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132 БУРХАН СУДРЫГ ӨГСӨНИЙ УЧИР 

Бурхан гэж хэн болохыг мэдүүлэхийн тулд 

Намайг хэн болохыг мэдүүлэхийн тулд 

Оршин буйгаа шалтгааныг минь мэдүүлэхийн тулд 

Миний хийх зүйл юу болохыг харуулахын тулд 

Намайг ерөөлийн замд чиглүүлэхийн тулд 

Надад хэрхэн амьдрахыг зааж өгөх 

Шаардлагатай үед надад зөвлөгөө өгөх 

Амьдралд  дайсны аюулын талаар сэрэмжлүүлэхийн тулд  

Амьдралаас хэрхэн таашаал авах талаар намайг удирдахын тулд 

(элбэг амьдрал) 

132.1 ҮГИЙГ ОЙЛГОХ 

Харин ЭЗЭН Мосед—Гараа сунган сүүлнээс нь барь гэлээ. Тэр 

гараа сунган түүнийг барихад, могой гарт нь таяг болов.— 

(Египетээс гарсан нь 4:4 АБ 2004) 

ТАНЫ БОДЛОГЫН ХАНДЛАГА 

Мосе таягаа газар хаяхад юу болсон бэ? Ехова Бурхан түүнд яагаад 

могойг толгойноос нь  биш сүүлнээс нь барихыг хэлсэн бэ? Могойг  

сүүлнээс нь барьж авахад таны гарыг хазах, мөн  үхэх ч аюулд 

хүргэдэг. Тиймээс  могойг толгойноос барих нь нийтлэг ойлголт 

юм. 

Бурхан "Могойг сүүлнээс нь барь" гэж хэлсэн. Могой  хазаж эсвэл 

үхэх аюулд хүрч болох ч  дуулгавартай байдал  чухал.  Энэ бол 

Бурханы үг юм. 

Бурхан ийм утгагүй зүйл асуудаг гэж үү? Хэлснийг нь үйлдвэл үхэлд 

өртөнө гэдгийг мэдэж байгаа  тийм зүйлийг асуух уу? Гэсэн хэдий ч, 

энэ нь Түүний хэлсэн  нь бөгөөд Библи үүнийг заадаг. Энэ нь 

Бурханы амнаас гарсан. 
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Бурхан бол хайр; энэ нь хэрхэн хайр байж болохыг ойлгох нь 

Сүнснээс суралцах хичээл юм.  

Бурханы Үг хэзээ ч өөрчлөгддөггүй. Ариун сүнснээс суралцаарай. 

Бурхан бол хайр, Тэр өөрчлөгддөггүй. Тиймээс Ариун Сүнсний 

ажлыг сэтгэл хөдлөлөөрөө бүү бөхөөгөөрэй. 

 

132.2 САЙН МЭДЭЭНИЙ АРВАН (10) НУУЦ 

1. Тэнгэрийн хаанчлалын нууц  

 Миний хувьд гэвэл, гэмшлийн чинь төлөө би та нарт усаар баптисм 

хүртээдэг. Харин миний араас Ирэгч надаас илүү хүчтэй бөгөөд 

Түүний шаахайг тайлах нь ч надад зохисгүй. Тэр та нарт Ариун 

Сүнсээр хийгээд галаар баптисм хүртээнэ. ( Матай 3:11 АБ 2004) 

2. Авралын нууц 

 10 Энэхүү авралын тухайд гэвэл, та нарт ирэх нигүүлслийн тухай эш 

үзүүлцгээсэн эш үзүүлэгчид анхааралтай судалж, лавлан, 
11 өөрсдийнх нь дунд байсан Христийн Сүнс аль үе болон хэнийг 

заасныг нягтлан судалжээ. Учир нь Христийн зовлон болон дараа 

нь ирэх алдрыг Тэр урьдаас айлдсан байжээ. (1 Петр 1:10-11 АБ-

2004) 

3. Христийн нууц 

4 Та нар түүнийг уншаад, Христийн нууцын талаар миний 

ойлголтыг мэдэж чадна.5 Энэ нь өөр үеийнхэнд, хүний хөвгүүдэд 

мэдэгдээгүй боловч эдүгээ Сүнс дотор Түүний ариун элч нар ба эш 

үзүүлэгчдэд илчлэгдсэнээр 6 харь үндэстнүүд энэхүү биеийн хамтран 

өв залгамжлагчид ба эрхтнүүд болох бөгөөд сайн мэдээгээр 

дамжуулан Христ Есүс дотор амлалтыг хамтран хуваалцагчид 

болжээ.7 Бурхан хүчний үйлчлэлээрээ надад өгсөн Түүний 

нигүүлслийн бэлгийн дагуу би сайн мэдээний үйлчлэгч болсон. ( 

Эфес 3:4-7 АБ 2004) 

4. Итгэлийн нууц 
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8 Үүнчлэн үйлчлэгчид хүндэтгэлтэй хүмүүс байх ёстой. Тэд хоёр 

хэлтэй биш, дарсанд шунахайрдаггүй, бузар олз ашиг хайдаггүй 

бөгөөд9 итгэлийн нууцыг цэвэр мөс чанараар сахих учиртай. 1 Тим 

3:8-9 

5. Мэргэн Ухааны нууцууд 

7 харин нууц дотор буй Бурханы мэргэн ухааныг бид ярьдаг. Энэ нь 

бидний алдрын төлөө үеүдээс ч өмнө Бурханы урьдаас тогтоосон 

нуугдмал мэргэн ухаан мөн.8 Үүнийг энэ үеийн удирдагчдаас хэн нь 

ч мэдсэнгүй. Хэрэв тэд үүнийг мэдсэн байсан бол алдрын Эзэнийг 

цовдлохгүй байх байсан.  (1 Коринт 2:7-8 АБ 2004) 

6. Бурханы хүслийн нууцууд 

7 Түүний нигүүлслийн баялгийн дагуу Түүний дотор цусаар нь 

золилт, гэм нүглийн маань төлөөх уучлал бидэнд байдаг.8 Тэр 

бидэнд бүх мэргэн ухаан болон гүнзгий мэдлэг дотор тэрхүү 

нигүүлслээ бялхаажээ.9 Тэр Түүний дотор зорилго тавьж, 

Өөрийнхөө сайн тааллын дагуу хүслийнхээ нууцыг бидэнд 

мэдүүлэв.10 Энэ нь цагийн дүүрнийг гүйцэлдүүлэхийн тулд тэнгэр 

дэх юмс болон газар дээрх бүх юмсыг Христ дотор нэгтгэх зорилго 

байжээ. ( Эфес 1:7-10 АБ 2004) 

7. Сүмийн нууцууд  

Үүний улмаас Паул би бол харь үндэстнүүд болох та нарын төлөөх 

Христ [Есүсийн] хоригдол мөн.2 Та нарын төлөө надад өгөгдсөн 

Бурханы нигүүлслийн нярвын үүргийн талаар та нар сонссон.3 Би 

урьд нь товчхон бичсэнчлэн тэрхүү нууц нь надад илчлэлтээр 

мэдэгдсэн юм.4 Та нар түүнийг уншаад, Христийн нууцын талаар 

миний ойлголтыг мэдэж чадна.5 Энэ нь өөр үеийнхэнд, хүний 

хөвгүүдэд мэдэгдээгүй боловч эдүгээ Сүнс дотор Түүний ариун элч 

нар ба эш үзүүлэгчдэд илчлэгдсэнээр6 харь үндэстнүүд энэхүү 

биеийн хамтран өв залгамжлагчид ба эрхтнүүд болох бөгөөд сайн 

мэдээгээр дамжуулан Христ Есүс дотор амлалтыг хамтран 

хуваалцагчид болжээ.7 Бурхан хүчний үйлчлэлээрээ надад өгсөн 

Түүний нигүүлслийн бэлгийн дагуу би сайн мэдээний үйлчлэгч 

болсон. ( Эфес 3:1-7 АБ 2004)  
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8. Хуульгүйчүүдийн хүчний нууцууд 

 Учир нь хууль бус байдлын нууц нь хэдийн ажиллаж байна. 

Гагцхүү эдүгээ хязгаарлан баригч нь өөрөө замаас зайлуулагдах 

хүртэл тийн барьж байгаа ажээ. ( 2 Тесалоник 2:7АБ 2004) 

9. Гүн үнэний нууцууд  

 Гэвч Бурхан үүнийг Сүнсээр бидэнд илчилсэн юм. Учир нь Сүнс 

бүх зүйлийг, тэр байтугай Бурханы гүн юмсыг ч гэсэн нэвтэлдэг 

ажгуу. (1 Тесалоник 2:10 АБ 2004) 

22 Тэр л гүн хийгээд нууц юмсыг илчилдэг.Тэрээр харанхуй дотор 

юу байдгийг мэддэг бөгөөд гэрэл Түүнтэй хамт оршдог. (Даниел 

2:22 АБ 2004) 

10. Бурханлаг байдлын нууц  

Бурханлаг байдлын нууц нь агуу гэдгийг нийтээрээ хүлээн 

зөвшөөрнө.Махан биеэр илчлэгдсэн Тэр нь Сүнс дотор 

зөвтгөгдсөн,Тэнгэрт элч нарт харагдсан, Үндэстнүүдийн дунд 

тунхаглагдсан,Ертөнцөд итгэгдсэн,Алдар дотор дээш авагдсан юм.( 

1 Тимот 3:16  АБ 2004) 

Эдгээр нь түүний хүүхдүүдээс бусдад нь нууц юм. 

132.3 НУУГДМАЛ ЭРДЭНЭСИЙГ ҮГНЭЭС ОЛОХ 

Үгийн дагуу  амьдрах арга замыг ол. Ариун Сүнсийг урьж, хүлээн 

зөвшөөрч, бясалгаж байхдаа Түүнтэй уулз. Үг, амилсан Эзэнд 

итгэж, үгийг нь сонс, Ариун Сүнсний дуу хоолойг сонс. 

Сатаныг захирдаггүй; Бурхан  Үгээ  биелүүлэхийн тулд түүнийг 

хэрэглэдэг.  

Түүний  Үг нь хянан захирдаг. Хүний мэдлэгээр цуглуулсан үгийн 

теологи нь  ямар ч хүчгүй. 

Бид хүнд хэцүү үед амьдарч байна; Ариун сүнсийг дага. Үгэнд 

далдлагдсан тэрхүү сүрдмээр хүчийг ол. 
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Өнөөдөр ч Библийг унших, түгээхэд  хавчих гэх мэт хандлага бүхий 

дэлхийн эрх баригчдын   хүчтэй сөргөлдөөн байсаар байна. Үгийг 

нь  буруу ташаа  ойлгож, ад үзэж, буруу  тайлбарлаж, зохистой 

хэрэгжүүлэхгүй байна. Яагаад  библийн замнал цус, зовлонгоор 

дүүрсэн байдаг вэ? 

"Учир нь Та Өөрийн бүх нэрээр Өөрийн үгийг өндөрт 

өргөмжилсөн"(Дуулал 138:2б АБ 2004),    ийнхүү хэлсэн Хүчирхэг 

Бурхан  үүнийг зөвшөөрсөн бэ? уу? Бурханы Үг өнөөдөр ярьж 

байна.  Гэхдээ чихтэй хүмүүст л сонсогдоно. Яагаад? Ариун 

Сүнсний дуу хоолойг та сонсогтун. 

132.4 МӨНХИЙН ҮНЭ ЦЭНИЙГ БАЙГУУЛАХ 

ТҮР ЗУУРЫНХЫГ МӨНХИЙНХӨӨС ЯЛГАН ТАНИХ 

"Мэргэн ухаан"д  төвлөрсөн амьдрал мөнхийн үнэ цэнэ дээр 

төвлөрдөг.  

Яагаад Үгийг үндэс сууриа болгох ёстой вэ?  

Үгэн дээр тулгуурлаагүйгээс үүдэлтэй үр дагаврыг 

дургүйцэхгүйгээр зааврыг  үл тоомсорлосондоо  гүн гэмших 

ёстой.Түр зуурын амжилт бол ерөөл биш; уруу таталт юм. 

Өөрийн туршлага, мэдлэг, төлөвлөгөөнд бус харин  Бурханы Үгэнд 

итгэ. Эс тэгвээс цаг хугацаагаа дэмий  хоосон  өнгөрч, сүйрэлтэй 

нүүр тулах болно . 

Таны итгэл хүлээлгэсэн эсвэл хамт ажилладаг хүмүүсээр дамжиж 

сүйрэл ирж болох юм. Бурханы Үгэн дээр  баригдаагүй үйл 

ажиллагааг Сатан удирдаж гартаа авдаг.  

Үгэн дээр суурилаагүй дэлхийн эрх мэдэл, алдар суу ч Сатаны 

мэдэлд ордог.  

Бурханы үг ба ерөөл  дээр үндэс сууриа тавиарай. Үг нь таньд 

зааварлаж замыг чиглүүлнэ.  

Дэлхий ертөнц өөрчлөгдөж байдаг ч Үг өөрчлөгдөхгүй. Үг 

бичигдсэнчлэн биелэгддэг; Дэлхий ингэж чадахгүй. Бүх үйлдлээ 

Үгэнд нийцүүлж бай. 
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Бурханы Үгээс гадуур баригдсан аливаа зүйл бол Түүний хангамж, 

хил хязгаар, хамгаалалтаас гадуур бий болсон  байдаг бөгөөд 

дайсны талбар дээр байгаа учраас  эцэстээ сүйрэлд хүрдэг. 


