
ХАРЬЦААНДАА
АНХААР

"100 хонийг нэг шилбуурээр хариулдаг бол 100
хунтэй харьцахад 100 шилбуур хэрэгтэй" гэсэн
зуйр уг манай ард тумэнд бий.

Хун бур еер еер. Нэг ундэстэн байтугай нэг
овог аймаг, нэг гэр булийнхэн харилцан адилгуй
учраас та бугдтэй нь адилхан харьцаж бопохгуй.
Манай улсад ур непеегее узуулдэг зуйлс танай
улсад бур ямар ч ашиггуй байж мэднэ. Манай
оронд дээдэлдэг зуйлийг танай оронд цээрлэдэг
байж болох юм. Ихэнх тохиолдолд бид нэг хунтэй
харьцахын тулд олон арга хэрэглэх хэрэгтэй
болох уе гардаг. Авралын зар тараахад
хэрэглэгддэг хвндлвге гэдэг угийг хумуусийг
Христэд итгуулэхийн тулд бидний хийвэл зохих
алхам гэсэн утгаар нь хэрэглэдэг.

"Ямар хумуустэй ямар арга барилаар
харьцахаа би яаж мэдэх вэ?" гэж та асууж болох
юм. Унэнийг хэлэхэд би еерее ч сайн мэдэхгуй,
Зев арга барилаа олон олтлоо та оролдсоор л
байх хэрэгтэй. Хэрэгтэй уед еерийнхее арга
барилыг еерчпех хусэлтэй байж бас Ариун
Сунсээр удирдуулаараЙ.

6мнех хичээлээрээ бид соёл иргэншилтэй
уялдан гарч ирдэг саад бэрхшээлийг хэрхэн даван
туулах талаар узсэн. Хумуустэй хэрхэн харьцахыг
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судлах явцдаа емнех хичээлээр узсэн зуйлээ буу
мартварей.

Энэ хичээлээр та дараах зуйлийг судлах
болно.

Энгийн бай
Битгий буруушаа
Хундэлж буйгаа харуул
Санаа тавь

Энэ хичээл нь дараах зуйлийг хийхэд тань
тусална.

• Хумуустэй зев харьцах нь хумуусийг Христэд
авчрахад ямар тустайг ойлгох

• Сайн мэдээг бусадтай хуваалцахдаа зев
харьцаж сурах
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ЭНГИЙН БАЙ

Зорилго 1. Сайн мэдээг хуваалцахдаа энгuйн
бегвед зев харьцааmай байхын
жuшээг гаргах.

Хэрэв бид хумууеийн еэтгэлийг татъя гэж хуеч
байгаа бол еайн мэдээг хуваалцахад ямар
хандлага бидэнд тустай байх вэ гэдгийг бодолцох
хэрэгтэй. Эхлээд бид еередийн уг, уйлдлийг амьд
жишээ болгох ёстой. Дараа нь маш энгийн байж
хумууед хамгийн ойлгомжтой байх арга замуудыг
хайх хэрэггэй.

Ееуе Самари буегуйтэй уулзахдаа туеламж
хэрэгтэй аялагч хуний дурээр хандеан. Энэ гэмтэй
эмэгтэй ч гэеэн Ееует маш их туе хургэж чадах
байпаа. Ееуе, би ариун учраае энэ нугэлт
эмэгтэйн туеламжийг авахгуй гэж бодсонтуй.
Харин ч туунээе "Надад уух ус егееч" (Иохан 4:7)
гэж гуйсан.
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Манай упсад ийм харьцааг хврийн хунuй буюу
аялагчuйн харьцаа гэж нэрлэдэг.

Есус ийм энгийн харьцааг хэрэглэснээр энэ
эмэгтэйн дотоод зурх сэтгэлийнх нь хэрэгцээг
хангаж егсен. Есус туунд вмьдрвпын усыг егсен.
Абрахамын зарц худгийн дэргэд Ребекатай
харьцахдаа бас яг ийм харьцааг ашигласаныг бид
Хуучин Гэрээнээс уншдаг. Тэрбээр Ребекад
хандан "Чи надад ваартай уснаасаа жаахан
уулгана уу?" (Эхлэл 24:17) гэж гуйсан байдат.

Би нэг их олон орноор явж узээгуй Л дээ.
Гэхдээ очсон орнууддаа ~арж байхад тэндхийн
хумуус нь тусламж хэрэгтэй хумууст туслах
дуртайг би анзаарсан юм. Хэрэв хэн нэгэн хун
танд зориулж жаахан ч гэсэн еертее уйлчлуулэх
боломж олговол та тэр хунд сайн мэдээг
хуваалцахад тэр таныг дуртайяа сонсдог.

Телеелегч Паул ч мен адил маш энгийн
харьцааг ашиглаж байжээ. Туунийг Афинд очиход
тэр хотоор дуурэн худал бурхад байхыг хараад
тэр ихэд гутарсан. Тэр хумуустэй ярихдаа мэргэн
ухааныг ашиглан оновчтой ярьж байжээ. Тэр
хумуусийн яг хэрэгтэй цэгийг нь олж ярьдаг
байпав. Паул Арэйпагийн дунд зогсож ийнхуу
хэлэв.

Афины эрчуудээ! Та нар алив бухнээрээ их
шутлэгтэй юм гэдгийг би харж ажиглалаа.
Учир нь гэвэл би та нарын шутдэг зуйлсийг
НЭГД нэгэнгуй ажиглан явахдаа "Ул мэдэгдэх
бурханд" гэсэн бичигтэй тахилын ширээг олж
харсан юм. Ингэхлээр та нар мэдэхгуй атлаа
шутэн биширдэг зуйлийг чинь Л би та нарт
тунхаглаж бай на. (Уйлс 17:22,23)
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Паул энэ мэт тэдний амьдралд болж буй
зуйлсийг ярьснаар тэдний анхаарлыг татаж
чадсанЭнэ бол их энгийн арга юм. Хэдийгээр тэд
хуурамч шутээнийг дээдэлдэг байсан ч Паул
уунийг нь ашиглан сайн мэдээг хуваалцжээ. Ууний
ур дунд тэдний зарим нь ТУУНТЭ"Й нэгдэн Бурханд
итгэсэн юм. (Уйлс 17:34)

Хэрэв телеелегч Паул тэдэнд хандан "Та нар
гэмтэй. Та нар тамд унах болно. Худал шутээнийг
шутэгч хэзээ ч Бурханыг харахгуй" гэж хэлсэн бол
юу болох байсан болоо? Хэрэв тэр ингэж хэлсэн
бол ур дун нь огт еер байх байсан. Магадгуй тэр
едер хэн чЕсуст итгэхгуй байх байсан.

Танд анх Есусийн тухай ярьж егсен хунийхээ
тухай боддоо. Тэр хун энгийн харьцаатай байсан
уу? Бид муухай харьцаатай бол хумуусийг
Христэд итгуулж чадахгуй. Бид энгийн бегеед
эелдэг зеелен харьцаж байж л тэдэнтэй нехерлеж
тусалж чадна.

Хэдэн жилийн емне нэг едер би хараагуй
пастор нагац ахыгаа нэгэн тосгон руу дагуулж
очсон юм. Одоог хуртэл би тууний хумуустэй яаж
харьцаж байсныг нь санадаг. Тэр тосгоны хумуус
бурхадынхаа ивээлийг хуртэхийн тулд амьтан
адгуусаар ергел ергедег байпав. Авга ах маань
тэдэнд "Адгуус амьтнаар ергел ергех нь эртний
зуЙл. Бурханд энэ нь таашаагддаг байсан бегеед
уунийг ургэлж хийж бай гэж Тэр хумуусдээ хэлсэн"
гэж хэлж билээ.

Ингэж ярьж ЭХЛЭХЭД нь тосгоныхон бугдээрээ
тууний угийг нь маш анхааралтай чих тавин
сонсож байв, Тэд урьд нь хэзээ ч ийм яриаг
сонсож байсантуй. Урьд нь тэднийг дандаал
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буруушаадаг байж. Тэгээд нагац ах маань тэр
хумууст цаг нь болоход Бурхан Хуугээ ергел
болгон илгээснийг тайпбарпапаа. Дараа нь Есус
бух хун терелхтенийг аврах гэж загамай дээр нас
барсан тухай яриад уунээс хойш Бурхан адгуус
амынаар ергел авахаа больсон. Есус бугдийг
орлосон. Бид зугээр л Туун дээр очиж Туунтэй
ярихад Тэр биднийг сонсох бопно гэдгийг хэлж
билээ.

Хараагуй нагац маань бух хумуустэй маш
энгийн бегеед зев харьцсанаар тэдний ихэнх нь
Христэд итгэсэн юм. Одоо тэдний зарим нь
Христийн тухай сайн мэдээг тургээж яваа.
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=~ Дасгал

1 Гэмт амьдралтай хунд бид хамгийн сайнаар
яаж туслах вэ?

а. Хэрэв тэр еерчлегдехгуй л юм бол там руу
явна гэдгийг нь хэлнэ.

6. Тууний хийж байгаа зуйлд нь хамтран
оролцсоноор бид туунд илуу тусалж чадна.

в. Христийн хайраар бидний гэмт амьдрал
яаж еерчлегдсенийг туунд харуулна.

2 Зев харьцаа болгоны ем не 1, буруугийнх нь
емне 2 гэсэн тоог тавь.

· .. а. Шуумжлэх
· .. 6. Энгийн байх
· .. в. Тусч байх

· .. г. Туслалцаа авах
· .. д. Буруушаах
· .. е. Хайраа харуулах

БУУ БУРУУШАд

Зорилго 2. Бурхан гэмт хунд хэрхэн хвнддвг
тухай хоёр жuшээг Бuблээс татах.

Бурхан биднийг буруушааддаггуЙ. Адам, Ева
хоёрыг гэм хийхэд Бурхан тэр дор нь тэднийг
устгаж чадах байсан. Гэвч Тэр тэгээгуй. Харин
Тэрээр аргадсан хоолойгоор "Адам чи хаа байна
вэ?" (Эхлэл 3:9) гэж дуудсан.

Давид хааны уед ертенц бухлээрээ гэмээр
дуурсэн баЙлаа. Ундэстэн бурийн хумуус худал
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бурхадыг шутдэг байв. Зарим нь бур ХУУХАуудээ
тахил болгон аеаж буй галд хийж бурхандаа
ергедег байж. (Левит 18:21) Израилийн ард тумэн
ч Бурханаае урваеан байпаа. Тэд буеад
ундэетнуудээе ялгагдах зуйлгуй болеон байв.
Vуний баримт болгон Давид хаан ийнхуу бичеэн
байдат.

Мунхаг хун зурхэндээ "Бурхан байддаггуй"
гэеэн. Тэд завхарцгааеан, тэд жигшууртэй
уйле хийсэн. Сайн уйл хийдэг хун огт байхгуй
. . . Тэд бугдээрээ дур мэдэн явцгааж, тэд
хамтдаа завхарцгааеан. Сайн уйл хийдэг хун
байхгуй, нэг ч баЙхгуЙ".(Дуулал 14:1,3)

Бурхан нугэлт ертенцийг хараад биднийг
буруушааж уурлаж хилэгнэнэ гэж та бодож байна
уу? Гэвч Тууний юу хэленийг соне доо.

"Нааш ир. Хамт хэпэпцье" гэж Эзэн айлдаж
байна. Та нарын нуглууд час улаан мэт
боловч цае шиг цагаан болно. Тэдгээр нь
хурэн улаан боловч ноое шиг болох болно
гэж Бурхан хэлжээ. (Иеаиа 1:18)

Их Эзэн хумууеийг аргадан емгеелдег. Тэр
гэмийг узэн яддаг ч гэеэн гэмтнийг хайрладаг юм.
Тэр тэнгэрээе хуний зевхен гэмийг харсангуй,
Харин тэд харанхуйд хаашаа явж юу хийхээ
мэдэхгуй байгааг хареан юм. Хумууе гэмийн
улмаае ихэд еерчлегдеенийг Тэр хареан. Бух зуйл
еайхан болжээ гэж Тэрээр хойшид хэлж чадахгуй
болеон. Бурхан хун терелхтенд унэхээр хайртай
учраае цорын ганц Хуугээ илгээсэн юм. Тэр энэ
ертенцийг яллахыг бус харин аврахыг хуедэг.
(Иохан 3:16-17)
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Есус биднийг яппаагуй. Энэ нь Тууний зорилго
байгаагуй. Тэр Самари бусгуйтэй ярилцахдаа
туунийг гэмтэй гэдгийг нь мэдсэн. Хуулийн дагуу
бол тэр бусгуйг чулуугаар цохиж алах ёстой
байсан. Гэвч Есус туунийг еревдеж хайрласан
учраас туунд амьдрал тэтгэгч менхийн усыг егсен.
Энэ амьд ус нь туунийг гэмээс холдуулж Бурханд
ойртуулах болно гэдгийг Есус мэдэж байсан юм.
(Иохан 4:10)

6ер нэгэн завхай хэмээн буруушаагдсан
эмэгтэйн тухай бид Библээс уншдаг. Тууний эсрэг
хоёроос илуу гэрч байжээ. Тууний нехер нь ч,
уйлж буй хуухдууд нь ч, еер хэн ч туунийг
чулуугаар цохиулж алагдах ялаас нь аварч
чадахгуй байв. Гэвч тэнд Есус байсан. Тэр тэдэнд
хандан "Та нараас нугэлгуй нь эхлээд энэ
эмэгтэйг чулуугаар шид" гэж хэлжээ. (Иохан 8:7)
Тэнд цугласан хумуусээс гэмгуй бегеед эхний
чулууг шидэх хун гарсангуй. Есус ганцаараа л
чулуу шидэх байв, Гэвч Тэр эмэгтэйд хандан:

"Эмэгтэй, тэд хаа байна? Чамайг хэн ч
шийтгэсэнгуй юу?" гэсэнд эмэгтэй:

"Эзэн минь хэн ч шийтгэсэнгуй" гэв. Есус

"Би ч чамайг шийтгэхгуй. Яв. Уунээс хойш
дахин нугэл буу уйлд" гэжээ. (Иохан 8: 10-11)
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Нэгэнт челеелегдсен болохоор гэр руугээ баяр
хеертэйгээр харьж яваа тэр эмэгтэйг тесеелеед уз
дээ. Есус биднийг яллахаар ирээгуй. Харин Туунд
итгэсэн хумууст амьдралыг бэлэглэхээр ирсэн юм.

Бугдээрээ Их Эзэнийхээ улгэр дууриаллыг
дагацгаая. Бидний уурэг бол гэмээс болж
яллагдсан хумууст итгэл найдварын мэдээг хургэх
явдал юм. Бид тэдэнтэй харьцахдаа Бурханы
хайраар хандаж, Тууний мэлмийгээр харан
харьцах ёстой.

=~
Дасгал

3 Гэм нугэлт хоёр бусгуйтэй харьцсан Есусийн
харьцаа ямар байсан бэ?
а. Тэр тэднийг шийтгэсэн
б. Тэр тэднийг уучилсан

4 Израилчуудыг гэм хийхэд Бурхан тэдэнтэй яаж
харьцсан бэ?
а. Тэр тэднийг шийтгэхийг хуссэн
б. Тэр тэдний гэмийг ноос мэт угааж цагаан

болгохыг хуссэн

5 Хун терелхтний гэмт амьдралд Бурхан хэрхэн
хандаж ямар хариултыг тэдэнд егсен бэ?
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6 Бурхан яагаад Есусийг бидний гэмийн телее
ухуулэхээр илгээсэн бэ?
а. Учир нь Тэр гэмт хумуусийг узэн яддаг

байпав.
б. Яагаад гэвэл Тэр бидэнд унэхээр хайртай,

7 Гэмтэй хунд хандах бидний хандлага ямар
байх ёстой вэ?

ХУНДЭЛЖ БДЙГДДГДД ХДРУУЛ

30РИЛГО 3. Авралын зар тараахад бусдед
хундэтгэл узуулэх нь ямар ур дун
авчuрдаг тухай жuшээ татах.

Танаас нас болон зиндааны хувьд еер хунтэй
хэрхэн харьцахаа мэдэж байх нь чухал болохыг
ем не нь узсэн билээ. Ууний олон жишээг бид
Библээс харж болно.

Израилийн охин эзэгтэйдээ яаж хандсаныг
аваад узье. Тэр "Самари дахь эш узуулэгчтэй эзэн
минь уулзаасай гэж би хусэх юм! Тэгвэл тэр
тууний уяман евчнийг эдгээхсэн" гэжээ. (Хаадын
дэд 5:3) Ингэж харьцана гэдэг нь ямар их мэргэн
ухаан бэ? Хуний нутагт амьдарч буй балчирхан
зарц охи н тэдэнтэй бодсоноо Л хуваалцсан.
Ийнхуу хэлснээр нь тууний эзэн Нааман тэр эш
узуулэгч руу явжээ.
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Эш УЗУУЛЭГ'-lНааманд хандан Иордан голд
очиж биеэ угаа гэж хэлэхэд нь тэр дахин буруу
шийд гаргажээ. 3индаа дээгуур хуний хувьд биеэ
тэрхуу бохир усанд угаахыг хусээгуйн улмаас тэр
эш УЗУУЛЭГ'-lийн хэлснийг уйлдэлгуй гэр руугээ
буцжээ. Гэвч тууний зарц нар нь "Эцэг минь, тэр
эш УЗУУЛЭГ'-lтанд агуу зуйлсийг хэлсэн бол та
хийхгуй байх байсан уу? Гэтэл тэр танд угааж
цэвэр бол гэж байхад та хийхгуй гэж уу?" гэж
хэлдэг. (Хаадын дэд 5:13)

3арц нарын энэхуу эзэнээ хундэтгэсэн
болгоомжтой хандлага нь эзнийгээ даруу болгож
Иордан голын усанд очиж биеэ угаах шийдвэрийг
гаргахад нь тусалеан. Ууний дараа удалгуй тууний
бие эдгэрчээ!

Манай оронд сайн мэдээг тугээгчид маш дотно
энгийнээр харьцаж байсан учир олон тосгод
баярын мэдээнд нээлттэй байсан юм. Гэвч зарим
тосгодууд одоо хуртэп сайн мэдээнд хаалттай
байгаа. Энэ нь хэдийгээр Христэд итгэгчид нь зев
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бодол еанаа агуулж байвч буруу хандлагаар
хандеанаае болеон юм.

Нэг едер Давид хаан, хаан еэнтийдээ залран .
байхад нь нэгэн хун бараалхаж туунд "Их Эзэний
ергее руу явцгаая" гэжээ. Давид хаан ихэд
баяртайгаар "Их Эзэний ергее руу явцгаая" гэж
тэд надад хэлэхэд би ихэд баярлав хэмээн
егуулеэн байдат. (Дуулал 122:1) Энэ нь жирийн
хуний хаандаа хандеан энгийн бегеед, зев
хандлага байеан юм.

Зарим уед зев харьцаа нь шулуун бегеед
шируун байж болно. Гэхдээ бид ямагт Ариун.
Сунеээр удирдуулна гэдгийг санаарай.

~~ Дасгал

8 Та хэн нэгнийг хундэтгэж харьцеаны улмаае
энэ нь таныг тэр хунд гэрчлэл хийхэд туеалеан
жишээг дурдаж чадах уу?

9 Бяцхан Израиль охины туух нь бидэнд
а. еанаа тавьж буйгаа харууленаар

хундэтгэлээ илэрхийлж болно гэдгийг
еургадаг.

б. юу гэж боддогоо хэлэхгуй байенаар
хундэтгэлээ харуулж болно гэдгийг
еургадаг.
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1 О Нааманы зарц нар нь туунд унэнийг
хэлэхээс айсан бол юу болох байсан гэж та
бодож байна.

САН Ад ТАВЬ

30РИЛГО 4. Бuд хумуусm санаа mавьж буйгаа
яагаад харуулах хэрэгmэйг
тейпбврпвх.

Авралы н зар тараах уед юу юунаас илуу
хумуусийн хэрэгцээнд нь бид санаа тавих
хэрэгтэй. Христээр илгээгдэгсэд нь Тууний явсан
газраар нь явж эргэн тойрныхоо хэрэгцээг зурх
сэтгэлээрээ мэдэрч сурах хэрэггэй.

Газар газарт хумуусийн хэрэгцээ еер еер байж
болно. Гэхдээ эдгээр нь еренхийдее ижил байдат.
Есус хуримын ёслолд уригдсан байв. Тэрээр тэнд
очсоноороо тэдний хэрэгцээтэй зуйлд нь тусалж
чадсан. Хэрэв Тэр урилгыг нь хулээж аваагуй бол
юу болох байсан бол. Нэгдугээрт, хуримын баяр
баясгалан уйтгараар солигдох байсан.
Хоёрдугаарт, Тэр нэгэн гайхамшигаа узуулэх
боломжоо алдах байсан байх. Тууний шавь нар нь
ч тийм хурдан Туунд итгэхгуй байсан. Бид ч мен
Тууний санаа тавьдаг энэрэлт хайрын талаар
сонсож чадахгуй байх байпав. (Иохан 2:11)

Цийдон аймгийн нэгэн бусгуй буг шугэлсэн
охиныг минь авраач хэмээн Есусээс орилон
гуйхад Тэр тууний хэрэгцээг хангаж егсен. Дэлхий
дээрх Тууний ажил нь Израилийн хилээр
хязгаарлагдаж байсан ч тэр эмэгтэйн хашхирааг
Есус хайхралгуй енгереегуй юм. Есус чин
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сэтгэлээсээ уйлж буй нэгэнтэй нь хамт уйлж,
жаргалтай байгаа нэгэнтэй нь хамт баярладаг
байпав. Та бидэнд ч мен адил ийм уурэг оногдсон.

1974 онд авралын зар тараалтын нэгэн
компанит ажлын уеэр би сумийнхээ туслах
ахлагчтайгаа хамт нэг хэсэг хумуусээс негее булэг
хумуус дээр очин тэднийг удшийн цуглаандаа
урьж Христийн сайн мэдээг хуваалцаж байпаа.

Нэг хэсэг хумуус дээр очтол тэнд хуухэд нь
денгеж нас бараад байгаа нэгэн эмэгтэй таарсан
юм. Туунийг тайвшруулахаар олон хун ирсэн
байпав. Дараа нь бид тэр эмэгтэйтэй бас тууний
нехертэй нь ярилцсан юм. Бид тэр хоёрт эрт дээр
цагт Ева хуугээ алдахад Бурхан туунийг
тайтгаруулах туунд дахин хуу заяасан (Эхлэл
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4:25) тухай хуваалцсан. Мен Давид хаан нэгэн
цагт уй гашууд автан байхад Бурхан туунийг мен
тайвшруулж байсан тухай бид тэдэнд ярьж егсен.

Тэр эцэг эхийн сэтгэл зурх нь нээлттэй байхыг
бид мэдэрсэн. Тэр хоёр хоёулаа залбирч егехийг
бидээс хусч билээ. Бид Бурханаас Ева болон
бусад хумуусийг тайтгаруулсан шигээ тэднийг ч
бас тайвшруулаач гэж залбирсан.

Нэг жилийн дараа енее эмэгтэй нэгэн хеерхен
охин теруулж Бурханы тайтгарлыг биеэрээ
мэдэрсэн юм. Арай эрт Христтэй учрахгуй яав даа
хэмээнэнэ эцэг эх хоёр санаа алдаж байв.

Бид хоёр тэдний хэрэгцээнд санаа тавьсан
учраас Бурхан тэдний амьдралд гайхамшигт
зуйлсийг хийх боломжтой болсон юм. Тэдний
энэхуу гэрчлэлээр дамжуулан тэр тосгоны бусад
хумуус Христийг хулээн авсан юм.

~~ Дасгал

11 Санаа тавих гэсэнтэй утга нэгтэй уг нь__ .
(халамж/итгэл) юм.

12 Бид хумуусийн телее санаа тавьж буйг тэд
хараад бид тэдэнд ::---------.
(хэрэгтэй/хайртай) гэдгийг мэддэг.

13 Энэ хичээлийн эхэнд Бурхан бидэнд
хичнээн их хайртай болохыг егуулсэн нэгэн
ишлэлийг узсэн билээ. Тэр ишлэлийг та
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санаж байна уу? Уунийг бичиж аваад
цээжил.

14 Одоо сурсан зуйлээ хэрэгжуулэх цаг
боллоо. емнех нэг хичээлээрээ сайн мэдээг
хуваалцах хусэлтэй байгаа хунийхээ нэрийг
бичсэн билээ. Та тэр хунийхээ телее
гуйсаар байгаа биз дээ. Одоо туунтэйгээ
еерийнхее итгэгчийн амьдралаа хуваалцаж
эхэл. Доорх зайнд тэр хунийхээ нэрийг бас
анх туунтэй хуваалцсан он, сар, едрее бич.
Дараа нь ууний адилаар сайн мэдээг
хуваалцсан хумуусийнхээ нэрсийг он сартай
нь бич.

Хариултуудаа шалгаарай

1 В. Христийн хайраар бидний гэмт
амьдрал яаж еерчлегдсенийг туунд
харуулна.

2 а. 2) Буруу харьцаа
6. 1) Зев харьцаа
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в. 1) Зев харьцаа
Г. 1) Зев харьцаа
Д. 2) 6уруу харьцаа
е. 1) Зев харьцаа

3 б. Тэр тэднийг уучилеан.
4 б. Тэр тэдний гэмийг ноое мэт

цагаан болгохыг хуесэн.
5 Тэр еерийн хуу Ееуе Хриетийг бидний

гэмийн телее золиое болгож егеен.
6 б. Яагаад гэвэл Тэр бидэнд унэхээр

хайртай учраае
7 6ид Ееуеийн улгэр дууриалалаар тэднийг

буруушааж яллахын оронд тэднийг
хайрлах ёстой.

8 Таны хариулт. Та буедыг дандаа
хундэтгэдэг байх гэж би найдаж байна.
Хэрэв та хумууеийг хайрлан эвеэг хандвал
тэдний еунелэг хэрэгцээг унэн шударгаар
ойлгуулж чадна гэдгийг еанаж яваарай.

9 а. Санаа тавьж буйгаа харууленаар
хундэтгэлээ илэрхийлж болно гэдгийг
еургадаг.

1 О Тууний евчин нь эдгэрэхгуй байх байсан.
11 халамж
12 хайртай
13 Тэр ишлэл бол Иохан 3:16 юм. Уунийг

Библээеээ олоод цээжил.
14 Та ур тарьж уеалж байгаа гэдгээ санаарай,

Улдеэнийг нь Бурхан хийх болно.


