
Сóäëàõ Áèáëèéí èøëýë¿¿ä: Матай 23:1-30; Лук
     18:9-14; Исаиа 40:19; 44:14-19
Õè÷ýýëèéí çîðèëãî: Эдгээр асуултанд хариулах: 

(1) Залбирал гэж юу вэ? (2) Бид хэнд залбирах 
ёстой вэ? (3) Хэн залбирч чадах вэ?

     Îþóòíóóäûí ìýäýõ ¸ñòîé ç¿éë: Амьд үнэн 
Бурхан гэм нь уучлагдсан хүмүүсийн залбирлыг 
сонсч хариулдаг. 

     Îþóòíóóäûí ìýäðýõ ¸ñòîé ç¿éë: Бурханд 
        залбирах хүсэл.
    Îþóòíóóäûí õèéõ ç¿éë: Бурханд гэм нүглүүдээ 
        хүлээж, Түүний өршөөлийг гуйн залбир. 
Õè÷ýýëèéí òºëºâëºãºº (áàãø, îþóòíû òýìäýãëýë):

1. Олон хүн хуурамч шүтээнд залбирдаг (Исаиа 
    40:19; 44:14-19).
2. Фарисай хүн өөрийнхөө тухай бардамнан 
    ярив (Матай 23:1-30; Лук 18:9-12).
3. Татвар хураагч Бурханд даруухнаар залбирав 
    (Лук 18:13).
4. Бурхан гэм нүглээ илчилж, өршөөлийг хайж 

байгаа хүмүүсийн залбирлыг сонсдог (Лук 
18:14).

Öýýæëýõ èøëýë:
Учир нь Эзэний мэлмий зөвт хүмүүс дээр байдаг. 
Түүний чих тэдний залбиралд анхаарал тавьдаг. 
(1 Петр 3:12а)

ÕÈ×ÝÝË
Өөрийн улсын удирдагчийн нэрийг хэн надад 

хэлэх вэ? Та нараас хэн нь түүнийг нүүр тулан 
харсан бэ? Та түүнтэй ярилцаж үзсэн үү? Та энэ 
газрын удирдагчтай ярихыг хүслээ гэж төсөөл. Та 
хэдийд ч хамаагүй гэрт нь очоод хүссэн зүйлээ ярьж 
чадах уу? Мэдээж, үгүй. Тэр завгүй хүн. Та маш 
чухал шалтгаантай байж л түүнтэй уулзахыг хүснэ. 

Мөн та тусгай зөвшөөрөл авахгүй бол түүний байгаа 
газар орж уулзах эрхгүй ч байж магадгүй. 

Тэгвэл энэ дэлхийн ямар ч удирдагчаас илүү 
агуу дээгүүр Нэгэн байна. Тэр хэн бэ? Тэр бол 
Тэнгэр ба газрыг Бүтээгч, амьд Бурхан юм. Тэр 
бүхнээс агуу, мэргэн, хүчирхэг. Тэр хүмүүсийг 
ямар ч цагт Өөрийнх нь оршихуйд орж Өөртэй нь 
ярихыг зөвшөөрдөг үү? Тэр хүмүүсийг Өөртэй нь 
ярихыг зөвшөөрөхөөс ч илүүгээр тэднийг Өөр лүү 
нь ирэхийг урьж байдаг! Уул, мод, цэцэг, ногоо, 
амьтан ба хүмүүсийг, бүх ертөнцийг бүтээсэн 
Нэгэн хүмүүсийг Өөртэй нь ярихыг хүсч байдаг. 
Бүхнийг мэддэг, бас бүхнийг хийж чаддаг Бурхан 
хүмүүс Өөртэй нь ярихыг сонсоход үргэлж бэлэн 
байдаг. Бурхантай ярих нь зүгээр л энгийн юм шиг 
харагддаг. Гэвч энэ дэлхийн маш олон хүн үнэн 
залбирлын тухай маш өчүүхнийг мэдэх буюу бүр 
огт мэддэггүй. Зарим нь залбиралд хариу авахын 
тулд Бурханы тогтоосон тодорхой хэдэн дүрэм 
байдаг ба үүнийг дагах ёстой гэдгийг мэддэггүй.

1. ÎËÎН ÕҮН ÕУУРАМ× ШҮТÝÝНД 
ЗАËÁÈРДАГ

Èñàèà 40:19; 44:14-19
Олон хүн залбирдаг ч амьд үнэн Бурханд биш 

байдаг. Яагаад? Учир нь тэд Түүнийг мэддэггүй. 
Зарим хүмүүс өөрсдөө бүтээж алт мөнгөөр бүрсэн 
хиймэл шүтээнд мөргөдөг гэж Библи хэлдэг. (Исаиа 
40:19-ийг үз.)

                            Зóðàã ¹1
Хэрэв хүн үнэт алтан шүтээн 

худалдаж авах чадалгүй дэндүү 
ядуу байвал мод-магадгүй 
өөрийнхөө тарьж ургуулсан модыг 
огтолдог. Түүнийхээ заримыг 
нь өөрийгөө дулаацуулахаар, 
мөн талхаа жигнэхээр түлдэг. 
Үлдсэн хэсэг дээр нь хүний нүүр 
сийлдэг. 

Тэгээд түүнийхээ өмнө сөхрөөд “Надад туслаач. 
Учир нь та бол миний бурхан” гэж мөргөн залбирдаг. 
(Исаиа 44:14-19-ийг үз.)

Түүний бодолд ийм зүйл огт байдаггүй: Энэ бол 
зүгээр л нэг модны тайрдас. Би заримыг нь өөрийгөө 
дулаацуулахаар, заримыг нь талхаа жигнэхээр 
түлсэн. Тэгээд үлдсэн нь яаж бурхан байж чадах 
билээ? Би яагаад модны тайрдсанд мөргөж байгаа 
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Бүх эрх хадгалагдана. Олон улсын Зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан. Хуулбарлан зарахыг хориглоно. Энэ номын 
зөвшөөрөгдсөнөөс бусад аль ч хэсгийг хэвлэгчийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр олшруулах ба хэвлэхийг хориглоно.

ÁАГШÈД ÕÝËÝÕ ТАÉËÁАР
Зурагны хажуугаар түүх үргэлжлэх үед номыг хажуу тийш нь тавиад текстэд заасан хэсэгт зураг бүрийг 

үзүүл.

Õè÷ýýë ¹1
ФАРÈСАÉ ÕҮН ТАТÂАР ÕУРААГ× ÕÎЁР

ÁАГШÈД ÕÝËÝÕ ТАÉËÁАР
Бурханы Үгэнд залбирлын тухай маш их хэлсэн 

байдаг. Залбирлын талаар ивээгдсэн үнэнүүдийг 
сурч заах нь чухал. Бид эдгээр үнэнүүдийг 
өдөр бүрийн амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 
Залбирал бол үнэлж баршгүй завшаан юм. Хэрэв 
залбирлын хүч багш танд бодитой байвал эдгээр 
хичээлүүд таны ангид амьд байх болно. 

Энэ дөрвөн хичээлийн гол зорилго нь таны 
оюутан бүр залбирч сурах явдал юм.
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