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133 БИ ХЭН БЭ? 

133.1 ӨӨРИЙГӨӨ ХАРАХ 

Та өөрийгөө харахгүй бол, 

Бурханыг харж чадахгүй, 

Та өөрийгөө харвал 

Та Бурханыг олж чадна, 

Сонсохдоо гэмшвэл, 

Түүний нээлттэй Үгийг олох болно. 

Та  бодол санаагаа Бурхан, Ариун Сүнс, эсвэл бусад сүнснүүд, 

Сатаны альнаас гэдгийг хэлж чадах уу? Буруу замаар явахын үр 

дагаврыг та харж байна уу? 

133.2 ШИНЭ БҮТЭЭЛ: БУРХАНЫ ХААНТ ТАХИЛЧИД 
 

Христэд итгэгч нь шинэ бүтээл юм: Нэр хүнд, гавьяа зүтгэлээр бус 

Бурханаар сонгогдсон;   

Бурханы цорын ганц Хүү Есүс Христ ийн цусаар чөлөөлөгдсөн. 

Мөнхийн Үгээр дахин төрсөн; Ариун сүнсийг тамга  болгон 

бэлэглэсэн; Бүтээгч Бурханы–үрчилж авсан гэр бүлийн хүүхэд; 

Амилсан аврагч Бурханаар хамгаалуулсан, Бурхантай нөхөрлөлд 

байх,  Христээр  амлагдсан мөнхийн өв; Есүс Христийн сүйт   

бүсгүй; Христ дотор итгэлээр  бүх зүйл боломжтой гэж амласан; 

Христийн анд; Амьд Бурханы алхдаг ариун сүм;  Түүний ард түмэн, 

тахилч; амлалтуудаа хийхийн төлөө залбирч болох Есүс Христийн  

Өөрийнх нь хүчирхэг нэрийг өгсөн. Тиймээс итгэлээ өсгө, 

Залбирлаараа  хүчирхэг Бурханы оршихуйд ор, Түүний таньд өгсөн 

хүслийг биелүүлэх  
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Тэр өчигдөр, өнөөдөр ч мөн адил хэвээрээ. Тэр хэзээ ч худал 

хэлдэггүй үнэнч хэвээрээ л байна. Цөлд Мосег удирдсан Бурхан бол 

бидний Бурхан. Түүний Үг хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй, Эдгээр нь 

Түүний Үгэнд байдаг амлалтууд юм. Танд  харах нүд, сонсох чих ,  

мөн энэ нь таны амьдралд юу гэсэн үг болохыг ойлгох зүрх таньд 

байна уу? Та амьдралдаа шинэ дүр төрхийг мэдэрч,  хэрэгжүүлж 

Бурханы алдаршуулж байна уу? 

Сүнснээс төрсөн – Бурханы хүүхдүүд – Итгэгчид  бол энэ 

дэлхийгээс тусгаарлагдсан. Хэрэв та энэ ертөнцөөс 

тусгаарлагдаагүй бол  эцсийн зогсоол бол там юм. Бурхан   

харагддаг зүйлс  эсвэл  хүний гараар бүтээгдсэнийг харж 

биширдэггүй.  Гэм нүглийнхээ өмнөөс  гэмшин гашуудаж тусламж 

гуйн уйлж байгаа зүрх сэтгэлийг  Бурхан хайж байдаг. Бурхан 

өршөөгч  ба уурлахдаа удаан; 

Тэр Христ дотор ялалтаар шударга ёсыг авчирах хүртэл  

бяцлагдсан хулсыг хугалахгүй, сүүмэлзэх  зулыг ч бөхөөхгүй.  

Хүмүүсийг мөнхийн шийтгэлээс аврагдаасай, гэм нүглээ 

наманчилж буцаж ирээсэй гэж Бурхан хүсдэг. 

133.3 ШИНЭ ТУШААЛ, ЖУРАМ  

Эцэг Бурхан хүүхдүүддээ дэлхий дээр Христийн хаанчлалыг  

байгуулахыг тушааж, тэдэнд Хаант тахилчийн эрх мэдлийг  өгсөн. 

Бурханы тааллын дагууг хийж,  мөн  дуулгавартай байдал ба 

итгэлээрээ дамжуулан  дэлхий дээр элбэг хангалуун амьдрах, 

дайснаа хөлийн гишгүүр болгох зэрэг нь  "Өглөөний  шүүдэр"-ийн 

дуудлага  юм. Бэрхшээлийг даван туулах. Ариун сүнсний  ус, гал 

дундуур алхах. Итгэлээ Бурханы үгэнд зууруулж  ертөнцөд 

гэрэлтэж  амьд Үгийг мэдрээрэй. Сорилт бэрхшээлийг гэрчлэл 

болгон өөрчил. 

Иоханаас Ази дахь долоон чуулганд илгээв. Байгаа болон байсан, 

мөн хожим ирэх Түүнээс болон Түүний сэнтийн өмнө байх долоон 

сүнснээс, 5 мөн итгэмжит гэрч ба үхэгсдээс анх төрсөн бөгөөд 

газрын хаадын захирагч Есүс Христээс нигүүлсэл ба амар тайван нь 

та нарт байх болтугай.Биднийг хайрладаг бөгөөд Өөрийнхөө 

цусаар биднийг нүглээс минь чөлөөлж, 6 биднийг хаанчлал болоод 
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Бурхан ба Өөрийн Эцэгийн төлөөх тахилч нар болгосон Түүнд үеэс 

үед алдар хийгээд ноёрхол нь байх болтугай. Амен  (Илчлэлт 1:4-6 

АБ 2004) 

133.4 ТА ХААНА ХАРЬЯАЛАГДДАГ ВЭ? 

Хаана харьяалагдаж, юу хийх ёстойгоо ол. "Өглөөний шүүдэр" 

багийнхны зураглалыг гарга. 

Та хаана харьяалагддаг вэ? Танай гэр бүл хаана харьяалагддаг вэ?  

Та аль улсынх вэ? Бурханы ард түмэн Бурханы хүсэл тааллыг 

анхаардаг.  

Та анхаарлаа хаана төвлөрүүлдэг вэ?  

Мөнхийн үр дүн нь юу байх вэ? 

 

 


