн
шавь нарт гэрчлэл хийх хуч чадлыг егехеер Ариун
Сун с ирэхэд тэнд дэлхийн ундэстэн бурээс хумуус
иреэн байсан. Тэд бугдээрээ шавь нар терелх
хэлээрээ Бурханыг алдаршуулан ярьж байхыг
еонсжээ. (Уйле 2:1-12)

Израиль уле газар зуйн байрлалын хувьд маш
евермец газар байрпадаг. Библийн уед уг улс
дэлхийн тев болон оршиж байжээ, Энэ нь бухий л
харилцаа холбооны уулзвар нь болж байж гэсэн
уг. Олон улс орноое хелег онгоцууд энэ жижиг
арны эргэн тойран дахь далайгаар енгердег байв,
Бурхан Есуеийг Израиль улсад илгээхдээ дотроо
энэ дэлхийн бух л улс ундэстнуудийг бодож
байеан нь гарцаагуй. Ийнхуу сайн мэдээг дэлхийн



Бэрхшээлuйг даван туулах 97

бух уле ундэетэнд хургэж чадахаар газарт анх
еайн мэдээг авчирчээ. Бурханы мэлмийд бух л
ундэетэн адилхан харагддаг.

Менхийн улеад дэлхийн ундэетэн бурийн
хумууе байх бегеед тэд еер еередийн хэлээр
Бурханыг магтан дуулах болно. Телеелегч Иохан
энэ илчлэлийг хареан. (Илчлэлт 7:9)

Ямар ундэе угеаатайгаае ул хамааран таныг
аварсан Ееуе хар арьетан африк хун намай г
аварсан юм. Бид хэдийгээр бие биенээеээ еер
харагддаг, еер терлийн хоол иддэг, еер хэлээр
ярьж, еер хувцае емедег ч Ееуе биднийг нэг
болгон бутээеэн юм. Ариун Суне биднийг
нэгтгэдэг.

3арим оронд хумууе Хриетэд итгээд нэрээ
Хриетэд итгэгч гэсэн нэрээр сольдог. Гэхдээ хун
зевхен нэрээ еерчиленеер амьдрал нь
еерчлегддеггуй гэдгийг санах хэрэгтэй. Христ
таныг хумууеийн нэр, тэдний хийж буй ажлыг
еерчлеедех гэж илгээгээгуй. Тэр таныг Хриетэд
итгэгчийн амьдралаа, итгэлээ тэдэнтэй хуваалц
гэж илгээеэн. Ингэенээр тэдний амьдрал
еерчлегдех юм.

Филиппийг Африкийн цел руу дагуулан явеан
Суне (Уйле 8:9) Паулыг Европ руу авч явжээ.
(Уйле 16:6-9) Пентекоетын едер шавь нар дээр
бууж иреэн тэр л Суне (Уйле 2:4) Корнелийн гэр
булд бууеан билээ. (Уйле 10:45) Хэрэв бид Бурхан
бух хумуует адилхан ханддаг гэдгийг ойлгож
чадах юм бол буедыг нь Бурханы нудээр харж
чадна. Ингэенээр бид ундэе угеаа, арье енгений
еаад бэрхшээлийг даван туулж чадна. Тэгеэн цагт
Бурхан биднийг зевхен терелх уле оронд маань



98 Аврзлын зар mараах

ашиглаад зогсохгуй мен биднээс огт еер ундэс
угсаатай хумуусийн дунд ажиллуулах болно.
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='" Дасгал

1 Бурхан бидний (гарал
уусэл/амьдрал)-ыг еерчлехийг хусдэг.

2 Бурханы мэлмийн емне бух хумуус .
(адилхан/анги зэрэглэлтэй)

3 Бид гарал ууслийн талаар ярихдаа .
(бид хэн бэ/бид юу хийдэг вэ) гэсэн санааг
ипэрхийпдэг,

4 Христэд итгэгч хумуусийн хувьд .
(эв нэгдэл/саад бэрхшээл)-ээсээ ангижрах
хэрэгтэй.

ШДШИН ШУТЛЭГИЙН СААД БЭРХШЭЭЛ

Зорилго 2. Хрисmэд иmгэгч хун ша шин
шуmлэгийн саад бэрхшээлийг хэрхэн
двввн mуулах вэ?

Дэлхийд олон шашин байдат. Зарим хегжиж
буй оронд овог аймаг, нутаг болгон еерийн гэсэн
шашинтай байдаг бегеед ингэснээр нэг орон хэд
хэдэн шашинтай болдог. Энэ мэт шашин
шутлэгийн саад бэрхшээлийг даван гарч
хумуусийг Христэд итryyлнэ гэдэг бол нилээд
хунд.

Маш олон удаа хумуус надад "Би аавынхаа
шутээнийг орхиж чадахгуйнэ ээ. Би аавынхаа
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шутээнийг хундлэх ёстой, Христийн шашин бол
евег дээдсийн маань шашин биш. Энэ бол цагаан
арьстны шашин. Би уунд итгэж чадашгуй нь"
гэхчилэн хэлж байсан. Иймэрхуу саад бэрхшээл
тулгарлаа гэхэд та юу хийж чадах вэ?

Иймэрхуу юм хэлж буй хумууст эхлээд
еерийнхее амьдралын еерчлелтуудийг харуул.
Бурхан тэдэнд хайртай юм шуу гэдгийг хэл.
Маргалдсаны хэрэггуй. Тэгснээр та юунд ч
хурэхгуЙ. Телеелегч Паул юу гэж хэлснийг сана.
Тэр ч бас тэдгээр хумуусийн нэг нь байсан. Тэрээр
эцгийнхээ шашныг шутдэг байсан бегеед гэр
булийнхээ ёс заншлыг ёсчлон дагадаг нэгэн
байсан. Тэр Есусийн тухай ярьсан эрэгтэй,
эмэгтэй, хуухэд хегшид хэнийг ч болов шоронд
хорьдог байжээ. Тууний хувьд Христийн шашин нь
цоо шинэ зуйл байсан бегеед эцгийнх нь шутээн
болон ёс заншлынх нь эсрэг зуйл байв. Туугээр ч
зогсохгуй сайн мэдээг хуваалцаж байсан
хумуусийг алж устгах ажиллагаанд оролцож
байжээ, (Уйлс 8:1-3) Тэгээд энэ хун маань
Хриспэй учраад урьд нь шутэн итгэж байсан
бухнээ мартахад бэлэн байсан.

Уйлс номын 8:9-д Симон гэгч ид шидийнхээ хуч
чадлаар хун бурийн гайхашлыг теруулсэн нэг
хуний тухай егуулдэг. Ууний адил шашныхаа
бясалгал дотор маш их хуч чадалтай болсон
хумуусv.Йг 5.; харж байсан юм байна. Тэд г.~~',::уут
хумуус мэт харагддаг. Ямар ч баяр ёслол ямар ч
ур суулгалт, ямар ч гэрлэх ёслол, ямар ч
оршуулах ёслол тэдний заавар зевлегеегуйгээр
явагддаггуй байпав. Гэхдээ тэдний зарим нь Есус
Христийг Аврагчаа болгон хулээн авч амьдрап нь
ундсээрээ еерчлегдехийг би харж байсан. Тэд бух
онгод шутээнээ шатааж ид шидээ узуулэхээ
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больсон. Хэн ч тэднийг ийм зуйл хий гэж шахаж
шаардаагуЙ. Тэд Хриетэд итгэсэн учраае энэ
бугдийг хийеэн юм.

.J
1·.

Сайн мэдээг еуйтгэж, зогеоож чадахуйц хучтэй
саад бэрхшээлууд гэж угуЙ. Гэрчлэл хийхдээ буу
шантар. Христ танд юу хийж егеенийг ярихааеаа
буу ай. Бидний Их Эзэн бол хэзээ ч хувирашгуй.
"Тэнгэр газар дээрх бух эрх мэдлийг Надад егеен"
гэж Ееуе хэлеэн. (Матай 28:18) Иймээе ухэл
тамын аль нь ч еайн мэдээг тугээхэд еаад болж
чадахгей. Ромын хаант уле зогеоохыг оролдеон ч
чадаагуй юм. Ямар ч шашны саад бэрхшээлийг
Бурханы еайн мэдээ зогеоож чадна. Уунийг бид
ганцаараа хийж чадахгуй, харин бидний дотор
ажиллагч Ариун Суне энэ бугдийг хийх болно!
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=~ Дасгал.

5 Хэн нэгэнтэй ярилцах явцад шашны
бэрхшээлийг даван туулах хамгийн еайн арга
бал
а. тууний шашин буруу гэж ятгахыг оропдох

явдал юм.
б. урд нь тууний шашинд арах гэж оролдсон

боловч бутээгуй гэж хэлэх явдал юм.
В. танд ямар нэгэн илуу дээр зуйл байгаа

гэдгийг амьдралаараа туунд харуулах
явдал юм.

6 6ер шашинтай хумууетэй еайн мэдээг
хуваалцахааеаа бид айх хэрэггуй. Учир нь
а. еайн мэдээний хуч чадал нь еер ямар ч

хучнийхээе хавьгуй илуу юм.
б. тэд еренхийдее еайн хумууе байдаг,

7 Та юмуу таны мэддэг хэн нэгэн еер шашинд
итгэдэг байгаад Хриетэд итгэгч болеон уу? ...
Хэрэв та тийм гэж хариулеан бал яагаад
еерчлегдехеер шийдеэн юм бал?

ХЭЛНИЙ БЭРХШЭЭЛ

Зорилго з. Хэлнuй хоёр бэрхшээл ба тэдгээрийг
хэрхэн двввн mуулах вэ.

Та еерийн орны хумууеийг хэнээе ч илуу еайн
мэднэ. Тэдний хэлийг ч та мэддэг. Ийм болохоор
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сайн мэдээг тугээхэд зориулсан Христийн
загварын дагуу гэрчлэл хийхэд илуу хялбар
дехемтэй байдаг ажээ.

Христ биднийг авран, хайрынхаа гэрч болгон
гадагш ' илгээхдээ хэлний бэрхшээлийг даван
туулахад маань бас тусалдаг гэдэгт би итгэдэг.
Христ бидний телее юу хийж егсенийг бусадтай
хуваалцахад шаардлагатай байгаа бусад
хэлуудийг сурахад Тэр бидэнд туслах болно.

Манай хэлээр гаргуун сайн ярьдаг болохоор нь
"Африк хун" гэж нэрлэгддэг олон миссонерууд
манайд бий. Манай оронд ажилладаг Христэд
итгэгч олон хун бусад овог аймгийн хумууст
Христийн тухай хуваалцахын тулд тэдний хэлийг
сурдаг. Хэрэв Бурхан танд еер хэл сурах
боломжийг гаргаж егвел уунийг ашигла. Энэ нь
Христийн авралын хуч чадлын тухай сайн мэдээг
бусдад хургэх илуу их боломжуудыг танд олгоно.

Телеелегч Паулын хувьд орчуулагч хэрэггуй
байпав. Учир нь тэр еврей болон трек хэлний аль
алинаар нь ярьдаг басхуу еер хэлээр ч ярьдаг
байсан байж болох юм. Хэрэв Бурхан таныг еер
хэлээр ярьдаг хумууст авралын зар хургэ гэвэл та
хэлний бэрхшээлээс болж болихын хэрэггуй.

Хэлний бас нэгэн бэрхшээл бол дэлхийн хун
амын гуравны хоёртой нь харьцахад тулгардаг.
Энэ бол тухайн хун терелх хэл дээрээ ч уншиж
бичиж чадахгуй еереер хэлбэл бичиг усэг
тайлагдаагуй байх явдал юм.

Боловсрол олгох хетелберийн хурээнд Нэгдсэн
ундэсний байгууллагаас маш их херенге зарж
байгаа нь унэн. Мен олон уле орон эдийн засагаа
хегжуулэхэд бух нийтийн боловсрол чухал юм
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гэдгийг анхааралдаа авсан нь ч унэн. Библи 1000
гаруй хэл дээр орчуулагдаад байгаа боловч
дэлхийн хун амын гуравны хоёр нь уунийг уншиж
чадахгуй байна. Зевхен манай улсад гэхэд л нийт
хун амын 95 хувь нь уншиж бичиж чадахгуй байна.

Тэгвэл бид энэ том бэрхшээлийг яаж давах вэ?
Бид уншиж чадахгуй хумууст Библи юм уу уунтэй
холбоотой сонин хэвлэлийг егеед ашиггуй шуу
дээ. Тэгвэл бид уунээс болж ажлаа зогсоох уу?
Харин ч угуй шуу.

Их Эзэн маань энэ бэрхшээлийг давж чадсан.
Тэр боловсрол мэдлэгтэй фарисайчуудтай
ярихдаа "Та нар уншаагуй гэж уу?" (Матай 19:4)
хэмээн Бурханы угэнд хандаж байсан. Харин
жирийн хумуустэй ярихдаа Тэр тэдний едер
тутмын амьдралаас нь жишээ тата н ярьдаг
байпав. Тэрбээр энэ бухнийг Бурханы хайрыг
хумууст ойлгуулахын тулд уйл,одэг байжээ.
Тухайлбал "Бурхан та бухэнд унэхээр их санаа
тавьдаг. Та нарын толгой дээрх ширхэг усийг чинь
хуртэл бугдийг нь тоопсон" гэж Христ хэлж
байжээ. (Матай 10:30) Тэрээр Бурханы хаант
улсын тухай хумууст ярихдаа ур тариа тарьж буй
хун, хурим найр, гээгдсэн зоос гэх мэт жижиг
туухуудийг ашиглан тайлбарладаг байв. Тэр
сургаалаа заахдаа бодит амьдралтай холбон
заадаг байсан учраас жирийн хумуус дуртайяа
Туунийг сонсдог байпаа. (Марк 12:37)

Уншиж бичиж чадахгуй хумууст Библийн
ишлэлээс хэлж егч цээжлуулж болох юм. Бурханы
Угийг сэтгэл зурхэндээ хадгалсан байхад энэ нь
тэднийг гэм хийхээс нь хамгаална. (Дуулал
119:11)
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=~
Дасгал

8 Хэлний хоёр бэрхшээл байдгийг нэрлэ.
а. _
б 0 _

9 Бичиг уеэг тайлагдаагуй бэрхшээлийг Ееуе
хэрхэн даван туулеан бэ?
а. Бичээеийг хэрхэн уншихыг зааж егеен.
б. Хумуует еунелэг унэний тухай заахдаа

тэдний едер тутмын амьдралаае жишээ
болгон туухуудийг ашигладаг байпав.

1 О Хэрэв Бурхан таныг еер хэлтэй уле
ундэетэнд илгээвэл та хамгийн туруунд юу
хийвэл дээр вэ?
а. Тэдний хэлийг нь еурахыг оролдоно.
б. Тэдэнтэй ойлголцож чадах еер хунийг

олоод туугээр дамжуулан хумуует зараа
хургэнэ.

НИЙГМИЙН БЭРХШЭЭЛ

30РИЛГО 4. Авралын зар mараагч,
зугззс зсзргууцзлmзй
хзрхэхийг твйпбврпвх.

нийгмийн
mулгарвал

Нийгэм тодорхой булгуудэд хуваагддаг нь
авралын зар тараахад еаад болж болох юм.
Жишээ нь Африкийн ихэнх орнуудад мэргэн ухаан
нь наетай холбоотой байдаг. Хун ендер наетай
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байх тусмаа ухаантай байдаг гэдэгт хумуус
итгэдэг. Тийм учраас насаар залуу хун еереесее
ахмад хунд итгэл гэх мэт зуйлсийн тухай ярих нь
зохисгуйд тооцогддог. Иймэрхуу нехцел байдалд
ярихдаа залуу хун зоригтой байх хэрэгтэй.

Зевхен бид иймэрхуу бэрхшээлуудтэй
тулгараагуй ажээ. Есус ч гэсэн иймэрхуу
бэрхшээлуудтэй тулгарч байжээ, Есус 12
настайдаа хуулийн нэртэй эрдэмтэдтэй ярилцаж
тэдний гайхлыг теруулж байж, Тэдний хувьд тийм
балчир насанд ийм мэргэн ухаан байгаа нь ер
байж боломгуй зуйл байпав. (Лук 2:47) Дараа нь
Есусийг Бурханы сайн мэдээг хуваалцахыг нь
зогсоох гэж оролдохдоо Тууний нийгмийн доод
гарлынх нь тухай хумуус ярилцаж байжээ,
Туунчлэн Есусийн найз нехед нь бие биенээсээ
Тэрээр юу хийж байгаагаа мэдэж байгаа болов уу
хэмээн асууж эхэлжээ. (Марк 3:21)

Есусийн хараа оруулж егсен сохор хун еврей н
шашны удирдагчдад Есус бол Бурханаас ирсэн
гэдгийг хэлэхэд тэд хулээн зевшеереегуй юм. Тэр
буу хэл тэд туунийг Бурханы талаар бидэнд ярих
зохисгуй нэгэн гэж узэж байв. Тэд насаар ахмад
хумуус байсан бегеед еерсдийгее туунээс илуу
ухаантайд тооцож байжээ, (Иохан 9:28-29, 34)
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Тимат бал Паулын Ефесийн сумд тамилсон
залуу пастор баЙлаа. Тэр ч бас адилхан энэхуу
залуу насны талаарх нийгмийн бэрхшээлтэй нуур
тулж байжээ. Ийм учраас Паул туунийг
зоригжуулан захидал бичдэг байж. Паул туунд Их
Эзэний ем не болон Тууний ариун элч нарын ем не
хулээсэн уурэг хариуцлагаа биелуул хэмээн захиж
байжаа, (1Тимот 4: 11, 12)

Танд ч гэсэн нийгмийн зугээс иймэрхуу
бэрхшээл тулгарч болох юм. Та нийгэмд ендер
байр суурыай эсвэл ендер боловсролтой эсвэл
асар баян хунд гэрчлэл хийх болж магадгуЙ. Тэд
таныг Бурханы хайрын тухай надад ярих зохисгуй
мэтээр дорд узэж балох юм. Гэвч та сайн мэдээ
хуваалцахаа хэзээ ч буу эогсоогоорой, Таныг
илгээсэн нэгэн тантай ургэлж хамт байх болно
гэдгийг сана. Тэр танд мэргэн ухааныг егех болна.
Христ давж гарсан юм. Тимат ч давж гарсан юм.
Та ч бас давж гарах бал но.

=~
Дасгал

11 Унэн хэллэгийн емнех усгийг дугуйп.
а. Би Есусийн улгэр дууриалалыг даган

нийгмийн ендер зиндааны хумууст
гэрчлэл хийхээс аЙхгуЙ.

б. Надаас залуу хумууст л би Христийн
тухай ярих ёстой.

В. Биднээс еер хумууст сайн мэдээг
хуваалцахад мэргэн ухаан зориг
хатуужил хэрэггэй.
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г. Би хэзээ ч хэнд ч Христийн тухай ярихад
бэлэн байх ёстой.

д. Хэрэв бид ХЭН нэгэнд Христийн тухай
ярихад зохисгуйд тооцогдвол дуугай
болсон нь дээр.

12 Энэ хичээлд узсэн зуйлуудээс хамгийн гол
нь юу байсан бэ? • '
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Хариултуудаа шалгаарай

1 амьдралыг

2 адилхан

з бид хэн бэ?

4 саад бэрхшээлээсээ

5 б. Танд ямар нэгэн илуу дээр зуйл байгаа
гэдгийг амьдралаараа туунд харуулах
явдал юм.

6 а. Сайн мэдээний хуч чадал нь еер ямар ч
хучнээс хавьгуй илуу юм.

7 Таны хариулт. Есус Христ миний
амьдралд шинэ утга учрыг егсенд би
унэхээр баярладаг.

8 а. Хэн нэгэнтэй сайн мэдээг хуваалцах
хусэлтэй боловч хэлийг нь мэдэхгуй
байх, .

б. Библи уншиж чадахгуй буюу бичиг усэг
тайлагдаагуй хумууст гэрчлэх.

9 б. Хумууст сунслэг унэний тухай заахдаа
тэдний едер тутмын амьдралаас жишээ
татан туухуудийг ашигладаг.

10 а. Тэдний хэлийг нь сурахыг оролдоно.
11 а. Унэн г. Унэн

б. Худал д. Худал
в. Унэн

12 Таны хариулт. Би ингэж хариулмаар
байна. Бурханы Уг хулэгдэнэ гэж байхгуй
бегеед газар бурийн бух хумууст сайн
мэдээ хургэхийг зогсоож чадах хуч гэж
угуй болохыг сурлаа.


