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МУСУЛЬМАНЧУУДЫНМУСУЛЬМАНЧУУДЫН
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30 хоногийн залбирлын маань бас нэгэн чухал зорилго бол Мусульман ертөнцийн 
талаар илүү гүнзгий ойлголтыг та бүхэнд өгөхийг хүссэн юм. Бид Мусульман 
хүмүүстэй хувьчлан танилцаж, сайн мэдэхгүй л бол эргэн тойрондоо байдаг, хаа 
нэгтээгээс олж уншсан, эсвэл мэдээн дээр гарсан хүмүүсээр төсөөлдөг.  Мэдээж 
Мусульманчууд бүгд таны төсөөлсөн шиг хүмүүс биш шүү. Исламын шашинтай 
нийт хүмүүсийн дотор Мусульман байх нь юу гэсэн утгатай вэ гэдгийг тодорхойлох 
өөр өөр ойлголтууд байдаг. Олон зуун жилийн 
турш өөр өөр түүх, үйл явдлууд Исламын 
шашинд нөлөөлжээ. Энэ жилийн хөтөч ном 
маань Исламын ертөнцөд байдаг өөр үзэл 
баримтлал, хөдөлгөөнүүдийг танилцуулах 
болно. 
Уг залбирлын хөтчийг уншаад Мусульманчууд дотроо өөрсдийн итгэл, сүсэг 
бишрэл, үзэл баримтлал дээр тулгуурлан хэрхэн хуваагддаг болохыг илүү гүн 
ойлгож, энэ нь таныг шинэ сэтгэл, шинэ ухаанаар залбирах залбиралд өдөөх 
болтугай. 

Залбирсанд баярлалаа! 
30 хоногийн залбирлын баг 

Урьдын адил Фэйсбүүк хуудсаар санал, сэтгэгдэлээ хуваалцаарай!
Мөн www.pray30days.org эсвэл дараах хаягуудаар холбогдож болно. 

2020 оны Мусульман ертөнцийн 
төлөөх 30 хоногийн залбиралд тавтай 
морилно уу! 

facebook.com/pray30days twitter.com/pray30daysinstagram.com/pray30days
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Олон зуун жилийн турш өөр
өөр түүх, үйл явдлууд өрнөж
Исламын ертөнцийг хуваажээ.
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30 хоногийн залбирал яаж эхэлсэн бэ? 
1992 онд Ойрхи Дорнодод үйлчилдэг хэсэг илгээлтийн эзэд цуглан залбирч 
байжээ. Залбирлын үеэр тэд Исламын ертөнцийн төлөө залбирах сэтгэлээр 
улам их ятгагдсан тул  Мусульманчуудад Бурханы хайрыг харуулахын тулд 
илүү идэвхитэй байхаар шийдэцгээв. Тэгээд Христитгэгчдийг өөрийн эргэн 
тойронд амьдардаг ба дэлхий даяар тархсан байгаа нийт Мусульманчуудын 
талаар илүү ихийг суралцах, харилцаа үүсгэхэд өдөөн хөдөлгөхийн тулд 
Рамадан сарын турш 30 хоног залбирлыг эхлүүлэн, залбирлын хөтөч ном 
гаргаж эхэлсэн юм. 

30 хоногийн залбиралд хэдэн хүн нэгддэг вэ? 
30 хоногийн залбирлын хөтөч маань нийт 30 гаруй хэл дээр 
орчуулагдаж, 40 гаруй үндэстэнд тараагддаг. Жил бүр Рамадан 
сарын турш хэдэн зуун мянган итгэгчид залбиралд нэгддэг учир 
дэлхий дээрх хамгийн том залбирлын хөдөлгөөний нэг мөн юм.

Залбирлын хөтөч ном болон өгүүллийг хэн бичиж, бэлтгэн 
гаргадаг вэ? 
30 хоногийн залбирлын хөтөч номыг хариуцсан баг маань 
дэлхийн өнцөг булан бүрээс цуглах өөр өөр үндэстнээс 
бүрдсэн Христитгэлт ахан дүүсийн нэгдэл юм. Тэдний ихэнх 
нь Мусульман хүмүүстэй хамт амьдарч, хамт ажиллаж, олон 
жилийн турш эдгээр хүмүүсийг хайрлаж ирсэн. Бидний хэсэг нь 
өгүүлэл бичиж, хэсэг нь сайн дураараа орчуулга хийн, үлдсэн 
нь дизайн, хэвлэл ба тараалтад жил бүр тусалдаг юм. 

Мусульманчуудын төлөөх 30 хоногийн залбирлын 
талаарх хүмүүсийн асуудаг түгээмэл асуултууд
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Хэний төлөө залбирахаа яаж шийддэг вэ? 
Бид жил бүр Бурханааас ерөнхий сэдэв асуун залбирдаг 
бөгөөд ингэснээр залбирлын сэдвүүд хоорондоо уялдаа 
холбоотой байж, байнгын уншигчдад шинэ мэдээлэл 
болон хүрдэг. 30 хоногийн залбирлын баг маань 
хүмүүсээс мэдээ мэдээлэл нээлттэй хүлээн авдаг учир 
хөтөч номыг бэлтгэх сэдэв нь бидэнд ирсэн мэдээллээс 
хамаардаг. Гэвч бид жил бүр илүү өргөн хүрээтэй, шинэ 
соёл уламжлал, итгэл бишрэлийг харуулахыг зорьдог 
билээ. 

Залбиралд нэгдэхийг хүссэн хэн бүхэнд зориулан 
бичигчийн хөтчийг гаргадаг учир 30 хоногийн 
залбиралд зориулан бичихийг хүсвэл info@
pray30days.org  хаягаар холбогдоорой. 

Хэрхэн залбирах вэ? 
Хуудас бүрт бичигдсэн залбирлын сэдвээр 
залбирлаа эхлүүлнэ үү. Зарим хуудсанд  залбирлыг 
тань өдөөх ишлэл бичигдсэн байгаа. Есүс Христ 
дагалдагчдаа бусдыг хайрлан, сайн мэдээг 
дэлгэрүүл гэж дуудсаны дагуу уншсан мэдээллээ 
тунгаан, тухайн хүмүүс ба тэдний хэрэгцээний 
төлөө залбирахдаа Ариун Сүнсээр удирдуулна уу. 

Хэдэн зуун мянган итгэгчид бидний 
залбиралд нэгдэж байна. 



ЭНЭТХЭГ 
14 УТТАР ПРАДЕШ ХОТЫН МУСУЛЬМАНЧУУД 
16 ДЕОБАНД МАДРАСА ХӨДӨЛГӨӨН 
7  ТАБЛИГИ ЖАМААТ ХӨДӨЛГӨӨН 
12 ТЭНГЭРИЙН ГОЁЛ ЧИМЭГЛЭЛ
10 ДАУДИ БОХРА
21 КАШМИРЧУУД
23 ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ДУУ ХООЛОЙГОО ХҮРГЭЖ 

БАЙНА.

АФРИК
29 СОМАЛИЧУУД
4 НИЛ ХӨНДИЙН НУБИАНЧУУД
9 ГАНА УЛСЫН АХМАДИ ХӨДӨЛГӨӨН 
3 ТИЖАНИЯ ХӨДӨЛГӨӨН 

ДУНДАД АЗИ 
19 ИРАН ДАХЬ ГЭР ЧУУЛГАНЫ ХӨДӨЛГӨӨН  
18 ИРАНЫ ЛАЛЫН ХУВЬСГАЛ 
11 САУДЫН АРАБ ДАХЬ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 

ХӨДӨЛГӨӨН
30 ДУНДАД АЗИЙН ХРИСТИТГЭГЧИД 
5 ВАХХАБИЗМ 

ТӨВ АЗИ 
6 ДАГЕСТАН 
25  КИРГИЗСТАН 

ЗҮҮН АЗИ 
20 ТАЙВАНЬ ДАХЬ ЦАГААЧ АЖИЛЧИД 
27 ИНДОНЕЗИЙН МБОЖОЧУУД

ХОЙД АМЕРИК 
13 ИСЛАМ ҮНДЭСТЭН 

ЕВРОП 
2 ТУРКИЙН СУФИЗМ 
28 ЛОНДОН 

ДЭЛХИЙ ДАЯАРХ ХӨДӨЛГӨӨНҮҮД 
22 ОЛОН УЛСЫН ОЮУТНЫ ХӨДӨЛГӨӨН 
8 КОРАНИЗМ 
18 ӨСӨН ДЭВШИЖ БУЙ МУСУЛЬМАНЧУУД
24 ЁС ТӨДИЙ МУСУЛЬМАНЧУУД 
15 МУСУЛЬМАН АХАН ДҮҮСИЙН ХӨДӨЛГӨӨН 
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Энэ жил бид эдгээр улс үндэстний төлөө залбирах болно. 
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Эдгээр дугаарууд залбирах өдрийг илэрхийлнэ.
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Исламын шашны хөдөлгөөнүүдийн танилцуулга 
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Та аль нэг олонд танигдсан Христитгэлт байгууллага, 
чуулганд болж буй үйл явдал, соёлын өөрчлөлтийн талаар 

цахим мэдээлэл, сэтгэгдэл уншиж байсан уу? Заримдаа 
Христийн дагалдагчид ч гэсэн бид хоорондоо адил тал огт 
үгүй юм шиг санагддаг уу? 

Мусульманчуудын хувьд ч яг л ийм байдаг. Нэг итгэлтэй ч 
улс үндэстний эдийн засгийг тогтвортой авч явах арга барил, 
хүүхдүүдээ хэрхэн өсгөх, эсвэл аль улс төрчийг дэмжих гэх мэт 
зөрчилдөөн бидэнтэй л адил. Мөн аль Библийн аль хувилбар 
нь илүү тохиромжтой, аль шашны удирдагч тэр Бичээсийг илүү 
тохиромжтой тайлбарлаж байгаа гэх мэт хэзээ ч дуусашгүй, мөнхөд 
үргэлжлэх маргаан ч бий. 

Христитгэлийн хувьд олон зуун жилийн турш хэрхэн магтах, ямар 
засаглалтай байх, гэр бүлээ хэрхэн өсгөх гэх мэт олон төрлийн 
хүчин зүйлсээс шалтгаалаад өөрсдийн итгэл үнэмшлийг илэрхийлэх 
өөр өөр хөдөлгөөнүүд бий болж байсан. Улс төрийн сэдэлтэй 
хөдөлгөөн, нийгмийн хөдөлгөөн, теологийн хөдөлгөөн бий болж 
байсан ба эдгээр нь өөртэйгөө адил үзэл баримтлалтай хүмүүстэй 
хамтрах, ижил бодолтой бусдыг эгнээндээ нэгдэхийг уриалдаг 
байсан. 

Христитгэлт бидний хувьд  1 Коринт 12:12 “Бие нь нэг атлаа олон 
эрхтэнтэй байдагчлан биеийн бүх эрхтэн хэдийгээр олон боловч нэг 
бие болдог. Христ ч мөн тийм билээ”  маш чухалд тооцогддог. Учир 
нь бид олон зүйлд өөр өөр үзэл бодол баримталдаг ч Есүс Христэд 
итгэх итгэлээр  Нэг Бие болдог. 

Исламын шашинд ч итгэлийн амьдрал хэв маяг, өөр хоорондоо 
ялгаатай Бурханыг магтан хүндлэх арга барилыг ятгагч өөр өөр 
хөдөлгөөнүүд байдаг. Энэ удаагийн 30 хоногийн залбирлаар бид 
бүхэн тэдгээр хөдөлгөөнүүдийг танд танилцуулна. Мусульманчуудын 
төлөө хэрхэн залбирч болохыг хамт олж мэдэцгээе!  

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ

 ➊ ИРЭХ 30 ХОНОГИЙН 
ЗАЛБИРЛЫН ТУРШ МЯНГА 
МЯНГАН ИТГЭГЧИД ТАНТАЙ ХАМТ 
МУСУЛЬМАНЧУУДЫН ТӨЛӨӨХ 
ЗАЛБИРАЛД НЭГДЭХ БОЛНО. ИОХАН 
17:20-23 ДЭЭРХ ЕСҮСИЙН ЗАЛБИРАЛ 
АДИЛ ХРИСТИЙН БИЕ НЭГ БОЛЖ, 
ДЭЛХИЙ ХРИСТИЙН ХАЙРЫГ 
МЭДЭХИЙН ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРНА УУ. 

 ➋ ХРИСТИТГЭГЧИД БИД 
МУСУЛЬМАНЧУУДАД ЕСҮСИЙН 
ТАЛААР ЗӨВ ҮЛГЭР ЖИШЭЭГ 
ХАРУУЛЖ, ИНГЭСНЭЭР ӨӨР 
ХООРОНДЫН ЯЛГААГААР БИШ 
ХАРИН ИОХАН 13:35 ДЭЭР ГАРДАГ 
ХАЙРААР ТЭДЭНД ТАНИГДАХЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРЦГААЯ. 

 ➌ БҮХ МУСУЛЬМАНЧУУД ИТГЭЛ 
БИШРЭЛИЙНХЭЭ ЯЛГААГААС ҮЛ 
ХАМААРАН ЕСҮСИЙГ (ИСА) ЧУХАЛ 
ЭШ ҮЗҮҮЛЭГЧ ХЭМЭЭН ХҮЛЭЭН 
ЗӨВШӨӨРДӨГ. МАЦАГ БАРИХ, 
ЗАЛБИРАХ ҮЕДЭЭ ТЭД ЕСҮСИЙН 
ТАЛААР ИЛЧЛЭЛТ АВАХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРЦГААЯ. 

Олон улсын 
хөдөлгөөн

Итгэл нэг байх нь
зөрчилдөөн үгүй гэсэн үг
биш. 

Ph
ot

o 
©

 P
ex

el
s C

C 
Ra

yn
 L



7

Суфизм нь Исламын ертөнцийн нилээд 
олон газар өргөн тархсан хөдөлгөөн юм. 

Уг хөдөлгөөн нь Исламын шашин хүчтэй 
түрэн гарч ирсний дараа бий болсон ба 
Мусульманчуудын сүнслэг байдал, дотоод 
хүчийг онцлон анхаардаг. Суфизм 
нь ер бусын, тэнгэрлэг холбоог 
эрэлхийлдэг ба зарим тохиолдолд 
өөрийгөө золиослох эсвэл маш 
улангасан, сэтгэл хөөрлөөр бясалгадаг, бүжиг 
болон яриагаар өөрсдийгөө ховсддог. 

Үүний нэг жишээ нь Туркийн Мевлев гэж 
дуудагддаг эргэлдэн бүжих бадарчид юм. Суфи 
бүр Суфизмын гишүүнээс дээгүүрх эрх мэдэлтэй 
эзэн буюу эш үзүүлэгч Мухаммедийн удмын хүнийг 
тойрон бүжихээр тушаагдсан. Тушаал бүр гишүүдэд 
хамаараад зогсохгүй тухайн нийгэмд нөлөөлдөг.

 Жишээлбэл Туркийн Мусульманчуудын итгэл 
ба зан үйлс бүгд Суфизмаас үүсэлтэй гэсэн таамаг 

байдаг.  

Суфизмийг хэт улс төрийн холбогдолтой байсны 
улмаас зарим улс оронд хориглосон ч гэсэн 
өнөөдрийг хүртэл Мусульман ертөнцөд оршсоор 
байна. 

Турк улсад Накшбанди 
Суфигийн хэлсэн үгс маш 
чухалд тооцогдож зарим гол улс 
төрийнхөнд нөлөөлдөг. 

 Суфизмийн эцсийн зорилго бол Бурханы 
хайранд гол анхаарлаа хандуулахын тулд энэ 
дэлхийгээс ангид амьдрах замыг сонгоход оршдог. 
Суфи нь гол эзний зааварчилгаа дор Исламийн 
таван тулгуур хуулийг (шариа) сахихаас эхлэдэг. 
Уг аяллын төгсгөл нь төгс мэдлэг ба “Бурханы 
Төлөвлөгөө”-г мэдэх юм. 

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ СУФИЧУУД ЭРЭЛХИЙЛЖ БУЙ 
ТЭНГЭРЛЭГ ХАРИЛЦААГАА ЕСҮС 
ДОТОР ҮНЭН ЗӨВӨӨР ОЛОХЫН 
ТӨЛӨӨ (2 ПЕТР 1:3-5)

 ➋ ТУРКИЙН 80 САЯ ХҮН АМД 
ЦӨӨНГҮЙ ХЭДЭН МЯНГАН 
МУСУЛЬМАН СУУРЬТАЙ 
ХРИСТИТГЭГЧИД БАЙДАГ. ТЭДГЭЭР 
ИТГЭГЧИД ӨӨРСДИЙН ИТГЭЛИЙГ 
СУФИ МУСУЛЬМАНЧУУДАД ҮР 
НӨЛӨӨТЭЙ ХУВААЛЦАХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРЦГААЯ.

 ➌ ДУУЛАЛ 36:5-9-ИЙГ УНШИЖ, 
БЯСАЛГААД УГ ИШЛЭЛЭЭР ӨДӨӨЛТ 
АВАН СУФИЗМИЙН НӨЛӨӨЛӨД 
АВТДАГ ХҮМҮҮСИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРНА УУ. 

ӨДӨР 2 4-р сарын 25 

Туркийн Суфизм 
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Тэд байгаа нийгэмдээ
хүчтэй нөлөө үзүүлдэг.

Турк 
Ойрх Дорнод 
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ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ ТИЖАНИЯ ХӨДӨЛГӨӨН НЬ МЯНГА 
МЯНГАН САЙН МЭДЭЭ ХҮРЭЭГҮЙ 
МУСУЛЬМАНЧУУД АМЬДАРДАГ БҮС 
НУТАГТ МАШ ИДЭВХИТЭЙ БАЙДАГ. 
ТЭДГЭЭР БҮЛЭГ ХҮМҮҮСИЙН ДУНД 
ӨРНӨЖ БАЙГАА ХРИСТИТГЭЛТ 
ХӨДӨЛГӨӨНҮҮДИЙН ТӨЛӨӨ, ТЭДНИЙ 
ДУНД ҮЙЛЧИЛДЭГ ХРИСТИТГЭГЧДИЙН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРЦГААЯ. 

 ➋ ЗАРИМ ҮНДЭСТНҮҮДИЙН ХУВЬД 
ТИЖАНИЯ УДИРДАГЧИД ТОМООХОН 
НӨЛӨӨ ҮЗҮҮЛДЭГ. УГ НӨЛӨӨЛӨЛ 
НЬ БАРУУН АФРИКТ АМЬДАРДАГ 
ХҮМҮҮСИЙН АМАР ТАЙВАН БОЛОН 
САЙН САЙХАН АМЬДРАЛЫН 
ТӨЛӨӨ БАЙХ БОЛТУГАЙ ХЭМЭЭН 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➌ ДУУЛАЛ 136 НЬ ХРИСТИТГЭГЧДЭД 
БУРХАНЫ ХАЙРЫГ САНУУЛАХ 
ТАЛААР ХАМГИЙН ИХ ДАВТАГДДАГ 
БҮЛЭГ БИЛЭЭ. ДУУЛАЛ НОМЫН 
УГ БҮЛГЭЭР ЗОРИГЖУУЛАГДАН 
ТИЖАНИЯ ХҮМҮҮСИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

ӨДӨР 3 4-р сарын 26

Тижания
Сенегалд байрлах нэгэн тосгонд жил бүр болох эш үзүүлэгч 

Мухаммедын төрсөн өдрийн баярт оролцохоор Абдул 
харанхуйд яаравчлан гүйнэ. Уг баяр шөнө дундад эхэлдэг ажээ. 
Суфигийн гишүүн холбоо болох Тижания гэж танигдсан бүлэглэлд 
хамрагддаг Тижани хүний хувьд жилд нэг болох энэ уулзалт маш 
чухалд тооцогдоно. Абдул болон түүний хамтрагч Тижаничууд тэр 
шөнө дуулалдаж, шүлэг уншиж, Мухаммедийн амьдралын талаарх 
түүхийг нэг нэгэндээ хуваалцаж өнгөрөөдөг. Тижаничууд нь анх 
1780 оны үеэс бий болсон ба одоогийн Алжир юм. Тэд Муслимийн 
тушаал болох Кадирия дээр тулгуурлан гарч ирсэн ба Исламын 
ертөнцөд хуучинсаг үзэлтэй, фундаменталист гэж тооцогддог юм. 
Тижаничууд нь нийгмийн өөрчлөлт, Исламын энгийн иргэдийн 
соёл заншил болон боловсрол дээр гол анхаарлаа хандуулан 
тэдэнд сэргэлт авчрах тал дээр голчлон төвлөрдөг.  

Суфигийн тушаал буюу Тарикас нь Суфизм гэж олонд 
танигдсан ба ер бусын зан үйлээр сүнслэг гэгээрэлд хүрэх 
Исламийн өөр нэг зам юм. Тижания хөдөлгөөн нь Баруун 
Африкаар өргөн тархсан ба ялангуяа Сенегал, Гамби, 
Мавритани, Мали, Гвиней, Нигер, Чад, Гана, Хойд ба Баруун 
Өмнөд Нигери болон Суданы зарим хэсэгт ихээхэн дэлгэрсэн. 
Тэдний зарим тушаалууд их онцгой. Жишээлбэл: Тижаничууд 
өөр Суфигийн тушаалыг дагаж болохгүй. Мөн дуу дуулах, 
ариун хэллэгүүдийг давтаж унших нь тэдний хувьд маш чухал 
зан үйл. Мөн тэдгээрийг өдөрт хувь хүн бүр ба нийтээрээ 
унших ёстой гэсэн дүрэм байдаг. Үүнд Бурханы нэр, богино 
хэмжээний залбирал болон гол анхаарлаа Бурхан дээр 
хандуулахад зориулсан өөр өөр үг хэллэгүүд багтана.  
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Сенегал 
Африк 

Мөн дуу дуулах, ариун

хэллэгүүдийг давтаж

унших нь тэдний хувьд маш чухал 
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Абу Али бол Египетийн Асваны Нубиан 
тосгонд уламжлалт амьдралын хэв 

маягаар өссөн Мусульман юм. Тэрээр нас 
явах тусам Исламын шашны нууцлаг нэгэн 
хэлбэр болох Суфизм буюу хувь хүний 
Бурхантай харилцах харилцаагаар тэнгэрлэг 
хайр болон үнэний талаар илүү мэдэхийн 
тулд гүн гүнзгий эрэлхийлэх замыг илүү 
судалж, ойлгож эхэлжээ. 

Абу Али өдөрт олон цагийг бясалгаж, Бурханыг 
харахыг хүсэмжилдэг байв. Гэвч Суфизмд 
итгэх итгэлээ алдсан тэрээр ч сайн мэдээний 
гайхамшгийг мэдэрч нэг л өдөр Есүст итгэжээ. 

МЭ-ний 6-р зуунаас танигдсан эртний соёл 
иргэншлийн нэг болох Нубианчууд нь 
Нил Хөндийд гурван хаант улсыг 
байгуулжээ. Тэдгээр хаант улсууд 
бүгд Христитгэлтэй байсан 
нь Африкийн хамгийн эртний 
чуулганууд энд байсан гэдгийг 
харуулна. Гэвч 13-р зуунд Исламын 
шашин хүчтэй дэлгэрэх 
үед тэдгээр чуулганууд 
аажмаар багасаж өнөөдөр 
Нубианд цөөхөн тооны 

Христитгэгчид үлджээ. 
Хоёр сая Нубианчуудаас 99 хувь нь Сунни 

Исламыг дагадаг. Гэсэн хэдий ч Абу Али шиг 
цөөнгүй хэдэн хүмүүс Суфизмийг сонирхож, 
Бурханыг улам илүү мэдэж, мэдрэхийг хүсэж 
байна. Суфизмийн зарим зарчим тэдний 
сэтгэлийг сайн мэдээ хүлээн авахад илүү 
нээлттэй болгодог. 

Энэ газар нутагт Асваны Өндөр Даланг 
барьснаас үүдэлтэй ажилгүйдэл өндөр түвшинд 
хүрч ( 1970 онд баригдаж дууссан ба жилийн 
дараа ашиглалтанд орсон), мянга мянган Нубиан 
эрчүүд гэр бүлээ тэжээхийн тулд Саудын Араб 
болон Персийн булан уруу ажил хийхээр явжээ. 
Тэдний маш олонх нь очсон газрынхаа Вахабби 

Исламын уламжлалт шашны нөлөөлөлд 
автжээ. Эдгээр нөлөөлөл нь тэдний 
шашны зан үйл, хувийн зан чанар болон 
хувцаслалтад нөлөөлж түүнийгээ эргээд гэр 

бүлийнхэндээ таниулсан нь Христитгэлийг 
илүү их эсэргүүцэхэд түлхэц өгсөн байна. 

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ НУБИАНЧУУДЫН ТӨЛӨӨ ҮЙЛС 
22:14-Р ИШЛЭЛИЙН ДАГУУ, ӨВӨГ 
ДЭЭДСИЙНХЭЭ ИТГЭЛ РҮҮ ЭРГЭН 
ИРЖ, СҮМ ЧУУЛГАНУУД БИЙ 
БОЛОХЫН ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРНА УУ

 ➋ СУФИЗМ БОЛОН 
ВАХХАБИЗМИЙН НӨЛӨӨЛӨЛД 
АВТСАН НУБИАНЧУУДЫН ТӨЛӨӨ, 
ТЭД ЕСҮСТЭЙ УУЛЗАХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРНА УУ. .

 ➌ НУБИАНЧУУДЫН ТӨЛӨӨ 
ҮЙЛЧИЛДЭГ ХРИСТИТГЭГЧДИЙН 
ТӨЛӨӨ, ТЭД МЭРГЭН УХААНТАЙ 
БАЙХЫН ТӨЛӨӨ. 

ӨДӨР 4 4-р сарын 27

Нил- Египет болон Суданы Нубианчууд 
Египет ба 
Судан Африк 

Суфизмийн зарим зарчим тэднийг
сайн мэдээ хүлээн авахад илүү
нээлттэй болгодог. 
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Ваххабизм Исламын Сунни урсгалын 
бас нэгэн  уламжлалт хөдөлгөөн юм. 

Энэ нь Саудын Арабаас үүсэлтэй ба 
18-р зуунд Абд Ал-Ваххаб гэдэг нэртэй 
теологич анх бий болгожээ. Уг теологи 
нь Исламын фундамелист 
буюу “Ариун” байдлыг илүүд 
үздэг. Өөрөөр хэлбэл тэд 
согтууруулах ундаа, дуу 
хөгжим, гаансан тамхи 
болон ид шидийн тарни гэх мэтийг хатуу 
хориглодог юм. Мөн Ваххабизм нь хүмүүсийг 
хүчээр мөргөн залбируулж, эрэгтэй эмэгтэй 
хүмүүсийг тусад нь салгадаг. Ваххабисчуудыг 
(өөрсдийгөө Ваххабис гэдэг нэрийг хүртэх 
эрхтэй, чин үнэнч Мусульман хэмээн үздэг) 
Салафис хүмүүстэй их андуурдаг ба төстэй 

хөдөлгөөн боловч хоёр өөр гарал угсаатай 
хийгээд тэдний тоо хэмжээг тогтооход 
бэрх. Дэлхий даяарх Сунни болон Шиа 
Мусульманчуудын дийлэнх нь Ваххабизмийг 
хэт туйлшрагчид гэж буруутгадаг.  Тэд 

Исламын ертөнцөд 
хэт их нөлөөлсөн нь 
харагддаг. Тухайн 
хөдөлгөөн Саудын нэгэн 
хаант угсаат гэр бүлээс 

болж Исламын ертөнцөд ихээхэн нөлөөлсөн 
ба тэр гэр бүл Ваххабизмийг ард түмэн, 
овог аймгуудыг нэгтгэх хэрэгсэл болгон 
ашигласан.

 Үүнийгээ дараа нь 18-р зуунд Саудын 
хамгийн анхны улсыг бий болгохын 

тулд ашиглажээ. Тэд уг хөдөлгөөнийг 
дэлгэрүүлэхийн тулд дэлхий даяар Моск 
барих, суртал ухуулга хийх, хичээл заахад 
маш өгөөмрөөр тэтгэмж, санхүү өгдөг. 
Ваххбизм нь Исламын шашны хамгийн 
улайссан, түрэмгий хэлбэр гэж олонд 
танигдсан ба террорист бүлэглэлүүдтэй 
холбоотой хэмээн сэрдэгддэг. Гэхдээ зарим 
ажиглагчдийн нүдээр бидний мэдэх хэрцгий 
үйлдлүүд шашны гэхээсээ илүү улс төрийн 
сэдэлтэй үзэл баримтлал байдаг гэж үзжээ.

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ ВАХХАБИСЧУУД БУСДАД 
ИХ НӨЛӨӨТЭЙ, НӨӨЦ БАЯЛАГ 
ИХТЭЙ ХҮМҮҮС БА ӨӨРСДИЙНХӨӨ 
ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ БОДИТ 
БАЙДЛААС ИЛҮҮ ТОМ МЭТ 
БУСДАД ОЙЛГУУЛАХДАА САЙН. 
ВАХХАБИЗМИЙН НӨЛӨӨЛӨЛД 
ХҮЧЭЭР АМЬДАРДАГ ХҮМҮҮСИЙН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➋ ВАХХАБИСЧУУД НЬ ВАХХАБИС 
БУС ХҮМҮҮСТЭЙ БАРАГ 
ХОЛБОГДДОГГҮЙ УЧИР ТЭДЭНТЭЙ 
ХАРИЛЦАА ХОЛБОО ҮҮСГЭХЭД 
БЭРХ. БУРХАН ТЭДЭНТЭЙ 
ЗҮҮД БА ҮЗЭГДЛЭЭР ЯРЬЖ, 
ХРИСТИТГЭГЧИДТЭЙ УУЛЗАХ 
БОЛОМЖ НЭЭЖ ӨГӨХИЙН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➌ ВАХХАБИСЧУУД Ч НЬ 
ПАУЛЫН ГАЛАТ 3 БҮЛЭГ 
ДЭЭР БИЧИЖ ҮЛДЭЭСЭН 
АБРАХАМЫН АМЛАЛТЫН 
ХҮҮХДҮҮДИЙН НЭГ ХЭСЭГ 
ЮМ. ТЭД БУРХАНЫ ХҮҮХДҮҮД 
БОЛОХ ӨӨРСДИЙН ӨВИЙГ 
ХҮЛЭЭН АВАХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

ӨДӨР 5 4-р сарын 28

Ваххабизм 
Ойрх Дорнод 

Ваххабизм нь Исламийн шашны
хамгийн улайссан, түрэмгий хэлбэр
гэж олонд танигдсан ба террорист
бүлэглэлүүдтэй холбоотой хэмээн

сэрдэгддэг.
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Дагестан бол Оросын Холбооны улсад 
хамаарагдах бүгд найрамдах улс бөгөөд 

Каспийн тэнгисийн зүүн эрэг, Гүрж болон 
Азербайжантай хиллэдэг. Дагестаны 2,9 сая 
хүн амын 95 хувь нь Исламын шашинтай. Уг 
улсад зонхилох хоёр овгууд нь Аварчууд ба 
Даргинсчууд юм. 

Хэт уламжлалт хөдөлгөөн болох Ваххабизм нь 
Саудын Арабаас үүсэлтэй ба түүнээсээ тархаж 
дэлхий даяарх бүх Мусульман соёл иргэншилд 
нөлөөлжээ. Дагестанд уг хөдөлгөөн нь 1980-
аад оноос дэлгэрсэн ба 90-ээд оны сүүлээр улс 
төрийн нэгж бүтцийг бий болгож тусгаар тогтнолоо 
зарлахыг оролдсон ч эцэстээ 7 жилийн харгис 
хэрцгий зөрчилдөөнийг үүсгэжээ. 

Гэсэн ч Ваххабисчууд тухайн газар нутагт 
нөлөөтэй хэвээр үлдэв. Ваххабизм нь 
хүмүүсийнхээ юу идэх, юу өмсөх, хэрхэн магтахыг 
удирдах гэж оролддог ч гэсэн авилгаас үүдэлтэй 
асуудалтай тулгарч, бухимдалд автсан нийгмийн 
аль ч давхаргын нэгэнд нээлттэй тусалдаг. 

Үүний сацуу Дагестаны уламжлалт өв соёл ч 
өнөөдрийг хүртэл мөн зэрэгцэн үлдэж чаджээ. 
Ваххабизмийн хувьд дуу хөгжим хориотой учир тэд 
Москд дуу сонсдоггүй. Гэхдээ олонд алдаршсан 
орчин үеийн дуунуудыг сонсох дуртай төмрийн 
дарханыг таньдаг гэж нэгэн илгээлтийн эзнээс би 
сонссон юм. Дархан хэлэхдээ “Би гэмшиж үнэн 
Мусульман (Ваххаби) болохдоо дуу сонсохоо 
больсон гэжээ. Харин илгээлтийн эзэн түүний гэрт 

зочлоход тэд бүгд нутгийн уламжлалт Лезгинка 
бүжгийг дуун тавин бүжиглэжээ. 

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ ДАГЕСТАНЫ ЗУУ ЗУУН 
ХРИСТИТГЭГЧДИЙН ТӨЛӨӨ, 
ТЭД БИБЛИЙГ ДАГЕСТАНЫ 
УУГУУЛ ХЭЛҮҮД РҮҮ ОРЧУУЛЖ 
БИЧГЭН БОЛОН АУДИО 
ХЭЛБЭРЭЭР ГАРГАХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➋ ДАГЕСТАНЫ ЭРХ БАРИГЧИД 
АВИЛГА АВАХГҮЙ БАЙХЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. 
ЗАЛБИРАХДАА ЕЗЕКИЕЛ 36:26-
27-Р ИШЛЭЛЭЭР ЗОРИГЖИНО 
УУ. 

 ➌ ВАХХАБИЗМ НЬ 
“АРИУН” ИСЛАМ БАЙХЫГ 
ШААРДДАГ. АВАРЧУУД БОЛОН 
ДАРГИНСЧУУД ЕСҮС БОЛОН 
ТҮҮНЭЭС ИРЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ 
ТАЛААР ИЛЧЛЭЛТ АВАХЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРЦГААЯ. 

ӨДӨР 6 4-р сарын 29

Дагестан улсын Ваххабизм
Дагестан 
Төв Ази 
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80 гаруй сая гишүүдтэй Таблиги Жамаат 
(Итгэлээ Тарааж буй хүмүүс) нь дэлхий 

дээрх Исламын шашны хамгийн том 
хөдөлгөөний нэг юм. Тэд одоогоор  Этиоп, 
Өмнөд Африк, АНУ болон Непал гэх мэт 150 гаруй 
оронд түгжээ. Тэдний гол зорилго бол энгийн 
Мусульманчуудыг л өөрсдөдөө нэгтгэх учир 
Христитгэгчид тэр болгон мэдээд байдаггүй. Эдгээр 

Мусульманчууд өдөр бүр үйлдэл, гадаад төрх, 
бусадтай харилцах харилцаа холбоогоор бүрэн 
зөв амьдарч чадах л юм бол нийгэм өөрчлөгдөнө 
гэж тэд итгэдэг учир улс төртэй орооцолддоггүй. 
Тэдний хамгийн том уулзалт болох Ижтима нь 
жилд нэг удаа Бангладешд болдог ба жил бүр 5 сая 
гаруй Мусульманчууд хамрагддаг (Мекка гэгддэг 
Хаж мөргөлөөс 2 саяар илүү) ба үүнээс жижиг хэд 
хэдэн цугларалтууд ч зохиогддог. 

Европын Таблиги Жамаатийн төв байр Англид 
байрладаг. Тэнд дагагчид бүгд Таблиги Жамаатийн 
зарчмын дагуу хэрхэн амьдрах талаар суралцаж, 
номлол хийх богино аялалд илгээгддэг.  

Анвар  гэгч нэгэн залуу Энэтхэгийн Делид 
нээгдэж байгаа төв оффист очиж 2 сар байрлахаар  
Австралиас иржээ. 2 сарын турш тэр дэлхийн өнцөг 
булан бүрээс ирсэн олон хүмүүстэй танилцаж, 
нэг нэгийнхээ итгэлийн талаар суралцаж, 
Мусульманчууд Таблиги Жамаатын номлодог 
Сунни Мусульман амьдралын хатуу дэг журмаар 
явахгүй байгаа газар нутаг руу очиж номложээ. 
Энэ цаг хугацаа түүнийг чадваржуулна гэдгийг тэр 
мэдэж байсан хийгээд итгэл нэгт бусад залуустай 
холбоо тогтоож, туршлага суухын үнэ цэнийг 
мэдэрсэн ч бусдын энгийн амьдралын хэв маяг бүх 
аяллын турш түүнийг сорьж байв. 

ӨДӨР 7 4-р сарын 30

Таблиги Жамаат
ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ ТАБЛИГИ ЖАМААТИЙН 
ГИШҮҮДИЙН ХҮЧИН ЧАРМАЙЛТ 
АМИЙН БУЛАГТ СУУЛГАГДАХ 
БОЛТУГАЙ ХЭМЭЭН 
ЗАЛБИРЦГААЯ. ДУУЛАЛ 36:9

 ➋ ИЖТИМА НЬ ЖИЛ БҮРИЙН 
НЭГ САРД БАНГЛАДЕШД БОЛДОГ 
БА АСАР ТОМ ЦУГЛАРАЛТ УЧИР 
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АСУУДАЛ 
ТУЛГАРДАГ. ТУХАЙН ОРОН 
НУТГИЙН ИРГЭД, ЦУГЛАРАЛТАД 
ОРОЛЦОЖ БУЙ ХҮМҮҮС, ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАГЧДЫН ХАМГААЛАЛТЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➌ ТАБЛИГИ ЖАМААТ 
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮМҮҮСТ ИТГЭЛЭЭ 
ТҮГЭЭНЭ ГЭЖ БУЦАЛТГҮЙ 
ШИЙДСЭН ХРИСТИТГЭГЧДИЙН ҮР 
НӨЛӨӨТЭЙ ГЭРЧЛЭЛИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРЦГААЯ. ҮЙЛС 1:8 

Энэтхэг 
Өмнөд Ази 

Тэдний гол зорилго бол
энгийн Мусульманчуудыг
өөрсдөдөө нэгтгэх
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Ихэнх Мусульманчууд Исламын хуульд гурван чухал хэсэг байдаг 
гэж үздэг: Коран, Сунна, Хадит 

• Коран бол эш үзүүлэгч Мухаммедийн бичсэн илчлэл.
• Сунна нь эш үзүүлэгч Мухаммедийн хэлсэн үг, хийсэн үйлс болон 

түүнийг ажиглаж бичсэн цуглуулга. 
• Хадит нь Мухаммедийн амьдралын талаарх бусад хүмүүсийн ярьсан 

түүх ба 6 номын нийлбэр юм. 

Эдгээр номууд дээрх текстийг цээжилсэн, тайлбарласан, хэрэгжүүлсэн 
Мусульман эрдэмтэд олонд танигддаг. 

Коранистуудыг өөрөөр “дуулгавартай” гэж нэрийддэг ба Исламын 
шашныг чиглүүлэх цорын ганц хууль бол Коран гэж тэд итгэдэг учир 
Сунна болон Хадитын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг эсэргүүцдэг. Тэд Коран 
судар дахь эш үзүүлэгч Мухаммедийн үүргийг өндрөөр үнэлдэг, Кораныг 
тайлбарлахын тулд Сунна эсвэл Хадитыг хэрэглэх шаардлага байхгүй, 
бүр эдгээр нь хүчин төгөлдөр бус гэж үздэг. 

Коранистууд Мухаммедыг л хүндлэн мөргөх нь зохимжгүй хэлбэр гэж 
шүүмжилдэг. Тэд дийлэнх Мусульманчууд түүнийг шүтээнээ болгосон 
нь буруу гэж дүгнэдэг учир уламжлалт сүсэг бишрэлдээ Мухаммедыг 
чухалчилдаггүй.  

Ихэнх Мусульманчууд Коранистуудыг төөрөлдсөн, тэр ч байтугай 
эш үзүүлэгч Мухаммедыг үлгэр дууриалал болгон өдөр бүр түүн шиг 
амьдрах  хэрэгтэй гэсэн Исламын шашны үндсэн сургаалыг эсэргүүцэгч 
буруу номтнууд гэж үздэг. Коранист үзэл нь Мухаммед эш үзүүлэгчийн 
цаг үеэс үүсэлтэй ба сүүлд 20-р зуунд хурдацтай хүчээ авжээ. Исламын 
шашин зонхилох бүс нутгуудаар Коранист нийгэм, бүлэглэл аль хэдийн 
үүссэн байдаг. 

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ КОРАНИСТУУД КОРАН СУДРААС 
ҮНЭНИЙГ ХАЙДАГ. ТЭД БИЧЭЭСЭЭС 
ЕСҮСИЙГ ОЛЖ ХАРАН, ТҮҮНИЙГ ИЛҮҮ 
ЭРЭЛХИЙЛЭХ БОЛТУГАЙ ХЭМЭЭН 
ЗАЛБИРЦГААЯ. 

 ➋ “ДУУЛГАВАРТАЙ” ТЭДНИЙ ТӨЛӨӨ 
СУРГААЛТ ҮГС 3:5-6-Р ИШЛЭЛИЙН 
ДАГУУ ЗАЛБИРНА УУ. 

 ➌ ИЛЧЛЭЛТ БОЛОН ХУУЛИЙН 
ҮНЭНИЙ АРИУН ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ 
ХИЧЭЭНГҮЙЛЭН СУДАЛЖ БАЙГАА 
ТЭДГЭЭР МУСУЛЬМАНЧУУДЫГ 
БУРХАН ЕРӨӨХ БОЛТУГАЙ ГЭЖ 
ЗАЛБИРЦГААЯ. 

ӨДӨР 8 5-р сарын 1

Коранист 
Олон улсын 
хөдөлгөөн 

Ихэнх Мусульманчууд
Коранистуудыг Исламын
шашны үндсэн сургаалыг
эсэргүүцэгч, бүр буруу 
номтнууд гэж үздэг. 
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Ахмади хөдөлгөөн нь анх Энэтхэгийн Панжаб 
мужид бий болжээ. Хазрат Мирза Гулам 

Ахмад гэгч (1835-1908) нь өөрийгөө амлагдсан 
Мэссиа буюу Махди, Исламын шашны аврагч, 
өөрчлөн байгуулагч гэж өргөмжилсөн. Гулам 
нь Христитгэгчдийг болон Хиндү нарыг исламын 
шашны Есүсийн тухай номлолоор няцааж байсан 
ба Тэр эргэж ирэхдээ Махди хүн шиг болж ирнэ 
гэж хэлжээ. Ахмадичууд Есүсийн хоёр дахь ирэлт 
Гулам ирэхтэй зэрэгцэнэ гэдэгт итгэдэг. Тэрбээр 
өөрийгөө илчлэлт хүлээн авсан гэж үздэг бөгөөд 
эш үзүүлэгч ба хүн төрөлхтөнд зориулсан "бурхны 
сургаалыг баримтлагч хөтөч" гэжээ.

Тэдний номлол Исламын уламжлалт сургаалтай 
утга нийцэхгүй байсан учир Ахмадичууд олон 
арван жилийн турш дэлхийн Исламын шашны 
холбооноос зөвшөөрөл хүлээн авахын тулд 
чармайсан. Гэсэн хэдий ч Ахмади нь энх тайвныг 

эрхэмлэгч, хүч хэрэглэдэггүй хөдөлгөөн гэдгээрээ 
Исламын ертөнц даяар танигдсан. Ахмадигийн 
тав дахь залгамжлагч, одоогийн тэргүүн нь Хазрат 
Мирза Масрур Ахмад бөгөөд тус хөдөлгөөний 
төв байр Лондонд 
байрладаг. 

Ахмади нь 
Христитгэлийн 
итгэл үнэмшлийг 
эсэргүүцдэг ч 
илгээлтийн арга 
барил, уламжлал болон нэр томъёог Христитгэлээс 
авсан билээ. Үүнээс болоод сайн сургагдаагүй 
Христэд итгэгчид болон тосгоны ядуу хүмүүс 
Христитгэл ба Ахмади хөдөлгөөнийг ялгахад 
бэрхшээлтэй. Мөн уг хөдөлгөөний хүлцэнгүй 
байдал нь боловсролтой хүмүүсийг ихээхэн татдаг. 

Уг хөдөлгөөн Энэтхэгээс Африкийн зүүн ба 
баруун эрэгт тархсан бөгөөд 1921 оноос хойш 
Гана улсад идэвхижээд байна. Дэлхийн хэмжээнд 
ойролцоогоор дор хаяж арван сая ахмади хүн 
байгаагийн 635,000 орчим нь уг газар нутагт 
амьдардаг. Ахмади хамгийн эхэн үеийн Методист 
багштай Акан хүмүүсийн дунд анх суурьшжээ. 
Дараа нь өнөөдрийн өгүүллийг зохиогч Ваалагийн 
овгийн Исламчуудын дунд илүү өргөн тархсан 
бөгөөд Гана, Баруун Африкийн үндэсний хөгжилд 
үнэтэй хувь нэмэр оруулсан билээ.

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ АХМАДИЧУУД ЕСҮСИЙН ТУХАЙ 
ҮНЭНИЙГ ТАНЬЖ МЭДЭХ, ТҮҮНИЙ ХҮЧ 
ЧАДЛЫГ АМСАЖ МЭДРЭХИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРЦГААЯ. (МАТАЙ 16:13-19)

 ➋ АХМАДИ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ 
НИЙГЭМ, УЛС ТӨР, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
НӨЛӨӨЛЛИЙГ АШИГЛАН ХӨГЖИЖ 
БУЙ ОРНУУДАД БУРХАН БҮРЭН 
ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙХИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ

 ➌ АХМАДИЧУУДЫН ЗӨӨЛӨН ДҮР 
ТӨРХ НЬ ИСЛАМЫН ЕРТӨНЦӨД 
ШАШИН ХООРОНДОО ЭВ 
НАЙРАМДАЛТАЙ АМЬДРАХАД 
НӨЛӨӨЛӨХИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРЦГААЯ. 

ӨДӨР 9 5-р сарын 2

Гана улсын Ахмади хөдөлгөөн 

14

Ph
ot

o 
©

 Z
ai

dA
bu

Ta
ha

-P
ex

el
sC

CГана 
Африк 

Ахмади нь энх тайвныг
эрхэмлэгч, хүч хэрэглээгүй
хөдөлгөөн гэдгээрээ
алдартай.

Ихэнх Мусульманчууд
Коранистуудыг Исламын
шашны үндсэн сургаалыг
эсэргүүцэгч, бүр буруу 
номтнууд гэж үздэг. 
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Шаббир кофегоо харж суухдаа яах ч 
аргагүй байдлаа ийнхүү тайлбарлав. 

Түүний коллежийн шалгалт ойртож байсан 
ч Исламын Шиа салбар дахь шашны 
удирдагч Дауди Бохра, Дай нар томоохон 
баяр тэмдэглэхээр хотод байжээ. Түүнийг 
сонсож, ивээл хүртэхийн тулд олон мянган хүн 
ирсэн байв. Хэрэв шалгалтаа алгасвал анги 
улирах байсан ч Шаббир явахаар төлөвлөжээ. 
‘“Энэ зөвхөн шалгалт шүү дээ” гэж тэр надад 
хэлсэн. “Аль замаар би явах вэ? Би дэлхий 
ертөнцийг чухал гэж үзэн, шалгалтаа өгөх үү? 
Эсвэл би Дай-г дагаж, түүний шалгалтыг өгөх 
үү?"

Дэлхий дээр сая гаруй Бохра байдаг. Ихэнх 
нь Энэтхэгт амьдардаг боловч АНУ, Европ, 

Зүүн Африкт үндсэн хүн ам нь байдаг. Тэд 
олон тооны Имамуудын (Бурханаас удирдамж 
авах Мухаммедын үр удам) сүүлчийн Имам 

нуугдаж байна гэж үзжээ. Дай энэ далд 
Имамтай харилцаж байна. Бохрагийн 

хувьд 
чиглүүлэг, 
ивээл нь 
энэ дэлхий 
болон 
дараагийн ертөнцөд амжилтанд 
хүрэх замыг илтгэдэг. 

Шаббирын энэ нөхцөл байдал Бохра 
хүмүүсийн ялгааг харуулжээ. Тэд өдөр 
ирэх тусам өөрсдийн нийгмээс гадуур, өв 
уламжлалаас нь тэс өөр нөхцөл байдал, 
боломжуудтай тулгарч байна. Шаббир 
сургууль, ажил мэргэжлийн шаардлагыг нэн 
тэргүүнд тавих ёстой юу, эсвэл тэр дэлхийг 

орхиж, Дай болон Бохрагийн 
нийгэмлэгт бүрэн итгэх үү?

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ БОХРА ХҮМҮҮС ДЭЛХИЙН 
ӨӨРЧЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ОЙЛГОЛТ БОЛОН МЭРГЭН 
УХААНТАЙ БАЙХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРЪЯ. 

 ➋ ОЛОН ОЛОН БОХРАЧУУД 
ЕСҮС РҮҮ ЭРГЭХ, ЕВРЕЙ 7:23-26 
ИШЛЭЛИЙН ДАГУУ ТЭД АХЛАХ 
ТАХИЛЧААРАА ДАМЖУУЛАН 
АВРАГДАХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРЦГААЯ. 

 ➌ БУРХАН ХРИСТИТГЭГЧДИЙГ 
БОХРА ХҮМҮҮС РҮҮ ИЛГЭЭН, 
БУРХАНЫГ ХАЙН ЭРЭЛХИЙЛЭХЭД 
НЬ ХАМТ АЛХАХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРЦГААЯ. 

ӨДӨР 10 5-р сарын 3

Дауди Бохра
Энэтхэг 
Өмнөд Ази 

Тэд өдөр ирэх тусам өөрсдийн
нийгмээс гадуур, өв уламжлалаас
нь тэс өөр боломжуудтай тулгарч

байна.
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ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ САУДЫН АРАБТ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД 
ТЭГШ ЭРХТ, ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ БАЙХ, 
ТҮҮНИЙ ДОТОР ШАШИН ШҮТЭХ ЭРХ 
ЧӨЛӨӨГ ОЛГОХ ЗЭРЭГ ДЭВШЛИЙГ 
ҮНДЭСНИЙ ЗҮГЭЭС ЦААШИД Ч 
ДЭМЖИХИЙН ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➋ СҮҮЛИЙН ҮЕД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 
ТАЛААРХ БОДЛОГОД ХИЙГДЭЖ 
БУЙ ЭНЭ ШИНЭЧЛЭЛ НЬ УГСАА 
ЗАЛГАМЖЛАХ ХАНХҮҮ МОХАММЕД 
БИН САЛМАН БОЛОН АЛСЫН ХАРАА 
2030-ААС ҮҮДЭЛТЭЙ. САУДЫН 
АРАБЫН БҮХ АРД ТҮМНИЙ САЙН 
САЙХАН, ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ЗҮТГЭХ 
САУДЫН АРАБЫН ЭРХ БАРИГЧДЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРЦГААЯ..

 ➌ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ХРИСТ АМИЛСАН 
ГЭДГИЙГ ХАМГИЙН ЭХЭНД ХҮЛЭЭН 
ЗӨВШӨӨРСӨН БАЙДАГ. САУДЫН 
АРАБТ Ч МӨН ИЙМ ЗҮЙЛ БОЛОХЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. (ЛУК 24)

ӨДӨР 11 5-р сарын 4 

Саудын Араб дахь эмэгтэйчүүдийн эрх

2017 оны 6-р сарын ердийн өдөр Саудын 
Арабын Рияд дахь нэгэн зоогийн газарт 

бүх зүйл өөрчлөгдөх эхлэл тавигдав. 
Гэнэт утас дуугарч, чичирч эхлэв. Бид ирж 
буй мессежүүдийг хараад, итгэж чадахгүй 
байв.  Баярын 
орилоон 
хашхираанаар 
харилцан яриа 
ч тасалдав. 
Гадаа 
машинууд 
сигналаа 
чангаар 
дуугаргаж 
байхыг бид 
сонссон. Уг 
хоригийг 
цуцлахад 
үнэн хэрэгтээ 
бүтэн жилийн 
хугацаа шаардагдах байсан ч эмэгтэйчүүдэд 
гэнэт машин жолоодох эрх өгөхөөр болсон 
нь Саудын Арабын түүхэн дэх хамгийн 
гайхамшигтай мөчүүдийн нэг байсан юм.

Энэ үйл явдлыг олон улсын хамтын 
нийгэмлэг удаан хугацаа шаардсан гэж 

үздэг ч сүүлийн жилүүдэд Саудын Арабт 
эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах гайхалтай 
өөрчлөлтүүд ажиглагдаж байна. Саяхан 
л Саудын Арабт эмэгтэйчүүдийг машин 
жолоодох, санал өгөх, коллежд орох, олон 

нийтийн газарт 
ажиллахыг 
хориглодог 
байсан ч энэ бүгд 
өөрчлөгджээ. 2019 
оны 8-р сард Саудын 
Арабын 21-с дээш 
насны эмэгтэйчүүдэд 
эрэгтэй асран 
хамгаалагчийн 
зөвшөөрөлгүйгээр 
паспорт авч, 
гадаадад зорчихыг 
зөвшөөрнө гэж 
мэдэгджээ. Цөлийн 
хаант улсад 

эмэгтэйчүүдийн хувьд гайхалтай дэвшил гарч 
байна. Цааш явахад урт хугацаа байгаа ч 
тэд эмэгтэйчүүдийг хуулиар тогтоон барихаа 
больсон бөгөөд ердийн амьдралд гарсан 
эдгээр өөрчлөлтүүд дэлхий ертөнцийг шууд 
өөрчилдөг.

Саудын Араб 
Ойрх Дорнод 

Баярын орилоон
хашхираан тэнгэрт хадав. 
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Энэ бол хамгийн алдартай, ялангуяа 
эмэгтэйчүүдэд зориулсан маш чухал ном. 

Захра “Тэнгэрийн Гоёл Чимэглэл” номыг 
мэдэх эсэхийг асууя гэж найзаасаа хүсэхэд тэр 
гайхшран “мэдээж тэр уншсан” гэж хариулав. 
Тэгээд авга эгч нь Муслим хөршүүдээ цуглуулан 
номын талаар хэрхэн ярилцаж байсныг надад 
ярьж өгөв. Бяцхан охин байхдаа Захра тоглоом 
тоглох зуураа номыг сонсож байжээ. Одоо тэр 
том болж өөрт хамаарах бүлгийг хэлэлцэж сууна. 
Дэлхий дээр эмэгтэйчүүдийн номын клуб мянга 
мянгаараа байдаг. 

Бахишти Зевар буюу “Тэнгэрлэг Гоёл Чимэглэл” 
ном нь 20-р зууны эхээр Хойд Энэтхэгт бичигджээ. 
Энэ бол муслим эмэгтэйчүүдэд зориулсан шашны 
болон зөв ёс суртахуунтай  амьдралыг хэрхэн 
чиглүүлэх, бүтээх талаар бичсэн практик гарын 
авлага юм. Исламын ертөнцөд Христитгэл болон 

бусад шашны нөлөө ихэссэн 
учир Мусульман удирдагчид 
эмэгтэйчүүдийг Исламын шашны 
ойлголттой байж үр хүүхэд,  гэр 
бүлийнхээ шашинлаг зан үйл, 
ёс суртахууныг хадгалж үлдэх 
талаар бичжээ. Зуун жилийн 
дараа энэ ном нь Өмнөд Азид 
хамгийн өргөн дэлгэрсэн 
номын нэг болсон бөгөөд 
дэлхийн олон Сунни Муслим 
эмэгтэйчүүдэд хүржээ. 
Мусульманчууд энэ номыг 
хуримын өдөр сүйт бүсгүйд 

Коран судрын хамт бэлэглэдэг. Их Британийн зарим 
хэсэгт өсвөр насны Мусульман охид жижиг бүлэг 
болон долоо хоногт хоёр удаа “Тэнгэрийн Гоёл 
Чимэглэл”номыг судлахаар цугладаг. Тэд үүнийг 
насанд хүртлээ дахин дахин судалж, гэр бүлийн 
амьдралын тухай, хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар 
хамтдаа хэлэлцдэг байна.

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ “ТЭНГЭРИЙН ГОЁЛ ЧИМЭГЛЭЛ” 
НОМЫГ ХИЧЭЭНГҮЙЛЭН 
СУДАЛДАГ ЭДГЭЭР ХҮМҮҮС ҮНЭТ 
СУВД МЭТ ТЭНГЭРИЙН ХААНТ 
УЛСЫГ ЭРЭЛХИЙЛЭХИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРЦГААЯ. (МАТАЙ 13:46)

 ➋ ЭДГЭЭР ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД 
ҮГИЙГ СУДАЛЖ, «ТАНЫ ҮГ БОЛ 
МИНИЙ ХӨЛД ГЭРЭЛ, МИНИЙ 
ЗАМД ГЭРЭЛ ЮМ» ГЭДГИЙГ ОЛЖ 
ХАРАХ БОЛОМЖИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. (ДУУЛАЛ 119: 105).

 ➌ ХОЙЧ ҮЕЭЭ ӨСГӨЖ БУЙ 
ИСЛАМ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД МЭРГЭН 
УХААН БОЛОН ЭР ЗОРИГТОЙ 
БАЙЖ, ИРЭЭДҮЙД ТЭНГЭРЛЭГ 
ЭЦЭГИЙН ХАЙРЫГ, 
ТҮҮНИЙ НҮДЭНД ҮНЭ 
ЦЭНЭТЭЙ ГЭДГЭЭ ОЛЖ 
МЭДЭХИЙН ТӨЛӨӨ. 

ӨДӨР 12 5-р сарын 5

Тэнгэрийн Гоёл Чимэглэл

17

Энэтхэг
Өмнөд Ази 

Энэ бол Зүүн
Азид хамгийн их
хэвлэгдсэн ном юм. 

Photo © C Tollerton
Photo © C Tollerton
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ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ АМЕРИКИЙН ИСЛАМЫН 
ШАШИНТНУУДЫН ТАВНЫ 
НЭГ НЬ ӨНГӨТ АРЬСТАЙ. 
АМЕРИК ДАХЬ ӨНГӨТ АРЬСТ 
МУСУЛЬМАН ШАШИНТАЙ ХҮМҮҮС 
ЕСҮСТЭЙ УУЛЗАН, АМЬДРАЛ 
НЬ ӨӨРЧЛӨГДӨХИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➋ АНУ-Д АРЬС ӨНГӨНИЙ 
ГАДУУРХАГДАЛД ӨРТӨЖ БУЙ 
БАЙГУУЛЛАГА, ХУВЬ ХҮМҮҮСТ 
МЭРГЭН УХААН, ХҮЧ ЧАДЛЫГ 
ӨГӨХИЙН ТӨЛӨӨ ГУЙН ЗАЛБИРАХ.

 ➌ АМЕРИКИЙН СҮМ ЧУУЛГАНУУД 
ХРИСТИЙН ТУШААЛЫН ДАГУУ 
ИСЛАМ ХӨРШҮҮДЭЭ ХАЙРЛАХЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРАХ. (ЛУК 10: 25–37)

ӨДӨР 13 5-р сарын 6

Ислам Үндэстэн 

Исламын шашныг анх АНУ-д Африкаас 
ирсэн Ислам шашинтай боолууд авчирсан. 

Тэгээд чимээгүйхэн тэндээ үлдэж, нуугдмал 
хэлбэрээр байсан ч  20-р зууны эхээр хүчээ 
авч эхлэв. Ислам Үндэстэн (NOI) бол 1930 онд 
АНУ-ын Детройт хотод Уоллес Д. Фардын (Воли 
Фард Мухаммад) үүсгэн байгуулсан Исламын 
улс төр, шашны хөдөлгөөн юм. Уг хөдөлгөөнийг 
үүсгэн байгуулагчийн туслах болох Элиа (Пул) 
Мухаммад маш хурдан эзлэн авч, Исламын 
үндсэн зарчим, гэр бүлийн амьдрал, исламын 
уламжлалт зан үйлийг сурталчилж эхэлжээ. Элиа 
Мухаммад нь Америкийн өнгөт арьстай хүмүүсийн 
өвөрмөц байдал, хүч чадлыг нь урамшуулж, 
өмнөд мужуудад тусдаа өнгөт арьст үндэстэн 
байгуулахыг уриалж байв.

Уг хөдөлгөөний хамгийн алдартай удирдагч 
Малколм Экс нь 1950-иад онд хүчээ авч байсан 
ч хөдөлгөөнөөс хөөгдөж, 1965 онд алагдахаасаа 
өмнө Ортодокс Исламын шашинд нэгджээ. Ислам 
үндэстэн гэгдэх хөдөлгөөн 1977 онд Каризматик 
удирдагч Луис Фарраханы удирдлага дор үндэсний 
хөдөлгөөнийг сэргээхээс өмнө дотроо хэд хэд 

хагаралдаж байв. Фаррахан Америкт 
дуу хоолойгоо өндөрсгөж, өнгөт арьстай 
хүмүүс, гэр бүлийн эдийн засгийн байдлыг 
дээшлүүлэх, өнгөт арьстай эрчүүдийн 
талаарх сөрөг хэвшмэл ойлголтыг дахин 

тодорхойлохын төлөө зориг шулуудан ажиллаж 
байжээ. 

ИҮ хөдөлгөөний итгэл үнэмшил нь Сунни 
Ислам шашинтай ижил төстэй боловч өөрсдийн 
дагалдагчдад уламжлалт Рамадан сарын оронд 
12-р сарын турш мацаг барихыг зөвшөөрдөг.  
Зарим Исламын шашинтай болон Исламын бус 
шашинтай хөдөлгөөн, бүлэглэлүүд тэдний үзэл 

суртал, стратегитэй санал нийлдэггүй учир тэднийг 
тойрсон маргаантай асуудлууд ихээхэн байдаг. 
Гэсэн хэдий ч тэд өнөөдрийг хүртэл нөлөө бүхий 
хөдөлгөөн хэвээр байгаа бөгөөд ойролцоогоор 
20,000-50,000 гишүүдтэй юм.

АНУ
Хойд Америк 

Исламын шашинтай болон Исламын
бус шашинтай хөдөлгөөн, бүлэглэлүүд
тэдний үзэл суртал, стратегитэй
санал нийлдэггүй.

Photo © Wikimedia CC Daniel X O'Neil
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Энэтхэгийн нийт Мусульман хүн ам 180 
саяас давсан ч цөөнх хэвээр байгаа 

бөгөөд 1.3 тэрбум хүн амтай Энэтхэг улсын 
ердөө 15 хувийг эзэлдэг. Эдгээр 180 саяас 85 
орчим хувь нь Сунни Исламын шашинтнууд. 
Эдгээрийн бараг 40 сая нь Энэтхэгийн хамгийн 
их хүн амтай муж болох Уттар-Прадешт 
амьдардаг. Энэтхэгт олон зуун жилийн турш 
илгээлтийн үйлчлэл хийгдсэн ч хойд Энэтхэгийн 
Мусульманчууд, тэр тусмаа Уттар Прадеш 
мужийн Сунни Исламчуудад бараг тэр чигт нь 
сайн мэдээ хүрээгүй байдаг нь харамсалтай. 

Хинди цэргүүд мянга гаруй исламын 
шашинтнуудыг хөнөөсөн 2002 оны Гужарат 
Риутаас хойш Хойд Энэтхэгийн Мусульманчууд 
айдас дунд амьдарч иржээ.Үүний улмаас 
ядуу амьдралтай бүлэг хүмүүсийн эрх ашгийг 
хамгаалах зорилгоор маш хүчтэй хөдөлгөөнийг 

эхлүүлжээ. Энэтхэгийн хойд хэсэгт оршин 
суугчид дээвэр дээрээ туг өлгөдөг ба 

ногоон өнгө лалын шашинтай, харин 
улбар шар туг нь 

Хиндү шашинтай 
гэр бүлийг 

илэрхийлдэг 

байна. Энэтхэгийн Мусульманчууд ба 
Христитгэлт хүмүүсийн эсрэг хавчлага шахалт 
улам бүр нэмэгдсээр байгаа учир Уттар Прадеш 
мужийн Сунни Исламчууд өөрсдийн бүлгийн 
хүмүүсийг тойрон бүслэлт хийх маягаар 
амьдардаг. Өнөөдөр хэвлэл мэдээллээр 
сөрөг мэдээлэл их байгаагаас үүдэн халдлага 
нэмэгдэх хандлагатай байгаа бөгөөд исламын 
шашинтай хүмүүст ус, цэвэрлэх байгууламж, 
боловсрол, эрүүл мэнд гэх мэт үндсэн дэд 
бүтцийн хангамж таслагдаж, тэднийг үгүйсгэж 
байна. 

Гэсэн хэдий ч аюулаас үл хамааран Уттар 
Прадеш дахь Мусульманчууд зочдыг, түүний 
дотор илгээлтийн эздийг ч гэсэн өгөөмөр 
сэтгэлээр гэртээ угтан авсаар байна. "Цай ууж, 
хоолоо идэхдээ эдгээр эрхэм хүмүүст зөвхөн 
Христ л тэдэнд найдварыг авчрахын төлөө бид 
залбирч байна."

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ ЭНЭТХЭГТ МАШ ОЛОН ӨӨР 
СОЁЛ, ШАШИН БАЙДАГ Ч ТЭР 
ГАЗАР ХҮМҮҮС ЭНХТАЙВАН ОРШИН 
ТОГТНОЖ, ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ОРОНД 
ӨӨРИЙН ҮНДЭСТНИЙ ТӨЛӨӨ 
ХАМТДАА САЙНААР ТЭМЦЭХИЙН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➋ УТТАР ПРАДЕШД АМЬДАРДАГ 
ХРИСТИЙН ТУХАЙ СОНСОХОД 
ХААЛТТАЙ БАЙГАА ХҮМҮҮСИЙН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ.  

 ➌ ХОЙД ЭНЭТХЭГТ БАЙГАА 
ИТГЭГЧИД ХАРАНХУЙ ДУНД ГЭРЭЛ, 
ХАЙР, ИТГЭЛ НАЙДВАР, АМАР 
ТАЙВНЫГ АВЧРАХАД ХУВЬ НЭМЭРЭЭ 
ОРУУЛАХЫН ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. 
(ИОХАН 8:12)
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Энэтхэгийн Уттар Прадеш хотын Мусульманчууд
Энэхтэг 
Өмнөд Ази 

Ерөнхий дэд бүтэц болох ус,
цэвэрлэх хоолой, боловсрол
болоод эрүүл мэндийн
\систем тэдэнд байхгүй. 
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Египетийн нэгэн сургуулийн багш энэ 
хөдөлгөөнийг 1928 онд эхлүүлсэн 

бөгөөд тус бүлэг нь нийгмийг сайн 
сайхан болгох, хүмүүнлэгийн ажилд 
оролцох болоод Лалын шашныг хувьчлан 
мэдэхийг эрхэмлэдэг.  Мусульман Ахан 
Дүүсийн Хөдөлгөөн нь Арабын нутаг 
орчмоор хүчтэй газар авч, улс төрд хүртэл 
хүчтэй нөлөө үзүүлсэн. 1950 оны үед Араб 
орчимд тус бүлэг заналхийлэгч байдлаараа 
танигдсан бөгөөд, олон гишүүд нь Европ руу 
дүрвэсэн юм. Европт тэд Мусульманчуудыг 
төлөөлдөг өөр нэгэн байгууллага үүсгэсэн 
байна. Зарим шинжээчид Араб орчмоор 
ялангуяа Египетэд тус хөдөлгөөн нь 
уналтанд орж байгаа гэж дүгнэдэг бөгөөд 
шалтгаан нь залуу бөгөөд настай гишүүд 
хоорондоо стратеги зорилгоо, үйл 
ажиллагаагаа тодорхойлох дээр асуудалтай 
байгаа гэж үзэж байна. Мусульман Ахан 

Дүүсийн Хөдөлгөөн бол араасаа маргаан 
дагуулсан хөдөлгөөн юм. Тэд 

өөрсдийгөө энхтайвныг эрхэмлэдэг, 
ардчилсан байгууллага гэдэг 

боловч хүчирхийллийг үйлддэг. 
Арабын хэд хэдэн үндэстнүүдэд 
болоод Орос улсад тэднийг 
террористууд, хүний эрхийг 
зөрчсөн үйл ажиллагаа 

явуулдаг гэж үздэг. Дийлэнх хүмүүс тэднийг 
тэрс үзэлтнүүд гэдэг боловч заримынх нь 
хувьд тийм ч тэрс үзэлтнүүд биш юм. Тэд 
олон салбар нэгжтэй том хөдөлгөөн боловч 
үйл ажиллагаа сул юм. 

ӨДӨР 14 5-р сарын 7
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Мусульман Ахан Дүүсийн Хөдөлгөөн 
ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ АРАБЫН ҮНДЭСТНҮҮДЭД 
НӨЛӨӨТЭЙ МУСУЛЬМАН АХАН 
ДҮҮСИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮМҮҮС 
БАЙГАА ОРЧИНДОО ЭНХТАЙВАН, 
ЭРХ ЧӨЛӨӨГ БИЙ БОЛГОХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. .

 ➋ НИЙГЭМД САЙН 
САЙХНЫГ АВЧРАХЫГ ХҮСЭЖ 
БАЙГАА МУСУЛЬМАНЧУУД 
ЭРГЭН ТОЙРОНДОО ЭЕРЭГ 
ӨӨРЧЛӨЛТҮҮДИЙГ ХИЙХИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➌ МУСУЛЬМАН АХАН ДҮҮСИЙН 
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УРИА ҮГҮҮДИЙН 
НЭГ БОЛ “ИСЛАМ БОЛ ШИЙДЭЛ” ЮМ. 
ЭНЭ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ГИШҮҮД ЕСҮС 
БОЛ ЦОР ГАНЦ ЗАМ ГЭДГИЙГ ОЛЖ 
МЭДЭХИЙН ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРЦГААЯ. 
(ИОХАН 14:6)

Олон улсын 
хөдөлгөөн 

Энэ хөдөлгөөн исламын шашныг хувь
хүнийг болоод нийгмийг сайн сайхан
байлгах гол түлхүүр гэж үздэг. 

Photo © Wikimedia CC public domain
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Исламын мадраса, семинар нь хүмүүс 
сүм дуганы тэргүүн болоход, Исламын 

тухай илүү сайн суралцахын тулд очдог 
газар юм. Деобанд Мадраса бол дэлхий 
даяарх дараагийн удирдагчдыг бэлтгэдэг 
хөдөлгөөн юм. Деобандичууд бол Сунни 

шашинтууд юм. Сунни нь тодорхой хөдөлгөөн 
биш ч өөрсдийгөө цэвэр ариун Сунни 
Мусульманчууд гэж нэрийддэг. Деобанд 
мадраса хөдөлгөөн нь 1866 онд Энэтхэгийн 
Деобандигаас үүссэн. Тэдний зорилго бол 
Мусульман соёлыг хамгаалах бөгөөд ганц 
мадраса энэ зорилгыг биелүүлэхэд хангалтгүй 
гэдгийг ч тэд мэддэг. Энэ сургалтын бүх төгсөгч 
нар нь шинэ сүм дуганыг эсвэл мадраса 
сургалтыг эхлүүлэхээр бэлтгэгддэг. Дэлхий 
даяар 100 мянга гаруй мадраса байдаг ба 
дийлэнх нь Пакистан, Энэтхэг, Бангладеш 
орчмын улсуудад амьдардаг.  Сүүлийн 40 

орчим жил Өмнөд Африк, 
Австрали, Их Британи, Канад, 
Америк болон Тобагод Деобанд 
мадраса явагдаж эхлээд байна. 
Тэдний санхүүг ойр орчмын 

Мусульманчууд бүрдүүлдэг бөгөөд Англи хэл 
заах, Христитгэлийн олон нийтийн амралтын 
үеэр Исламын шашны өнцгөөс асуултуудад 
хариулах гэх мэт үйлчилгээ үзүүлдэг. 

Деобанд мадрасаг өөрсдийн итгэл үнэмшил, 
соёлыг хамгаалах хүсэлтэй Мусульманчууд 
эхлүүлсэн, дараагийн үеийн удирдагчдаа 
сонгох, үргэлжлүүлэн тэдний үзэл санааг 
хамгаалах хүмүүсээ бэлтгэхэд тэдний гол 
зорилго оршино.

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ ЭДГЭЭР ЗАЛУУ МУСУЛЬМАН 
ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙГ ЕСҮСИЙН НЭРЭЭР 
ЕРӨӨЖ, БУРХАНЫ ХААНТ УЛСЫГ 
ТЭД ЭРЭЛХИЙЛЭХИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➋ МУСУЛЬМАНЧУУДЫН УДИРДАГЧДААР 
ТОМИЛОГДОХ ДЕОБАНД МАДРАСАЧУУД 
МЭРГЭН УХААН, ЭНЭРЭНГҮЙ БАЙДЛААР 
ДҮҮРЭН БАЙХЫН ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➌ МАШ ОЛОН ДЕОБАНД МАДРАСЧУУД 
ДУУЛАЛ НОМЫН ИШЛЭЛИЙН ДАГУУ 
“ХАРАГТУН БИ ТУШААЛУУДЫГ ТАНЬ 
ХҮСЭМЖИЛЖ БАЙНА. ЗӨВ ШУДАРГААРАА 
НАМАЙГ СЭРГЭЭГЭЭЧ. АЯА ЭЗЭН, ХАЙР 
ЭНЭРЭЛ ТАНЬ, ТАНЫ ҮГИЙН ДАГУУ 
АВРАЛ ТАНЬ НАДАД ИРЭХ БОЛТУГАЙ” 
ХЭМЭЭН ЭЗЭНИЙГ МАГТАХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. (ДУУЛАЛ 119:40–41)
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Деобанд Мадраса Хөдөлгөөн 

Photo © C Tollerton

Энэтхэг 
Өмнөд Ази

Мадрасагийн зорилго
бол Мусульман соёл

уламжлалаа хамгаалахад
оршино. 
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Тарик Исламын шашинтай гэр бүлд өсөж 
торнижээ. Тэд гэр бүлээрээ шашны 

уламжлалт зан үйлийн баярыг тохиолдуулан 
сүмд очдог байж. Гэвч өсөж том болохын 
хирээр Тарик уламжлалт зан үйлийг ул суурьтай 
харж эхэлжээ. Олон улсын бизнест хөл тавьж, 
орон орны соёлоос цугласан найзуудтай болсон 
тэрээр орчин үед үл зохицох Лалын шашны итгэл 
үнэмшилд том асуултын тэмдэг тавьдаг болов. 
Тарикийн гэр бүл түүнийг өөрийн 
итгэл үнэмшлээ няцаана гэхээс 
эмээж байлаа. Гэвч Тарик Мусульман 
байхаа болихыг хүссэнгүй харин 
21-р зуунд тохирох Мусульман итгэл 
үнэмшлийн арга замыг олохыг хүсчээ. 

Лалын шашны дэвшилтэт 
хөдөлгөөнийг өөрөөр Орчин Үеийн 
Лалын хөдөлгөөн ч гэж нэрлэдэг. 
Шашныг цаг үед тааруулан 
тайлбарлахад төвөгтэй нөхцөл 
байдалтай Арабчууд анх 7-р зуунд 
нүүр тулжээ. Энэ хөдөлгөөн нь 
хурдтай өөрчлөгдөж байгаа цаг 
хугацаа, колончлол, Барууныхны хэт 
давамгайлсан байдал нь Мусульман 
итгэл үнэмшилд хэрхэн нөлөөлж 
байгаагаас улбаалан анх 19-р зуунд 
үүсжээ. 

Дэвшилтэт Мусульманчууд  итгэл үнэмшлээ 
нийгмээс тусгаарлахыг оролдож байгаа бус харин 
орчин үеийн соёл иргэншил, үнэ цэнэ, тэр дундаа 

хүний эрх, эмэгтэйчүүд болоод ижил хүйстнүүдийн 
эрхтэй холбоотойгоор өөрсдийн итгэлээ зөвөөр 
авч үлдэхээр зорьж байгаа хөдөлгөөн юм. Тэд Их 
Британийн Лондон хотод анх хөдөлгөөнөө эхэлсэн 
бөгөөд олон улсын шинж чанартайгаар шинэ 
үеийн Мусульманчуудын үнэ цэнийг бий болгох 
нээлттэй хэлэлцүүлгийг эхлүүлжээ. 

Дэвшилтэт Мусульманчууд уламжлалт итгэгч 
нараас эсрэг байр суурьтай байх боломжтой. 

Тэдний зарим нь гэр бүл, эргэн тойрных нь  хүмүүс 
үл зөвшөөрөх байдлаас улбаалан зөвхөн интернет 
орчин эсвэл хувьчлан уулзаж өөрсдийн итгэл 
үнэмшлийн талаар ярилцдаг. 

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ МАТАЙ 7:7-10 ДЭЭР ХЭЛЭХДЭЭ 
“ГУЙ ТЭГВЭЛ ӨГӨГДӨНӨ, ХАЙ ТЭГВЭЛ 
ОЛДОНО….” ГЭДЭГ. ӨӨРЧЛӨГДӨН 
ШИНЭЧЛЭГДЭЖ БАЙГАА ОРЧИН ҮЕД 
ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙГЭЭ ХОЛБООТОЙ 
АСУУЛТЫН ХАРИУЛТЫГ ХАЙЖ 
БАЙГАА МУСУЛЬМАНЧУУДЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➋ ИСЛАМЫН ЕРТӨНЦӨД АВЧИРЖ 
БАЙГАА ӨӨРЧЛӨЛТӨӨСӨӨ БОЛЖ 
АСУУДАЛД ОРЖ БАЙГАА ТЭД ХЭЗЭЭ 
Ч ӨӨРЧЛӨГДДӨГҮЙ НЭГЭНИЙ 
ОРШИХУЙД АМАР ТАЙВНЫГ ОЛОХЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. (ИАКОВ 1:17)

 ➌ ОРЧИН ҮЕИЙН ЛАЛЫН 
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МУСУЛЬМАНЧУУДТАЙ 
УУЛЗАЖ 2020 ОНД ХРИСТИЙН 
ДАГАЛДАГЧ БАЙХ НЬ ЮУ ВЭ ГЭДГИЙГ 
ХУВААЛЦАХ БОЛОМЖИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ
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Өсөн дэвшиж буй Мусульманчууд
Олон улсын 
хөдөлгөөн 

Тарик орчин үед зохицох
Исламын шашны итгэл
үнэмшилд том асуултын
тэмдэг тавих болов.
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1979 он Иран болоод Исламын ертөнцөд 
томоохон нөлөө үзүүлсэн жил байлаа.  

Өргөн тархсан нийгмийн шударга бус байдал, 
цөлөгдсөн удирдагчид, хэт баруунжсан улс 
төрийн үзэл суртал болоод шашин зэрэг нь 
үймээн дэгдэх үндэс суурь болсон. Үүнээс 
улбаалан Персийн хэмжээлшгүй эрхт хаант 
засаглал Исламын Бүгд Найрамдах засгаар 
солигдсон юм. Алдартай Аяатолах Хомени нь 
Франц дахь цөллөгөөсөө буцан ирж тус хувьсгалыг 
тэргүүлсэн ба шинэ Исламын үндэс суурийг 
тавьсан юм.

Тус улс нь баруунжсан соёлоос уламжлалт 
Мусульман руу өөрчлөгдөж эмэгтэйчүүдэд соёлын 
болоод хэвлэл мэдээллийн цензур, тусгаарлалтыг 
тавьжээ. Энэ өөрчлөлт нь эргэн тойронд байсан 
бусад Исламын шашинтай улс орнуудад хүртэл 
нөлөөлсөн юм. Арабын улсууд тэр дундаа Египет 
улс уламжлалт хэв маягт шилжин хүмүүсийн өдөр 
тутмын амьдрал, эрх чөлөөнд тодорхой хоригууд 

тавьсан юм.  
Хувьсгалаас хойш 40 жилийн дараах Иранд 

одоо  хүн амын насжилт өндөрсөж, энэ улсаас явах 
чадвартай хүмүүс нь орхиж явж, үлдсэн хүмүүс нь 
харин хувьсгалын үр дүнд сэтгэл дундуур үлдэж,  
Эдийн засгийн нөхцөл байдал нь найдваргүй 
бөгөөд хар тамхинд донтогсдын хувиар дэлхийд 
дээгүүр бичигдэж байгаад олон хүмүүс Мусульман 
удирдагчиддаа сэтгэл дундуур байна. 

Гэвч Христитгэлт суурьтай хэвлэл мэдээллүүд 
болоод ер бусын гайхамшигт үзэгдлүүд олон 
Иранчуудыг Есүс рүү хөтлөн дагуулсаар байна. 
Маргаашийн таны унших хэсэг Иранд олширч 
байгаа нууц гэр цуглаануудын талаар байх болно.

Исламын энэ хувьсгал Дундад Ази болоод 
Дэлхийд тэр чигт нь нөлөөгөө үзүүлсэн. Гэвч 
авралын сайн мэдээ тэдэнд ирэх үед ижил зүйл 
тохиолдож, сайн мэдээ Дундад Азийг бүрхэн авах 
болно.  

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ ИРАНЫ УДИРДАГЧИД ЭНХ 
ТАЙВАН, ЭРХ ЧӨЛӨӨГ АВЧРАХ 
ШИНЭ ХУВЬСГАЛ ХИЙХИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРЦГААЯ

 ➋ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОЛООД 
НИЙГМИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН 
УЛМААС ЗОВЖ БАЙГАА 
ИРАНЧУУДЫН ТӨЛӨӨ ДУУЛАЛ 63-Р 
БҮЛГИЙН ДАГУУ ЗАЛБИРААРАЙ.  

 ➌ ИРАНД ЕСҮСИЙН ДАГАЛДАГЧ 
БОЛОХ ШИНЭ ХӨДӨЛГӨӨН 
ӨРНӨХИЙН ТӨЛӨӨ МӨН ЭНЭ 
ХӨДӨЛГӨӨН БУСАД ҮНДЭСТЭН 
РҮҮ ХАЛДВАРЛАХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ

ӨДӨР 18 5-р сарын 11

Ираны Исламын хувьсгал 
Иран 
Ойрх Дорнод
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Махназ сандран байж байрны хонхыг 
дарлаа. Яаран сандран орж ирэхдээ тэр 

хуучирсан хэдэн Библи болоод танил зургаан 
царайг олж харлаа. Тэр зөв газраа иржээ. 
Шинэхэн итгэгчдийн нөхөрлөл хүмүүсийн 
анхаарлыг татахаас сэргийлэн долоо хоног 
бүр өөр газар уулздаг. Магтан дуугаар тэдний 
уулзалт эхэлдэг ч хөршүүддээ мэдэгдэхгүйн тулд 
нам гүм байх шаардлагатай. Магтан дууны дараа 
тэд гэрчлэлүүдээ хуваалцаад үргэлжлүүлэн 
интернетээр сургаалаа сонсдог. Матай 10-р бүлгээс 
заасан сургаал түүний зүрхний утсыг хөндөв.
Есүс дагалдагчиддаа Өөрийнх нь нэрээс болж 
зовлон амсахдаа бэлэн бай гэжээ. Яг үнэндээ үгийг 
дамжуулж байсан номлогч нь хавчлагаас 
болж цөллөгт явахаас өөр аргагүй 

болсон нэгэн байлаа. 
Махназ түүний 
сургаалыг 

анхааралтай сонсоно. Тэр үүнийг эрсдэлтэй гэдгийг 
мэдэж байгаа ч Есүсийг дагахаар зориг шулууджээ. 

Махназ бол Иран дахь хурдацтай өсөж байгаа 
гэр цуглааны нэг хэсэг бөгөөд 1990 оны сүүлээр 
эхэлсэн юм. 1979 онд болсон хувьсгалаас хойш 
хэдэн арван жилийн турш Христийн сум чуулган, 
уулзалтуудыг хориглосон нөхцөл байдал дунд 
чуулганы тэргүүлэгчид Иран дахь Мусульманчуудад 
хүрэх цорын ганц арга зам бол нууцаар үйл 
ажиллагаа явуулах юм гэдгийг ухаарчээ. Бага 
багаар дусалж байсан бороо одоо үер мэт болжээ. 
Одоо хаалттай чуулганууд долоо хоног бүр сайн 
мэдээ тарааж эхлээд байна.

Гэр бүл тэр чигтээ хамтдаа Христийг хүлээн 
авсан гэдгийг сонсох нь одоо хэвийн үзэгдэл 
болжээ. Гэр чуулгануудыг олж илрүүлсэн учир 
Ираны засгийн газар маш хатуу арга хэмжээг авч 

байна. Гэсэн ч энэ бүхэн Махназ болоод бусад 
итгэгчдийн Аврагчийг таньж мэдэх гэсэн 

цангасан зүрх сэтгэлийг зогсоохгүй. 
Тэд өөрсдийн итгэлийн төлөө зовлон 
шаналлыг амсахаас айхгүй байгааг 
итгэгч бус хүмүүс харж байна. Энэ нь 
сайн мэдээг улам илүү өргөн хүрээтэй 
тархахад нөлөөлж байгаад бид 
баяртай байна. 

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ МАХНАЗЫН АДИЛ ИТГЭЛ 
ДОТОР ӨСӨЖ ЯВАА ИТГЭГЧДИЙН 
ДЭЭР ЕРӨӨЛИЙГ ТУНХАГЛАЖ, 
ТЭДНИЙ ИТГЭЛ БОЛООД СҮМ 
ЧУУЛГАНЫ ХАМГААЛАЛТЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ.  

 ➋ ӨӨРСДИЙН ИТГЭЛ ҮНЭМШЛИЙН 
ДАГУУ МАГТАХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ БОЛООД 
ЭЛБЭГ ХАНГАЛУУН, ТОГТВОРТОЙ 
БАЙДЛЫНХ НЬ ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➌ ИТГЭГЧИД ГЭРЭЛ ДАВС БАЙЖ, 
ИРАНЫ ЭРХ МЭДЭЛ БҮХИЙ ХҮМҮҮС 
ХРИСТИТГЭЛД НЭЭЛТТЭЙ БАЙХЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. (МАТАЙ 
5:13–16)

ӨДӨР 19 5-р сарын 12

Иран дахь гэр чуулганы хөдөлгөөн  
Иран 
Ойрх Дорнод 

Photo © Flickr CC Ninara



Тайваньд ойролцоогоор 350,000 Мусульманчууд 
байдаг ба ихэнх нь Индонези улсаас ирсэн цагаач 

ажиллах хүчин юм. Тэдний дийлэнх нь ажилчид буюу 
загасчид, гэрийн үйлчлэгч, сувилагч, зарим нь оюутан 
хийгээд Тайваний иргэнтэй гэр бүл болсон хүмүүс  
ч бий. Маш олон ажил олгогчид Мусульман итгэгчдээ 
хүндэлдэг бөгөөд өдөр тутмын мөргөл үйлдэл, Мусульман 
баяруудаа тэмдэглэх, Рамадан сарын үеэр залбирах 
зэргээр шашны зан үйлээ хийхийг нь зөвшөөрдөг байна. 
Гэвч эдгээр цагаачид гэр бүлээ санах нь мэдээж бөгөөд 
интернет болоод ухаалаг гар утасныхаа тусламжтайгаар 
тэдэнтэйгээ холбоо барьдаг. 

Ням гараг бол Тайваний Мусульман цагаач ажилчдын 
хувьд онцлох өдөр юм. Тайваний нийслэл Тайпэйгийн 
хамгийн том галт тэрэгний буудал дээр тэд улсын 
эргэн тойрноос цугладаг. Тэд өөрсөдтэйгөө ижил 
төстэй царайг эрж хайж, хаа нэгтээ булан олж тэндээ 
төрөлх хэлээрээ ярилцан сууцгаана. Тэд Индонезийн 
үндэсний хоолоо хуваалцаж, ард үлдсэн гэр бүлийнхээ 
тухай дурсан ярилцана. Энэ бол гэрээ санасан, завгүй 
Мусульманчуудын хувьд сэргэх боломж юм. 

Ихэвчлэн цагаач ажилчид Тайваньд 3 жилээр ажиллах 
гэрээ хийдэг. Хугацаа дуусахад тэд гэртээ харьдаг ч 
зарим нь өөр ажил олгогчийг горилдог. Индонезийн маш 
олон тосгонд одоог хүртэл авралын сайн мэдээ хүрээгүй 
байна. Тайваньд өнгөрүүлж байгаа 3 жил бол магадгүй 
тэдний сайн мэдээ сонсох цорын ганц боломж юм. 

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ ДЭЭР ДУРЬДСАНЧЛАН 350,000 
ОРЧИМ МУСУЛЬМАН ЦАГААЧИД 
ТАЙВАНЬД АМЬДАРДАГ. ТЭДНИЙГ 
АЖЛАА САЙН ХИЙЖ, ГЭР БҮЛДЭЭ 
МӨНГӨ САЙН ОЛОХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➋ ТАЙВАНИЙ ИТГЭГЧИД 
ӨӨРСДИЙН УЛСДАА БАЙГАА 
ЭДГЭЭР ЗОЧДОД БУРХАНЫ ХАЙРЫГ 
ИЛЧЛЭН ХАРУУЛАХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ.   

 ➌ ТАЙВАНИЙ АЖИЛ ОЛГОГЧИД 
НАЙРСАГ БАЙЖ, ТЭДНИЙ 
ХЭРЭГЦЭЭНД САНАА ТАВЬЖ 
ХРИСТИЙН ТАЛААР ТАНЬЖ МЭДЭХ 
БОЛОМЖ ӨГӨХИЙН ТӨЛӨӨ ТУС 
ТУС ЗАЛБИРААРАЙ. 

ӨДӨР 20 5-р сарын 13

Тайвань дахь Мусульманчууд
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Тайвань
Зүүн Ази 

Мэдээж эдгээр
цагаачид гэр бүлээ
санагалздаг.
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Кашмир хүмүүс газар зүйн байрлалын хувьд 
баруун хэсгээрээ Пакистаны Ислам, өмнөд 

хэсгээрээ Хиндү шашинтай Энэтхэгчүүд, 
Зүүн хэсэгтээ Буддист Төвөд үндэстнээр 
хүрээлэгдсэн сонирхолтой бүс нутагт 
амьдардаг.  Дээрхи гурван шашин Кашмирчуудад 
нөлөөлсөн ба уг газар нутаг нь Хиндүчүүдийн 
хувьд мөргөл үйлддэг ариун дошгин газруудынх 
нь нэгт тооцогддог байна. Гэсэн ч Кашмири 
хүмүүсийн ихэнх нь Исламын шашинтай хэвээр. 
Энэтхэг Пакистаны хил дээр орших энэ үндэстэн 
8 сая орчим хүн амтай бөгөөд ихэнх хэсэг нь 
Энэтхэг Их Британаас тусгаар тогтносон цагаас 
хойш Жамму болон Кашмир мужуудад амьдарч 

байна. 1947 онд тус бүс нутагт Энэтхэг болон 
Пакистаны хооронд газар нутгийн томоохон 
мөргөлдөөн үүссэн. Харин Кашмирчуудын 
хувьд аль ч улсад нь хамаардаггүй бие 
даасан байдлыг эрхэмлэсэн юм. Тэд 
Исламын шашинтай учраас тусгаар муж 

байхыг хүссэн гэвэл өрөөсгөл бөгөөд 
өөр олон олон хөдөлгөөн тэдний энэхүү 
хүсэл сонирхолд нөлөөлжээ. Тэд 
тусдаа бие даасан Кашмир үндэстэн 
учраас өөрсдийн хэргэм зэрэг, хүсэл 
сонирхлын дагуу бие даахыг илүүд 
үзсэн гэвэл илүү оновчтой. Суфизмын 
нөлөөллөөс болоод тэдний итгэл 

маш гүнзгийрсэн ч (ид шид, тарни голлогч Исламын 
нэг хэлбэр) хэт туйлшрагчид биш юм.

Харамсалтай нь өнгөрсөн 15 жилийн турш 
Исламын нэгэн алдартай номлогч телевизээр 
дамжуулан Христийнхэн тэднийг шашиндаа татан 
оруулахыг оролдох болно гэж хэлсний дагуу тэд 
сайн мэдээнд улам илүү болгоомжтой ханддаг 
болж байна. Илгээлтийн ажил ойролцоогоор 100 
жилийн турш энэ газар явагдсан ч тэдний дундаас 
Христийн Дагалдагч маш цөөн тоогоор бий болжээ. 

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ КАШМИР ХҮМҮҮСТ ХҮРЭХЭЭР 
АЖИЛЛАЖ БАЙГАА УРГАЦЫН АЖИЛЧИД 
ЦӨӨХӨН Ч, ЭНЭТХЭГ ИЛГЭЭЛТИЙН 
ЭЗЭД ТУС БҮС НУТАГТ ШАРГУУ 
АЖИЛЛАСААР БАЙНА. ТЭДНИЙ ХҮЧИН 
ЧАРМАЙЛТЫН ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➋ КАШМИР ХҮМҮҮСИЙН СҮСЭГ 
БИШРЭЛ БОЛООД АНХААРЛЫГ 
ОЛОН ТИЙШ ХУВААЖ БАЙГАА 
НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛС ЦӨӨНГҮЙ 
БИЙ. ӨӨРСДИЙН БАЙГАА ОРЧИН 
ТОЙРОНДОО ЭНХ ТАЙВАН БОЛООД 
ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ТОГТООХЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ.    

 ➌ УЛС ТӨРИЙН ТҮВШИНД 
КАШМИР ХҮМҮҮСИЙН НЭГДМЭЛ 
БАЙДЛЫГ ЭРХЭМЛЭДЭГ, УЛС 
ТӨРИЙН ЭРХ АШГИЙН 
ЗӨРЧИЛДӨӨНД ТЭДНИЙГ 
ХАМГААЛАХ БИЕ ДААСАН 
УДИРДАГЧ НАРЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРЦГААЯ. 

ӨДӨР 21 5-р сарын 14

Кашмир Мусульман 

Тэд гүнзгий итгэлтэй ч хэт
туйлшрагчид биш юм. 

Энэтхэг 
Өмнөд Ази 
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ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ ГЭРЭЭСЭЭ ХОЛ БАЙГАА 
МУСУЛЬМАН ОЮУТНУУД ӨӨРИЙГ НЬ 
ДЭМЖИХ, ОЙЛГОХ САЙН НАЙЗЫГ ОЛЖ, 
ХИЧЭЭЛ СУРЛАГЫН АМЖИЛТ ГАРГАХЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ.  

 ➋ ОЛОН УЛСЫН ОЮУТНУУДАД 
ЗОРИУЛСАН ХӨДӨЛГӨӨН ӨРНҮҮЛДЭГ 
“FRIENDS INTERNATIONAL” БОЛООД 
БУСАД ҮЙЛЧЛЭЛҮҮД ХРИСТИЙН 
ХАЙРААР МУСУЛЬМАН ОЮУТНУУДАД 
ХҮРЭХИЙН ТӨЛӨӨ. САЙН 
НӨХӨРЛӨЛИЙГ БОСГОН БАЙГУУЛЖ 
МЭРГЭН УХААН ДОТОР ТЭДЭНТЭЙ 
ҮНЭНИЙГ ХУВААЛЦАХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ.  

 ➌ СҮМ ЧУУЛГАН БОЛООД ХУВЬ 
ИТГЭГЧИД ИСЛАМЫН ШАШИНТАЙ ОЛОН 
УЛСЫН ОЮУТНУУДТАЙ НАЙЗ БАЙХ 
БОЛОМЖИЙГ ОЛЖ ХАРАН, ТЭДНИЙГ 
ТАНЬЖ МЭДЭХ, ОЙЛГОХ БОЛООД 
ИВЭЭЛИЙН СУВАГ БАЙЖ ЧАДАХЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ.  (МАТАЙ  
25:34–36)

ӨДӨР 22 5-р сарын 15

Олон улсын оюутны хөдөлгөөн 

Өнгөрсөн арваад жилийн хугацаанд маш 
олон Мусульманчууд сайн боловсрол 

эзэмшихийн төлөө гадаадын улс орон 
руу зорчиж байна. Маш олон эрчүүд, 
эмэгтэйчүүд, гэр бүлүүд Христийн сүм 
чуулган ихтэй улс орон руу 5 жил хүртэлх 
хугацаанд амьдрахаар очиж байна. Жишээ 
татвал жил бүр 15 мянган Мусульманчууд 
Их Британид олон улсын оюутан болж очдог. 
Дундад Ази, Хойд Африк, Индонез, Малайз 
болоод Төв Азийн улсууд засгийн газар 
болоод Их Сургуулийн хүрээнд хоорондоо 
харилцан тохиролцож, тэдний хамтын 
ажиллагаа амжилттай явагдсаар байна. Маш 
өөр нийгэм дунд дасан зохицоход стресс 
болоод ганцаардал дунд амьдарч буй эдгээр 
оюутнуудыг сум чуулганууд нээлттэй угтан 
авч, хайр дотор дэмжих боломжтой юм.   

Нөхөрлөл хийгээд зочломтгой сэтгэлээр 
Христитгэлт бид гадаад оюутнуудад Бурханы 
хайраар хүрэх бүрэн сайхан боломж биш гэж 
үү? Ингэснээр бидний талаарх дутуу болоод 
буруу ойлголтыг засаж өөрчилж болох юм. 
Нутаг 
буцах 
үед 
тэдний 

Христитгэлийн талаарх ойлголт нь  бодит 
туршлага болоод  сайн харилцаагаар дамжин 
өөрчлөгддөг. Мухаммед хэмээх залуу Дундад 
Азиас ирэхдээ Христитгэлт хүмүүст өс санаж 
байсан бол буцахдаа олон  дотны сайн 
найзтай болоод буцсан байна. Эсвэл энэ 
бүхэн Есүс өөрийг нь өмнө нь хэн ч хайрлаж 
байгаагүй тийм их хайраар хайрласан гэдгийг 
ойлгосон Сара охины түүх шиг ч байж болох 
юм.  

Олон улсын 
хөдөлгөөн 

Эдгээр оюутнуудыг сүм чуулганууд 
нээлттэй угтан авч, хайр дотор
нөхөрлөх боломжтой болж байна. 



Энэтхэгийн үзэсгэлэнт Керала мужид охид, хөвгүүд хамт 
сургуулийн зүг алхаж яваа дүр зургийг харж болно. 

Үүнийг та энэтхэгийн бусад тосгонд тийм ч олон харахгүй л 
болов уу? Далайн эргийн дагуу байрлах энэхүү дунд давхаргын 
тосгонд хөвгүүд, охид өөрсдийн бахархал болох өнгө алагласан 
сүм дотор исламын шашны гол цөм Коран судрыг уншиж, 
бичиж, цээжлэхэд суралцдаг. Маппилачуудын 90 хувь орчим нь 
бичиг үсэг тайлагдсан бөгөөд 10 сая орчим хүмүүс боловсрол 
эзэмшжээ. Тэд эмэгтэйчүүдийн үнэ цэнэ болоод эрхийг 
дээшлүүлэх хөдөлгөөний төлөөлөгчид юм. 

2019 оны нэгдүгээр сард Аиша гэх эмэгтэй охиныхоо 
өмнө, түүний нүд рүү харж байгаад “Өнөөдөр би Мусульман 
эмэгтэй, Маппила эмэгтэй, Керала дахь болоод бүх Энэтхэгт 
байгаа эмэгтэйчүүд бол яг л эрчүүдтэй адил тэгш эрхтэй 
бөгөөд үнэ цэнэтэй гэдгийг өөрийн дуу хоолойгоор хүргэж 
байна” хэмээн хэлсэн байна. Тэр өдөр Аиша 385 милийн 
урттай “Эмэгтэйчүүдийн Хана” хөдөлгөөнд бусад 5 сая 
эмэгтэйчүүдийн хамт нэгдсэн юм. Тэд бүгд гар гараасаа 
бариад зам руу харан зогсоод чимээгүйхнээр эмэгтэйчүүд 
Бурханы өмнө болоод эрчүүдийн өмнө үнэ цэнэ, тэгш эрхтэй 
гэдгийг тунхагласан юм.   

Магадгүй Маппила эмэгтэйчүүдийн зориг, итгэл нь тэдний 
гэр бүлийг Бурханы Хаанчлалд чиглүүлэх биз ээ

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ МАППИЛА ГЭР БҮЛИЙН 
ЭРЧҮҮД ГЭР БҮЛЭЭ ТЭЖЭЭХЭЭР 
ҮЙЛДВЭРТЭЙ ХОТ БАРААДАН 
АЖИЛЛАДАГ БАЙНА. ТЭДГЭЭР ГЭР 
БҮЛИЙН ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. 
(ДУУЛАЛ 68:5–6)

 ➋ МАППИЛА ЭМЭГТЭЙЧҮҮД 
ХРИСТ ДОТОРХ ӨӨРСДИЙН ҮНЭ 
ЦЭНИЙГ ТАНЬЖ МЭДЭХИЙН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРЦГААЯ. (ГАЛАТ  4:7)

 ➌ ЭНЭТХЭГЭЭС ЛАЛЫН 
ШАШНЫГ ХАМГИЙН АНХ ХҮЛЭЭЖ 
АВСАН ЭДГЭЭР 10 САЯ ОРЧИМ 
МАППИЛАЧУУД БУРХАНЫ ХААНТ 
УЛСЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ АВРАЛЫН 
ЗАРЫГ ТАРААХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ (ИСАИА 61:4)
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Энэтхэгийн Маппила: Эмэгтэйчүүд 
дуу хоолойгоо хүргэж байна

Энэтхэг 
Өмнөд Ази 

Эмэгтэйчүүд Бурхан ба
хүн төрөлхтний өмнө тэгш
эрхтэй ба үнэ цэнэтэй.
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Та “Ёс төдий Христитгэгчид” гэх 
нэршлийг сонсож байсан уу? Эдгээр нь 

Христитгэлийн ерөнхий үнэ цэнийг хүлээн 
зөвшөөрдөг бөгөөд зарим нэг уламжлалт 
заншлыг нь дагаж мөрддөг хэрнээ 
Христийн шашныг амьдралдаа чухалд 
тооцож үздэггүй хэсэг бүлэг хүмүүс юм. 

Ёс төдий итгэгчид нэг талаасаа агностик 
эсвэл шашингүй үзэлтэн байдаг ч өөрсдийгөө 
шашинлаг биш сүнслэг гэж тайлбарладаг. 
Олон тохиолдолд тэд Христитгэлт 
уламжлалтай гэр бүлд өсөж торнисон, 
өөрсдийгөө итгэгч гэж дууддаг ч итгэлийн 
чухал үндсэн зүйлүүд дээр санал нийлдэггүй.  

‘Ёс төдий Мусульманчууд” үүнтэй ижил 

төстэй. Тэд хоёр нүүртэй, шашинлаг 
хүмүүсээс болж урам хугарсан эсвэл ямар нэг 
шархтай байдаг ба бусад Мусульманчуудын 
адил шийдэмгий биш. Тэд өөрсдийгөө 
Мусульман гэх боловч нэр төдий эсвэл бүр 
огт сүсэг бишрэлгүй байдаг. “Ийм нэр төдий 
Мусульманчууд дэлхий дээр олон байдаг. 
Ялангуяа Европ, Төв Ази, Хойд Америк болон 
Дундад Ази, Зүүн Өмнөд Азид олон бий. 
Жишээ нь Пев Судалгааны Төвийн саяхан 
Азербайжан дахь Мусульманчуудын ердөө 
нэг хувь, Албанид таван хувь нь моск буюу 
сүм дуганд очдог гэсэн судалгааг гаргажээ. 
Тэд мөн нийт Мусульман Казакстанчуудын 
14 хувь, Босни Герцеговинад 5 хувь нь өдөр 
бүрийн 5 залбиралд хамрагддаг болохыг 
тогтоожээ. АНУ-ын хүн амын 1 хувийг 
Исламын шашинтай хүмүүс эзэлдэгээс нийт 
Мусульманчуудын 64 хувь нь шашин тэдний 
хувьд чухал гэсэн хариулт өгсөн байна. 

Олон улсад шашны үүрэг өөрчлөгдөхийн 
хирээр Христитгэлтэй адил Исламын шашинд 
ч дотроо ба гаднаа ямар байх талаар асуулт 
үүсээд байна. 

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ ЧУХАЛ, ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ 
ИТГЭЛИЙГ ХАЙЖ БАЙГАА 
МУСУЛЬМАНЧУУД ХАРИУЛТАА 
ОЛОХЫН ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ.  
(МАТАЙ 6:33)

 ➋ ХРИСТИЙН ДАГАЛДАГЧ 
БОЛСОН БИД ИТГЭЛЭЭ ХЭРХЭН 
ЖИНХЭНЭ БОЛООД ЗӨВ ҮЛГЭР 
ДУУРИАЛ БОЛГОН ХАРУУЛАХЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. (2 КОРИНТ 
3:5; ИАКОВ 3:9–12)

 ➌ ДУУЛАЛ 111-Р БҮЛГИЙН ДАГУУ 
ЭДГЭЭР МУСУЛЬМАНЧУУДЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ. 

ӨДӨР 24 5-р сарын 17

Ёс төдий Мусульманчууд 

Photo © Pexels CC Mentatdgt

Олон улсын 
хөдөлгөөн 

Тэд өөрсдийгөө Мусульман гэх
боловч нэр төдий эсвэл бүр огт сүсэг
бишрэлгүй байдаг.
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ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ

 ➊ ХРИСТИЙН ТАЛААР ТӨДИЙЛӨН 
ЗӨВ ОЙЛГОЛТ АВААГҮЙ БАЙГАА 
МУСУЛЬМАНТОМ ТОСГОДОД 
АМЬДАРДАГ ИТГЭГЧИД ИТГЭЛЭЭ 
ХЭРХЭН ХУВААЛЦАХАД 
СУРАЛЦАХЫН ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ.  
МӨН ИЙМ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 
ДУНД БАЙГАА ИТГЭГЧИД АРИУН 
СҮНСЭЭР УДИРДУУЛЖ, МЭРГЭН 
УХААНААР ДҮҮРЭН БАЙХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➋ ИСАИА 58 БҮЛГИЙГ БАРИН 
КИРГИЗЧҮҮДИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ.  

 ➌ ОЛОН ОЛОН КИРГИЗЧҮҮД СОЁЛ 
УЛАМЖЛАЛАА АЛДАЛГҮЙ ХЭРХЭН 
ИТГЭГЧ БАЙХЫГ ОЛЖ ХАРАН, 
ХРИСТИЙГ ДАГАХ ШИЙДВЭРИЙГ 
ГАРГАХЫН ТӨЛӨӨ ТУС ТУС 

ЗАЛБИРЦГААЯ.   

ӨДӨР 25 5-р сарын 18

Киргизстан дахь Христитгэлт хөдөлгөөн 

Киргизийн тосгонд байдаг найз дээрээ 
зочлох үед энгийн уламжлалаар аяга цай 

тойруулан суулаа. Харин бидний найз Азим цай 
авахаас татгалзаж, “Би мацаг барьж байгаа” 
гэж хэлэв.  Мэдээж итгэл бишрэлтэй Мусульман 
хүн бүр Рамадан сарын үеэр мацаг барьдаг. Энэ 
бол тэдний итгэл үнэмшлийн хамгийн чухал зан 
үйлийн юм. Гэхдээ Азим бол энэ тосгон дахь цорын 
ганц Христитгэлт шүү дээ. Яагаад тэр мацаг барьж 
байсан юм бол. 

Сүрдэм уулсын бэлд амьдрах Киргиз хүмүүс 
өөрсдийн өв уламжлалаараа бахархдаг. Тэд 
нэгдүгээрт Киргиз, дараа нь Мусульман хүмүүс 
гэдгээ мартдаггүй. Зөвлөлтийн засаг нуран унах 
үед тэд өөрсдийн хэргэм зэрэг, үндэс угсаагаа 
хайж эхэлсэн. Уг нөхцөл байдал лалын шашныг 
Киргизстанд улам хүчтэй болгоод зогсохгүй үүний 
сацуу эрт үеийн өвөг дээдсийн өмсдөг байсан 
уламжлалт хувцас, соёлыг тэд сэргээжээ. Тосгоны 
цөөхөн хүмүүс Мусульман сүмд зочилж, ном 
журмын дагуу мацаг барьдаг. Гэхдээ нэгнийдээ 
цуглан хамтдаа мацгаа тайлдаг байна. Рамадан 
бол тэдний хувьд хамтач байдлын болоод 
өөрсдийн үндэс суурь, хэргэм зэргээ санах 
хугацаа юм. 

Тэгвэл яагаад Азим мацаг барьж байсан юм 
бол? Христитгэгч болсон цагаас хойш Азим 

лалын шашинтай холбоотой юунд ч хуруу 
дүрэхийг хүсээгүй. Тосгоныхон түүнийг 
болоод гэр бүлийг нь доромжилж, хавчсан. 
Гэхдээ тэр итгэл дотор өсөхийн хэрээр 

Бурханаас мэргэн ухааныг гуйснаар өөрийн соёл 
дундаа Христитгэлт хэвээр амьдарч болох юм байна 
гэдгийг ойлгосон юм. Тэгвэл тэр яагаад мацаг барив? 
Тиймээ Азим Христийн үлдээсэн жишгийг даган 
жинхэнэ итгэгчийн ёсоор мацаг барихаар шийджээ. 
Тэр мөн мацаг тайлах үедээ хөршүүдийнхээ хамт 
цугларан, өөр тосгонд зочлон Христийн дагалдагч 
байхын үнэ цэнэ болоод өөрийн итгэлийн 

Киргизстан 
Төв Ази 
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Ойролцоогоор 1400 жилийн өмнө нэгэн 
Араб залуу нийгмийн шударга бус 

байдал, хуурамч шүтээнд мөргөх зэрэгт 
сэтгэлээр унан ундууцаж, 
энэ бүхнээс холдон 
явахаар шийджээ. Тэрээр 
өөрийн төрөлх хот болох 
Меккагийн (Одоогийн Өмнөд 
Араб) ойролцоо нэгэн агуйд 
бясалгал хийдэг болжээ. Тэр хүн Мухаммед 
байсан бөгөөд зарим онцгой шөнө хэзээ ч 
төсөөлж байгаагүй зүйлтэй учирдаг байж. 
Хожим үүнийгээ тэнгэр элчүүд буун ирж, 
түүнд илчлэлтүүдийг харуулсан хэмээн 
хэлдэг ба эдгээр нь одоогийн бидний мэдэх 
Коран судар юм.

 Лаяат ал-Кадр буюу “Эрх чадлын шөнө” 
бол тэр шөнийг тэмдэглэж байгаа хэрэг 

юм. Энэ шөнө Мусульманчуудын хувьд 
маш ариун догшин бөгөөд 
онцгой цаг хугацаа. Энэ 
үеэр тэд шөнийн турш 
залбирч, Коран судраа 
уншиж, сүм дугандаа хэдэн 
өдрөөр амьдрах тохиолдол 

ч байдаг. Мусульманчууд Лаяат ал-Кадрын 
үеэр залбирах нь энгийн өдрүүдэд мянган 
сар залбирснаас илүү үнэ цэнэтэй гэж 
итгэдэг. Тэр шөнө хүмүүс зүрх сэтгэл болоод 
оюун бодолдоо Бурханы тааллыг олоход 
бүх анхаарлаа хандуулдаг. Бид Эзэний 
нигүүслээр, Эзэн Есүс Өөрийгөө тэдэнд 
мэдүүлээсэй хэмээн түүнээс асуух хэрэгтэй.

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ МУСУЛЬМАНЧУУД ЭНЭ 
ШӨНӨ ИЛЧЛЭЛТ АВАХЫН 
ТӨЛӨӨ БУРХАНЫГ ЭРЭЛХИЙЛЭН 
ЗАЛБИРДАГ. ЕСҮС ТЭДЭНД 
ӨӨРИЙГӨӨ ЕР БУСЫН АРГААР 
ИЛЧЛЭН ХАРУУЛАХЫГ АСУУН 
ЗАЛБИРААРАЙ

 ➋ ЛАЛЫН ШАШИНТАЙ 
ХҮМҮҮСИЙН ДУНД БАЙГАА 
ХРИСТИТГЭГЧИД  ЗОРИГТОЙГООР 
АВРАЛЫН САЙН МЭДЭЭГ ГЭМ 
НҮГЭЛ, ҮЛ ИТГЭЛДЭЭ НУРСАН 
ХҮМҮҮСТ ХУВААЛЦАХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ

 ➌ ӨӨРИЙНХӨӨ ИТГЭЛ 
ДОТРОО ХӨРВӨЖ БАЙГАА 
МУСУЛЬМАНЧУУД АМЬ, ҮНЭН, 
ЗАМ БОЛСОН НЭГЭНИЙГ 
ДАГАХААР ШИЙДЭХИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРЦГААЯ. (ИОХАН 14:6) 
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Лаяат ал-Кадр (Эрх чадлын шөнө) 
Олон улсын 
хөдөлгөөн 

Лаяат Ал-Кадрын үеэр
залбирах нь энгийн өдрүүдэд
мянган сар залбирснаас илүү

үнэ цэнэтэй.



Өнгөрсөн долоо хоногт би ээждээ усан 
баптисм хүртээлээ!” хэмээн толгойгоо 

алчуураар ороосон Шэред гэх залуу эмэгтэй 
бусдад хуваалцлаа. Индонезийн дорно 
Сумбавагийн нэгэн жижиг тосгонд Христ 

дээр ирж байгаа хүмүүсийн цуваа 
эхэлжээ. ‘Бурхан бидний дунд ажлаа 

хийсээр байна” хэмээн Шэред мөн 
хэлсэн юм. Өнгөрсөн хугацаанд 

энэ тосгоны ойролцоо 200-300 
орчим Христитгэлт хүмүүс 
амьдарч байсан. Бидний 
дундах харилцаа холбоо 

тийм ч сайн байгаагүй. Гэхдээ 
өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд 

Бурхан бидэнд Есүс бол зүгээр нэг 
эш үзүүлэгчээс илүү агуу нэгэн гэдгийг 

харуулсан юм. Зарим Христитгэгчид 
Сайн мэдээний номоор дамжуулан 

Есүс гэж үнэхээр хэн бэ гэдгийг 
олж мэдэхэд 

бидэнд тусалсан. Хүн бүр л гэр бүлийнхэндээ 
Түүний тухай хуваалцаж байна. 

Мбожо эсвэл Бима хэмээн танигдсан 800 
мянга гаруй энэ хүмүүсийн дунд Ариун Сүнс 
гайхамшигт ажлаа хийсээр л байна. Лалынхан 
болоод хавчлага дүүрэн энэ арал дээр Христ 
итгэгчдийн тоо өссөөр байна. Тэдний хэл дээр 
Шинэ Гэрээ болоод Есүс кино орчуулагдсан 
бөгөөд Христитгэлт суурьтай радио хөтөлбөрүүд 
ч нээлттэй болж байна. 

Мбожо хүмүүсийн ихэнх нь боловсролгүй 
ба боловсрол эзэмшихээс эмээдэг. Энэ 
нь өөрсдийнх нь соёл, итгэл үнэмшлээс 
холдуулна гэдэгт тэд итгэдэг ажээ. Гэхдээ энэ 
бодол сүүлийн жилүүдэд өөрчлөгдөж байгаа 
боловч ихэнх нь ферм дээр ажилладаг ядуу 
тарчиг хэвээрээ байна. Тэд Есүсийг дагасан ч 
өөрсдийн соёлоо хадгалж болно гэдгийг мөн бүх 
үндэстэн, ястан хэлтнүүдийг Есүс аврана гэдэгт 
суралцсаар байна. 
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ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ ХРИСТИТГЭЛ РҮҮ ЧИГЛЭСЭН 
ЭНЭ ХӨДӨЛГӨӨН УЛАМ БҮР 
ӨСӨЖ, ТӨЛӨВШИХИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. (ЕФЕС 3:16–19)

 ➋ МБОЖО ХҮМҮҮС 
БОЛОВСРОЛОО 
ДЭЭШЛҮҮЛЖ, АЖИЛЛАХ 
БОЛОМЖОО 
НЭМЭГДҮҮЛЖ, 
ӨӨРСДИЙН СОЁЛОО 
ИРЭЭДҮЙД АВАРЧ 
ҮЛДЭХИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➌ ИНДОНЕЗИД БАЙГАА 
ХРИСТИТГЭГЧИД БУРХАНЫГ 
ТАНЬЖ МЭДЭЭГҮЙ ХҮМҮҮСТ 
ЗААЖ СУРГАЖ, 
ТЭДЭНД ХҮРЧ 
ҮЙЛЧЛЭХИЙН 
ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. 
ИЛЧЛЭЛТ 5:9

ӨДӨР 27 5-р сарын 20  

Дорно Сумбава дахь Мбожо хүмүүс ( Бима )
Индонези
Зүүн Ази 

‘

Бид бүгд гэр бүлийхэндээ
Түүний талаар ярьж байна.

Photo © Wikimedia CC Theklan
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Их Британийн Лондон хотод дор хаяж 
1.5 сая өөрийгөө Мусульман гэж 

боддог хүмүүс амьдардаг ажээ. Энэ нь 
Лондон хотын зургаан иргэн тутмын нэг 
нь Мусульман шашинтай гэсэн үг юм. 
Тэгвэл энэ хотод нөлөөлж байгаа ямар 
хөдөлгөөнүүд байна вэ? 

Мусульманчууд улам илүү шашинлаг болж 
байна. 
Цагаачдын хоёр дахь үе буюу тэдний 
хүүхдүүдэд ийм явдал элбэг тохиолддог. 
Тэдний ээж аавынх нь ирсэн улсын соёл тэдний 
хувьд өөриймсөг санагддаггүй, Их Британийн 
бүгдэд нээлттэй соёлд ч тэд бүрэн уусдаггүй. 
Тэд хэн бэ гэдгээ амьдарч байгаа эсвэл ээж 
аавынхаа ирсэн улсаас олж авдаггүй учраас 
үүнийгээ Исламын шашнаас олж авдаг. Тэгээд 
тэд эцэг эхээсээ ч илүү шашинлаг болоод 
зогсохгүй тэрс үзэлтэн болж хувирдаг. 

Мусульманчууд итгэл үнэмшлээ орхиж 
байна. 
Энэ хөдөлгөөн Иран болоод Курдуудын дунд 
өрнөж байсан бол одоо Араб болон Сомалиг 
багтаагаад Мусульман гарал үүсэлтэй 
хүмүүсийн дунд хүчээ аваад байна. Тэд 
исламын зарим нэг үзэл сурталтай санал 
нийлэхгүй учраас өөрсдийгөө шашингүй үзэлтэн 
хэмээн зарлаад байгаа. 

Тэдний олонх нь Бурханд итгэдэг ч, аль ч 
шашныг дагадаггүй. 
Тэдний цөөнх нь сайн мэдээг сонссон. 
Мусульманчууд хүмүүнлэг байдлыг шашнаас 
илүүд үзэх болсон байна. Өөрийгөө Мусульман 
гэж нэрлэх, гудамжаар алхаж яваа олон хүмүүс 
хэрвээ чи бусадтай эелдэг сайхан харьцдаг бол 
шашинд итгэдэг үгүй нь хамаагүй гэж боддог. 
Энэ үзэл санааны цаана байгаа жолоодогч, 
хөдөлгөгч хүчин зүйлийг мэдэх амаргүй юм. 

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ

 ➊ ӨӨРИЙН ХЭН БЭ ГЭДГИЙГ, 
ХЭРГЭМ ЗЭРГЭЭ ХАЙЖ БАЙГАА 
МУСУЛЬМАНЧУУДЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. (1 ИОХАН 3:1–3)

 ➋ ЛОНДОН ХОТЫН ХРИСТИЙН 
ДАГАЛДАГЧИД ҮЙЛДЛЭЭРЭЭ БОЛООД 
ҮГЭЭРЭЭ МУСУЛЬМАН БОЛОН ӨМНӨ НЬ 
ЭНЭ ШАШИНД ХАМААРАЛТАЙ БАЙСАН 
ХҮМҮҮСТ АВРАЛЫН ЗАРЫГ ТАРААХЫН 
ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ.

 ➌ ЛОНДОН БОЛ ГАЙХАЛТАЙ БОЛОМЖ 
БӨГӨӨД НӨЛӨӨЛЛӨӨР ДҮҮРЭН ХОТ ЮМ. 
ТЭНД АМЬДАРДАГ МУСУЛЬМАНЧУУДЫН 
ДУНД ХРИСТ ИТГЭЛТ ХӨДӨЛГӨӨНҮҮД 
ЭХЭЛЖ, ТЭНДЭЭС ИТГЭЛЭЭ ДЭЛХИЙ 
ДАЯАР ТУНХАГЛАХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

ӨДӨР 28 5-р сарын 21

Лондонгийн Мусульманчууд 
Англи 
Европ

Лондонд амьдардаг 6
хүн тутамд 1
Мусульман байна. 
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Иска Варран? Энэ бол Сомалчуудын 
дундах энгийн найзууд хоорондын 

“Сонин сайхан юутай вэ?” гэсэн утгатай 
мэндчилгээ юм.

Сомалчууд хэдий өмнө хэзээ ч уулзаж 
байгаагүй хүнтэйгээ ч танихгүй хүнтэй уулзаж 
байгаа мэт харьцдаггүй. Хэрвээ өмнө огт 
уулзаж байгаагүй хоёр Сомал хүн автобусанд 
таарвал хэдий нь танил мэт ярилцах нь 
энгийн үзэгдэл. Олон жилийн аймшигт иргэний 
дайнаас улбаалан удаан таньдаг гадны хүндээ 
итгэхээс илүү танилцаад удаагүй өөр нэг 
Сомали хүнд илүү итгэдэг. 

Исламын нэр дор үйлдэгдсэн 
томоохон хэрцгий үйл явдал 
нь дараах хоёр хөдөлгөөнийг 
бий болгосон. Эхнийх нь Лалын 
шашнаа орхин явж буй олон 

тооны Мусульманчууд 
юм. Лалын шашинд 

сэтгэл дундуур 
байсан олон тооны 

хүмүүс шашин гэх 

тодотголтой бүгдийг орхиж байгаа бол үлдсэн 
нь Христийн дагалдагчид болж байна. Энэ нь 
өөрөө дараагийн хөдөлгөөний суурийг тавьж 
байгаа юм. 

1991 оноос хойш Сомали дахь сүм 
чуулганууд улсынхаа хуультай холбоотой 
хурдацтай өсөж байна. 2008 онд өмнөд 
Сомалид нэгэн аварлын зар тараагчийн 
амийг бүрэлгэснээр сүм чуулган улам ч илүү 
хурдтайгаар өссөөр байна. 

29 настай пастор Фатима маш олон 
Мусульманчууд Христийн дагалдагч болж 
байгааг “Элч нарын Үйлс номын Сомали 
хувилбар” хэмээн тайлбарлаж байна. Тэрээр 
2019 оны эхний зургаан сарын хугацаанд 
өмнөд Сомалид нийт 21 шинэ гэр цуглаан 
эхэлсэн гэж мэдэгдсэн. Бүх Сомали хүмүүс 

бие биетэйгээ мэндчилэн “Шинэ содон 
юутай вэ” гэх асуултанд “Би Христийн 
дагалдагч болсон гэж” хариулах 
болтугай.

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ СОМАЛИ ДАХЬ 
МУСУЛЬМАНЧУУД ХРИСТИЙН 
ДАГАЛДАГЧ БОЛОХ ХӨДӨЛГӨӨНД 
НЭГДЭХИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➋ ИОХАН 16:33 ДЭЭР ЕСҮСИЙН 
ЯРЬСАН АМАР ТАЙВНЫГ СОМАЛИ 
ХҮМҮҮС МЭДЭЖ, УГ ҮНДЭСТЭНД 
ЭНХ ТАЙВАН ТОГТОХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

 ➌ ХУРДАЦТАЙ ӨСӨЖ БАЙГАА 
СОМАЛИ ЧУУЛГАНУУД ИТГЭЛ 
ДОТРОО УЛАМ ӨСӨЖ, ТЭДНИЙГ 
САЙН ДАГАЛДУУЛАХЫН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ. (ЕВРЕЙ  12:1–3)

ӨДӨР 29 5-р сарын 22

Сомаличууд

34

Сомали
Африк 

Сомалид нийт 21 шинэ гэр
цуглаан эхэлсэн гэж
Пастор мэдэгджээ. 

Photos © Aweis A Ali



ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 

 ➊ СҮМ ЧУУЛГАНУУД ЭЦЭГ 
ЭХЭЭСЭЭ ИТГЭЛЭЭ ӨВЛӨСӨН 
МУСУЛЬМАНЧУУДАД ХҮРЧ ҮЙЛЧИЛЖ, 
ТЭДНИЙГ НАЙРСАГААР УГТАН АВЧ 
ӨӨРСДИЙН НӨХӨРЛӨЛ ДУНДАА 
ОРУУЛАХЫН ТӨЛӨӨ ЗАЛБИРААРАЙ.

 ➋ ТЭДГЭЭР ГЭР БҮЛҮҮД ИТГЭГЧ 
ХЭДИЙ Ч ХРИСТИЙГ ТАНЬЖ МЭДЭХЭЭР 
АЛХАЖ БАЙГАА УЧИР ТӨЛӨВШСӨН 
ХРИСТИТГЭЛТ ХҮМҮҮСТЭЙ УУЛЗАЖ, 
ИТГЭЛ ДОТРОО ӨСӨХИЙН ТӨЛӨӨ 
ЗАЛБИРААРАЙ

 ➌ ШИНЭХЭН ИТГЭГЧ БОЛСОН 
МУСУЛЬМАНЧУУДАД ЗОРИУЛСАН СҮМ 
ЧУУЛГАНУУД ҮҮД ХААЛГАА НЭЭЖ, 
ИТГЭЛЭЭСЭЭ БОЛЖ ГЭР БҮЛЭЭ АЛДСАН 
ТЭДЭНД ИТГЭЛИЙН ЖИНХЭНЭ ГЭР 
БҮЛ БАЙЖ ЧАДАХЫН ТӨЛӨӨ ТУС ТУС 
ЗАЛБИРААРАЙ. 

ӨДӨР 30 5-р сарын 23

Эцэг эхээс өвлөсөн Мусульман итгэл

Рамаданы үеэр нэгэн гайхалтай үйл 
явдал болжээ. Фатима гэнэт Есүсийн 

тухай үзэгдэл үзэв. Хайраар дүүрэн 
Түүний царай өөрийг нь ширтээд “Ирээд, 
Намайг дага!” гэж хэлснийг Фатима хэзээ 
ч мартсангүй!’  Тэр амьдралдаа хэзээ ч тийм 
амар тайвныг мэдэрч байсангүй ажээ. 

Өмнөд Арабын хатуу чанд гэр бүлд өссөн 
тэр нууцаар судалж байхдаа өөрөөс нь гадна 
хэд хэдэн хүнд ижил үйл явдал тохиолдсоныг 
мэджээ. Тэрээр долоон өөр Саудис хүн 
телевизээр өөрийгөө Христитгэлт хэмээн 
ичилтгүй ярьсныг олжээ. 

Дундад Азийн улс орнуудад өөрчлөлтүүд 
хэдийн газар авсан байна. Хэт нэг талыг 
барьсан, дарангуйлагч шашинтай холбоотой 
юуг ч хийхийг хүсэхгүй байгаа хүмүүсийн 
тоо өсөж байна. Харин Христитгэлт суурьтай 
сувгуудаар дамжуулан жинхэнэ Бурханыг 

таньж мэдэхийг хүсэж, үзэгдэл дунд болоод 
зүүдэндээ Есүстэй уулзаж, амь насанд нь 
заналхийлэл ирж байсан ч тэд Түүнийг эр 
зоригтойгоор итгэн дагасаар байна. 

Гэхдээ Христийн дагалдагч боллоо гээд 
тэр дороо Христитгэгчдийн дунд хүлээн 
зөвшөөрөгдөнө гэсэн үг биш юм. Яг л 
Элч Паултай адил нөхцөлд байна. “Саул 
Иерусалимд ирж, дагалдагчидтай холбоотой 
болохыг хичээв. Харин тэд түүнийг дагалдагч 
гэдэгт итгээгүй тул бүгд түүнээс эмээж байлаа” 
(Үйлс 9:26 ). Шашин шүтэх чөлөөт эрх байхгүй 
улс оронд аюулгүй байдал, айдас, үл итгэх 
байдал зэргээс үүдэн эцэг эхээсээ итгэлээ 
өвлөж авсан Мусульманчууд сүм тарих, бусдад 
хүрч үйлчлэх эсэх дээр хүртэл эргэлзээтэй 
байдаг.  

Олон улсын 
хөдөлгөөн
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Шинэ сар солигдоход Исламын ертөнцөд Эйд ал-Фитр буюу 
“Мацаг тайлах” дараагийн сар эхлэдэг. 

30 өдрийн мацгийн дараагаар Рамадан сар дууссаныг тэмдэглэн баяр 
хөөр болсон гурван өдрийг тэд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Мусульманчууд 
шинэ хувцас худалдан авч, бэлэг солилцдог бөгөөд сайхан хоолоор 
бие биенээ дайлдаг. Исламын шашинтай орнуудад энэ үеэр гудамж 
талбайг тохижуулан томоохон найр, наадам зохион байгуулдаг. 

Маш олон Мусульманчуудын хувьд Эйд ал-Фитр залбирлаар ядууст 
мөнгө тараадаг нь Исламын шашны таван тулгуур баганы нэг юм.  

Энэ үеэр та Мусульман шашинтай найзтайгаа “Эйд Мубарак” хэмээн 
мэндчилж болно энэ нь “Мацагаа ерөөлтэй тайлж байна уу” гэсэн 
утгатай мэндчилгээ юм. 

Жилийн энэ үеүдэд Рамадан сар дууссан байдаг ч та 
үргэлжлүүлэн таньдаг Мусульман найз болон дэлхий даяар байгаа 
Мусульманчуудын төлөө залбираарай. 

● Он жилүүдийн уртад Мусульманчуудын төлөө залбирсан 
Христитгэгчдийн 30 өдрийн залбирлыг баримт болгон хадгалсаар 
ирсэн. Өнгөрсөн 50 жилийн хугацаанд урьд хожид байгаагүйгээр 
Исламын шашинтнууд Христ итгэл рүү эргэсэн байна (1000 ба 
түүнээс дээш). Энэ бүхэн үргэлжлэхийн төлөөх залбиралд таныг 
уриалж байна. (Үйлс 2:17–21)

 ● Христитгэгчид болон илгээлтийн байгууллагууд дагалдуулагчийн 
хөдөлгөөнийг Мусульман хүмүүсийн дунд анхааран үр дүнтэйгээр 
явуулахын төлөө залбираарай. Хэрвээ та энэхүү залбирлын хөтчийг 
хийж байгаа байгууллагатай холбогдохыг хүсвэл мөн нэмэлт 
мэдээлэл авахыг хүсвэл info@pray30days.org хаягаар бидэнтэй 
холбогдоно уу. 

● Исламын шашинтай хүмүүсийн төлөөх Бурханы зүрх сэтгэлийг 
Ариун Сүнснээс гуйгаарай. (Матай 5:14–15)

ЗАЛБИРАХ СЭДЭВ 
 ➊ Христийн хайрыг 

эргэн тойрондоо байгаа 
Мусульман хүнд харуулах 
боломжийн төлөө 
залбираарай. 

 ➋ Исламын шашинтай 
оронд үйлчилж байгаа 
хүмүүст өгөөмөр бөгөөд 
зочломтой хандаж, тэдний 
төлөө залбираарай. (Ром 
12:13) 

 ➌ Итгэгчдийн уулзалт, 
нөхөрлөл дундаа 
Мусульманчуудын төлөө 
жил дамнан залбирч, 
тэднийг 30 өдрийн 
залбиралд нэгдэхийг 
урамшуулаарай! 

5-р сарын 24

Үргэлжлүүлэн залбираарай!
Олон улс 
даяар 
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30 өдрийн энэхүү залбирлыг хийхэд жил бүр тусалдаг 
зурагчид, орчуулагчид, дизайнерууд болоод дэлхий 

даяар түгээхэд гар бие оролцож байгаа хүмүүс, сүм чуулган, 
илгээлтийн байгууллага гээд бүгдэд нь талархсанаа 
илэрхийлье.2020 оны Мусульманчуудын төлөөх 30 өдрийн 
залбиралд нэгдсэн та нартаа баярлалаа! Дараа жил дахин 
уулзана гэдэгтээ итгэлтэй байна! 

Бидэнд санал хүсэлтээ хүргэхийг хүсвэл доорх вэб 
хуудсаар бидэнтэй холбогдоорой.  
 ● www.pray30days.org 
Мөн е-мэйл хаягаар холбогдож, 
● info@pray30days.org 
Биднийг онлайн орчинд дагаарай. 
● facebook.com/pray30days
 ● twitter.com/pray30days 
● Instagram.com/pray30days 

Хамтран залбирсанд баярлалаа! 
30 Days International editor

Copyright ©2020 30 Days International. All photos used with permission. 

ТАНД БАЯРЛАЛАА!



МУСУЛЬМАНЧУУДЫНМУСУЛЬМАНЧУУДЫН

30 Т Ө Л Ө Ө Х Т Ө Л Ө Ө Х 
Ө Д Р И Й Н Ө Д Р И Й Н 

З А Л Б И РА ЛЗ А Л Б И РА Л
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