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161 ХУРААНГУЙ 
 
161.1 ЮУ 
 

Тушаалын зорилго нь  Бурханы  хүчийг илтгэх “бие биеэ 
хайрлах” юм.Түүний хүч нь цэвэр зүрх сэтгэл, цэвэр мөс 
чанар, мөн чин сэтгэлийн итгэл зэргээр дамжих үед гэрэл 
гэрэлтдэг.  Энэхүү "хайр"ыг дадал болгосноор бид Бурханы 
Өглөөний Шүүдэр шавь болж Түүний дайснуудыг хөлийн 
гишгүүр болгодог. Энэ хайр бол бэлэг – Үгэнд итгэж, 
дуулгавартай байх үед надаар дамжин урсдаг Бурханы амийн 
ус юм. Энэхүү аминч бус итгэлийн үйлдэл нь Үгийн 
гэрчлэлийн үр жимсийг өгдөг. 
 
14Харин өөрт нь Миний өгөх уснаас уугч хэн ч хэзээ ч 
цангахгүй.  Харин Миний өгөх ус тэр хүний дотор мөнх 
аминд хүртэл оргилох булаг болно гэхэд,  ( Иохан 4:14 ) 
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161.2 ЯАГААД 
 
Түүний дайсныг  хөлийн гишгүүр болгох 
 

 Элбэг дэлбэг амьдралаас таашаал авах 

 Баяр хөөртэй (Иохан 15:11) 

 Элбэг (Матай 6:33) 

 Үр өгөөжтэй (Иохан 15:7-8) 

 Амжилттай (Эхлэл 24:1) 

 Амар амгалан (Сургаалт үгс 10:22/ Матай 11:27 -30) 

 Ялсан, үр бүтээлтэй 

Амилсан Эзэнтэй хамт алхах 
 

 Гэр бүлийн хувьд (Матай 12:49-50) 

 Найзын хувьд (Иохан 15:14) 

 Хүүхдийн хувьд (Илчлэлт 21:7) 
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161.3 ЯАЖ (СУРГААЛТ ҮГ 22:19/МАТ 7:7) 
 

 Итгэх хэрэггүй 

Итгэл (Исаиа 48:13/51:13-16) 

 

 Бүү ай 

Айдас (Матай 10:28/ Еврей 10:31) 

 

 Сэтгэл хөдлөлөөр биш 

Харин сүнсээр (Ефес 2:1-7) 

 

 Дуулгавартай байдал 

Дуулгавартай байх ( Филипой 2:13, 2 Тимот 1:7) 
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161.4 ЭЗЭНЭЭС ЭМЭЭХ АЙДАС (ЭЭА) 

 Мэдлэгийн эхлэл  

ЭЗЭНээс эмээхүй нь мэргэн ухааны эхлэл мөн. 
Харин мунхгууд мэргэн ухаан болон сургамжийг үл 
тоомсорлодог.  

(Сургаалт үгс 1:7/3:19-20/Исаиа 48:13/51:13-16/Иеремиа 
10:12/Еврей 1:10-12/Сургаалт үгс 8:22-31) 

 Мэргэн ухааны эхлэл 

10ЭЗЭНээс эмээхүй нь мэргэн ухааны эхлэл мөн. Ариун 
Нэгэнийг таньж мэдэх нь оюун ухаан мөн. ( Сургаалт үгс 9:10 
АБ 2004) 

 12Мэргэн ухаан болох би эрүүл саруул ухаантай хамт оршдог ба 
Мэдлэг хийгээд хэрсүү ухааныг олдог. ( Сургаалт үгс 8:12 АБ 
2004) 

 Амийн ундарга 

7ЭЗЭНээс эмээхүй нь амийн ундарга болой. Энэхүү эх булаг нь 
үхлийн зангыг зайлуулах боломжтой.  ( Сургаалт үгс 14:27 АБ 
2004) 

 Цэвэр бөгөөд мөнхөд оршдог. 
9ЭЗЭНээс эмээхүй нь цэвэр, мөнхөд оршдог. 
ЭЗЭНий шүүлтүүд үнэн. ( Дуулал 19:9 АБ 2004) 
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161.4.2 ЭЭА г хэрхэн олох вэ? 

1Хүү минь, хэрэв чи миний хэлэхийг хүлээн авч, 
Миний тушаалуудыг дотроо нандигнан хадгалбал, 
2Мэргэн ухаанд анхааран чих тавьж цээжээ тунгаан бодох 
уруу хандуулдаг бол, 
3Хэрэв чи ялгах чадварын төлөө чанга дууддаг, 
Ухаарахын төлөө дуу хоолойгоо өндөрсгөдөг бол, 
4Хэрэв чи түүнийг цалин цагаан мөнгө мэт эрж, 
Нууцлагдсан эрдэнэ мэт хайдаг бол, 
5ЭЗЭНээс эмээхүйг чи ухаарна, ( Сургаалт үгс 25: 1-5 АБ 
2004) 

3“Намайг дууд, Би чамд хариулж, чиний мэдэхгүй аугаа 
хүчит зүйлийг Би чамд ярина” хэмээв. ( Иеремиа 33:3 АБ 
2004) 

7Гуй, тэгвэл та нарт өгнө. Хай, тэгвэл та нар олно. Тогш, 
тэгвэл та нарт нээгдэнэ. ( Матай 7:7 АБ 2004) 

 

161.4.2 ЭЭА –н шагнал 

 Ерөөгдөх 

1ЭЗЭНийг магтагтун! ЭЗЭНээс эмээдэг,  

Түүний тушаалуудад ихэд баярладаг хүн юутай ерөөлтэй вэ! ( 

Дуулал 112:1 АБ 2004) 

  Зөв замаар алхахыг сонгох 

1Хорон муу хүний зөвлөгөөг дагадаггүй, Нүгэлтнүүдийн зам 
дээр ч зогсдоггүй, 
Басамжлагчдын суудалд ч суудаггүй хүн ерөөлтэй еэ! 2Харин 
тэрээр ЭЗЭНий хуульд баярлаж, Түүний хуулийг өдөр шөнөгүй 
тунгаан бясалгадаг. 3Тэрээр  рсгал усны дэргэд тарьсан мод 
адил билээ. Тэр мод цагтаа үр жимсээ ургуулдаг бөгөөд Навчис 
нь ч хатдаггүй. Тэр хүний үйлс бүхэн нь өлзийтэй. ( Дуулал 1:1-3 
АБ 2004) 

  Амьдралын итгэл 
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 27ЭЗЭНээс эмээхүй нь амийн ундарга болой. 
Энэхүү эх булаг нь үхлийн зангыг зайлуулах боломжтой ( 
Сургаалт үгс 14:27 АБ 2004) 

 Сүнсээр тослогдох ба заалгах 

23Миний зэмлэлд эргэн ханд. 
Харагтун, би та нарын дээр сүнсээ бялхуулна, 
та нарт үгээ мэдүүлнэ. ( Сургаалт үгс 1:23 АБ 2004) 

 Аюулгүй байдал ба  амар тайван 

 3Харин намайг сонсдог хүн аюулгүй байж, 
Хорон муугийн айдас хүйдэсгүй амар тайван амьдарна”. ( 
Сургаалт үгс 1:33 АБ 2004)  

 2Сэтгэл минь ээ, ЭЗЭНийг магтаж, 
Түүний ач тусын алийг нь ч бүү март. 
3Тэр чиний бүх гэм бурууг уучилж, 
Чиний бүх өвчнийг илааршуулдаг. 
4Тэр чиний амийг мөхлөөс аварч, 
Чамд хайр энэрэл болон өршөөлийн титмийг өмсгөдөг. 
5Залуу нас чинь бүргэд мэт шинэчлэгдэхийн тулд 
Тэр чиний хүслийг сайн зүйлсээр хангадаг. ( Дуулал 103:2-5 
АБ 2004) 

 Элбэг амьдрал 

0Хулгайч зөвхөн хулгайлан, алж, сүйтгэхээр ирдэг. Би тэднийг 
амьтай, бялхсан амьтай байлгахын тулд ирсэн юм( Иохан 10:10 
АБ 2004) 

 Үүрд мөнхөөс үүрд мөнх руу 

 17Харин ЭЗЭНий хайр энэрэл Түүнээс эмээгчдийн дээр 
мөнхөөс мөнхөд болоод 
Түүний зөв шударга байдал үр хүүхдүүдийн үр хүүхдүүдэд 
хүрдэг. 
18Энэ нь Түүний гэрээг сахигчдад, Түүний заавруудыг 
биелүүлэхээр санагчдад юм.19ЭЗЭН Өөрийн сэнтийг тэнгэрт 
залсан бөгөөд Түүний хаанчлал бүхнийг захирдаг. ( Дуулал 
103:17-19 АБ 2004) 
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4Даруу зан хийгээд ЭЗЭНээс эмээхүйн шагнал болбоос 
Амь, алдар хүнд, эд баялаг юм. ( Сургаалт үгс 22:4 АБ 2004) 

33Харин эхлээд Түүний хаанчлал болон Түүний зөвт байдлыг 
хайгтун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх 
болно. 34Тиймээс маргаашийн төлөө бүү санаа зов. Учир нь 
маргааш маргаашдаа санаа тавих болно. Өдөр бүрийн 
зовлон тухайн өдөртөө хангалттай. (  Матай 6:33-34 АБ 2004) 

161.4.4 ЭЭА байхгүйн шийтгэл 

1Журамт байдалд дуртай хүн мэдлэгт дуртай. 
Харин зэмлэлийг үзэн ядагч нь мунхаг болой. ( Сургаалт үгс 
12:1 АБ 2004) 

 Их зан маргаан мэтгэлцээнд л хүргэдэг. 
Харин зөвлөгөөг авагсдад мэргэн ухаан байна. ( Сургаалт 
үгс 13:10 АБ 2004) 

 Цөвүүн цагт Бурханы хамгаалалтыг ямар ч зүйл орлохгүй. 

 24Би та нарыг дуудсан, харин та нар үл хэрэгссэн. 
Гараа сунгахад минь хэн чинь ч анхаарсангүй. 
25Та нар бүх зөвлөгөөг минь үл ойшоон, зэмлэлийг минь эс 
хүссэн. 
26Та нарын гамшиг сүйрэл дээр чинь би инээж, 
Айдас хүйдэст нэрвэгдэх цагт чинь би элэг доог хийнэ. 
27Айдас хүйдэс шуурга мэт ирж, гамшиг хуй салхи мэт нөмөрч, 
Зовлон зүдгүүр, гай тотгор та нарт ирэхэд би тийн хандана.  ( 
Сургаалт үгс 1:24- 27 АБ 2004) 

 Бурхан хариу өгөхгүй 

28Тэр үед тэд намайг дуудах боловч би хариу эс өгнө. 
Тэд намайг хичээнгүйлэн хайх боловч эс олно. ( Сургаалт үгс 
1:28 АБ 2004) 

 Сүйрлийг дууддаг 

32Учир нь гэнэн хүний гуйвамтгай байдал тэднийг хөнөөнө. 
Мунхгийн маадгар байдал тэднийг устгана. 
33Харин намайг сонсдог хүн аюулгүй байж, 
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Хорон муугийн айдас хүйдэсгүй амар тайван амьдарна”. ( 
Сургаалт үгс 1:32-33 АБ 2004) 

161.4.5 ЭЭА-тай байх  гэдэг нь юу вэ? 

 Бузар мууг жигших 

12Мэргэн ухаан болох би эрүүл саруул ухаантай хамт оршдог ба 
Мэдлэг хийгээд хэрсүү ухааныг олдог. 
13ЭЗЭНээс эмээхүй бол хорон мууг үзэн ядах явдал юм. 
Бардамнал, ихэмсэг зан, хорон муу зам ба гажсан амыг би 
жигшдэг. ( Сургаалт үгс 8:12-13 АБ 2004) 

 Бузар муугаас зугтах 

6Үнэн ба хайр энэрэл нүглийг цагаатгадаг. 
ЭЗЭНээс эмээхүй нь хорон муугаас холдуулна. ( Сургаалт үгс 
16:6 АБ 2004) 

 Бузар мууг дийлэх 

11Тэд түүнийг Хурганы цус, өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр ялжээ. 
Тэд үхэн үхтлээ амиа хайрлаагүй юм.  ( Илчлэлт  12:11 АБ 2004) 

 Ерөөлийг урих 

1Хэрэв чи өөрийн Бурхан ЭЗЭНд дуулгавартай байж, миний 
өнөөдөр чамд тушааж буй Түүний бүх тушаалыг хичээнгүйлэн 
дагаж мөрдвөөс ЭЗЭН Бурхан чинь чамайг газар дэлхий дээрх 
бүх улс үндэстнээс илүү өндөрт тавина. 2Хэрэв чи өөрийн 
Бурхан ЭЗЭНд дуулгавартай байвал эдгээр бүх ерөөл чам дээр 
бууж, чамд хүрнэ. 3Чи хотод ч ерөөгдөнө, хөдөөд ч 
ерөөгдөнө. 4Биеэс чинь төрөх үр хүүхэд, газрын чинь ургац, мал 
амьтдын чинь төл, үхэр, хонины чинь төл ерөөгдөнө. ( Дэд хууль 
28:1-4 АБ 2004) 

 Таалалд алхах 

1Хүү минь, миний сургаалыг бүү март. 
Чи зүрхэндээ тушаалыг минь сахь. 
2Учир нь өдрүүдийн хийгээд амьд явах он жилүүдийн урт, 
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Амар тайвныг тэд чамд нэмэх болно. 
3Үнэн ба энэрэл чамайг бүү орхиг. 
Эдгээрийг цээжнийхээ самбарт бичиж, хүзүүгээрээ ороо. 
4Тийнхүү чи Бурханы болоод хүмүүсийн нүдний өмнө таалал 
хийгээд нэр төрийг олно. 
5Бүх зүрхээрээ ЭЗЭНд итгэ. 
Өөрийн ойлголтод бүү түшиглэ. 
6Өөрийн бүх замаараа Түүнийг таньж мэд. 
Тэр чиний замыг шулуун болгоно. ( Сургаал үгс 3:1-6 АБ 2004) 

  Дэлхийг Христ дотор ялах 

7Ялагч нь эдгээр зүйлийг өвлөх бөгөөд Би түүний Бурхан болж, 
тэр Миний хүү болно( Ялагч 21:7 АБ 2004) 

11Тэд түүнийг Хурганы цус, өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр ялжээ. 
Тэд үхэн үхтлээ амиа хайрлаагүй юм.  ( Илчлэлт  12:11 АБ 2004) 

 Боолчлолоос чөлөөлөгдөх 

12Баптисм хүртээгч Иоханы өдрүүдээс өнөөг хүртэл тэнгэрийн 
хаанчлал хүчинд автаж байна. Хүчирхийлэгч хүмүүс түүнийг 
хүчээр авдаг ( Матай  11:12 АБ 2004) 

 Амьд тахил бологон амьдрахын баяр баясгаланг мэдэх 

1Иймд ах дүү нар аа, өөрсдийн биеэ Бурханд тааламжит амьд, 
ариун тахил болгон өргөхийг Бурханы өршөөлөөр та нараас 
хичээнгүйлэн гуйя. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл мөн. ( Ром  
12:1 АБ 2004) 

 Өглөөний Шүүдрийн Амьдралын зан чанаруудыг эзэмших 

13Өөрийнх нь дайснуудыг хөлийнх нь гишгүүр болгох хүртэл тэр 
үеэс хойш хүлээж байна. 14Учир нь Христ ариун болгогдогсдыг 
ганц тахилаар үүрд төгс болгожээ. . (Еврей  10:13-14 АБ 2004) 
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161.5 ӨНӨӨДӨР БУРХАН ЮУ ХИЙЖ БАЙНА ВЭ? 

Тэр бүх дэлхийг захирах эрх мэдэлтэй бөгөөд Бүгдийг 
эрхшээлдээ оруулдаг (Илчлэлт 5:9-13 АБ 2004) 

1) Тэр бүх зүйлийг дэмжиж байна ( Еврей 1:1-3/ Исаиа 45:7/ 
Сургаал үгс 21:1) 

2) Тэр Өөрийн шавь нарыг дуудаж, сургаж байна 

 (Еврей 10:19–22/ Иохан 12:24–26/ 1 Иохан 3:1) 

3) Тэр шавьдаа үйлсийн төлөөх Үгсийг өгдөг 

(Исаиа 40:29-31/41:10/44:22/45:23) 

4) Тэр чиглэл, шийдвэр гаргадаг 

 (Сургаалт үгс 16:9/ 16:33) 

5) Тэр дайснуудаа Өөрийн хөлийн гишгүүр болгодог 

(Дуулал 110:1/ Матай 6:10-11/7:7-8/28:18-20/  

Еврей 10:13) 

6) Тэр шавь нарынхаа залбиралд хариулдаг 

(Иохан 14:14-16) 

7) Тэр шавь нартаа гэрчлэлийг бий болгодог 

(Илчлэлт 12:11/19:11-16) 

8) Нэр нь бичигдсэн бүхнийг Тэр авардаг 

(Илчлэлт 7:14/ Ром 11:25) 

9) Тэр бидний мөнхийн гэрийг бэлдэж байна  

(Иохан 14:2/ Илчлэлт 21:1-5) 
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161.6 МЭДЭХ ЁСТОЙ  ЗҮЙЛС 

1) Мөнхийн амь гэж юу вэ? Яагаад ? (Матай 24:35) 

2) Мөнхийн үйл ажиллагааны  баримтлал юу вэ? 

(Иеремиа 9:24/ Зехариа 4:6) 

3) Мөнхийн  баримтлал миний амьдралд хэрхэн ажилладаг вэ? 

(Египетээс гарсан нь 4:4 / Хабаккук 2:4) 

4) Үл үзэгдэх хүчний үйлс 

(Иохан 10:10/ 1 Иохан 4:15/ Иохан 14:14/ Марк 9:23) 

5) Христ дотор миний хүсэж буй тэр хүслийг хэрхэн биелүүлэх вэ? 

Хэрхэн бодох талаар суралцаж, дадлага хийх (Филиппой 4:8) 

(Матай 6:33/ Иохан 14:15-24/Иохан 15:9-17) 

 

161.7 ЕСҮС  ХААН ШИРЭЭНД ЗАЛАРСАН НЬ  

1) Бурханы хувиршгүй үйл ажиллагааны зарчим 

Хайр энэрэл, шударга ёс, зөв шударга байдлаар  (Дуулал  97:1-2) 

Хувиршгүй зан чанараар (Еврей 6:18) 

Түүний Үгээр (Еврей 1:1-3) 

Христээр дамжуулан  (Илчлэлт 5:12-14) 

2) Түүний хаанчлал мөнх  

Эзлийн Эзэн, Хаадын Хаан (Даниел 7:13-14)(Дуулал 99:1-2) 

Дагалдагч нартайгаа  хамт хаанчлах (Иохан 17) 
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Хаан, тахилчийн эрх мэдлийг олгосноор (Илчлэлт 1:5) 

3) Яригдсан  түүх  

Зөгнөсөн түүх(Исаиа 46:10) 

Түүний хүссэнээр бүтээ (Исаиа 45:7) 

Түүний айлдсан Үгээр (Исаиа 56:8-11) 

Дэлхийн  зөвлөгөөг хүчингүй болгох (Дуулал 33:10) 

Олж илрүүлэх (Сургаалт үгс 25:2) 

161.8 АРИУН СҮНС БА  БИ  

1) Есүс нүгэл, зөвт байдал, шүүлтийн ажил хийхээр илгээгдсэн 
(Иохан 16:7-11) 

2) Тэр бидэнтэй хамт байх болно 

Түүнд бэлэг болгон өгдөг (1 Иохан 4:15-16/ Иохан 14:15-16) 

Засаж залруулж, удирдана (Галат 5:16)  

161.9. САНУУЛАХ ЖУРАМ  

161.9.1 Өмчлөгч  

 Бүтээгчийн эзэмшил 

Тэнгэр, газар, түүнд байгаа бүхэн (Исаиа 4:12/ 66:1-2) 

Цорын Ганч Бүтээгч (Эхлэл 1/ Сургаалт үгс 8:27) 

Мөнх (Илчлэлт 1:8/ 22:13 

 Гэтэлгэгчийн эзэмшил 

Сонгогдсон ба гэтэлгэгч (Исаиа 43:1/ 44:1-2) 
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Тэр таныг ямар ч урьдчилсан нөхцөлгүйгээр сонгосон (Иохан 
15:16) 

Түүний цусаар худалдан авсан нь (Еврей 12:24/ Марк 14:24) 

 

161.9.2 "НЭГ" СУРГААЛ  

 1 Нэг Бурхан 

Ганц Бурхан байдаг гэж Мосе хэлсэн (Дэд хууль 6:4) 

Ганц Бурхан байдаг гэж Есүс хэлсэн (Марк 12:29) 

Ганц Бурхан байдаг гэж Элч Паул хэлсэн (Ефес 4:6/1 Коринт 8:6)  

 2 Нэг Эзэн 

21Тунхагла, танилцуул. 
Тэд хамтдаа зөвлөлдөг. 
Хэн эртнээс үүнийг мэдүүлж, 
хэн урьдаас үүнийг тунхагласан бэ? 
Энэ нь ЭЗЭН Би биш үү? 
Надаас өөр Бурхан байхгүй. 
Надаас өөр зөвт Бурхан, 
Аврагч байхгүй.( Исаиа 45 :21) 

9ЭЗЭН бүх дэлхийн хаан болж, тэр өдөр ЭЗЭН нь цорын 
ганцаар байж, Түүний нэр нь цорын ганц байх болно  (Зехариа 
14:9) 

 3 Нэг Сүнс 

4Та нар өөрсдийнхөө дуудлагын нэг найдвар дотор дуудагдсаны 
адил нэг бие, нэг Сүнс, 5нэг Эзэн, нэг итгэл, нэг баптисм, 6нэг 
Бурхан байна. Тэр бол бүгдийн Эцэг бөгөөд бүгдийн дээр 
бүгдээр дамжуулан бүгдийн дотор байдаг. ( Ефес 4:4-6 ) 

 4 Нэг Найдвар  
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6Тэгээд Паул нэг хэсэг нь садукайчууд, нөгөө нь фарисайчууд 
болохыг ажиглаад, Зөвлөлд хандан -Ах дүү нар аа, би бол 
Фарисайн хүү Фарисай. Би найдвар болон үхэгсдээс амилах 
амилалтын төлөө шүүгдэж байна хэмээн хашхирав . (Үйлс 23:6 ) 

3Бидний Эзэн Есүс Христийн Бурхан болон Эцэг магтагдах 
болтугай. Учир нь Бурхан Өөрийн агуу их өршөөлөөрөө Есүс 
Христийн үхэгсдээс амилсан амилалтаар дамжуулан биднийг 
амьд найдвар уруу, (1 Петр 1:3-5 ) 

 5 Нэг тушаал 

21Миний тушаалуудыг сахидаг хүн Намайг хайрлагч мөн. 
Намайг хайрладаг хүн Миний Эцэгт хайрлагдана. Би тэр хүнийг 
хайрлаж, Өөрийгөө түүнд илчилнэ гэж хэллээ.(Иохан 14:21) 

6Хайр бол ийм болой. Бид Түүний тушаалын дагуу явах юм. 
Тушаал бол та нар эхнээсээ сонссончлон хайр дотор явах юм. ( 2 
Иохан 1:6) 

 6 Нэг Зам 

6Есүс 
-Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт 
хүрэхгүй. ( Иохан 14:6 ) 

14Үг нь махан бие болж бидний дунд оршин, бид Түүний алдрыг 
харцгаасан. Энэ нь Эцэгийн цорын ганц Хүүгийн алдар бөгөөд 
нигүүлсэл ба үнэнээр дүүрэн байсан юм ( Иохан 1:14 ) 

18Тиймээс бид цөмөөрөө нэг Сүнс дотор Христээр дамжуулан 
Эцэг уруу очих замтай болжээ. ( Ефес 2:18 ) 

 7 Нэг  Аврал 

1Ингэж хэлээд, Есүс тэнгэр өөд мэлмий өргөн -Аав аа, цаг нь 
ирлээ. Таныг Хүү чинь алдаршуулахын тулд Хүүгээ 
алдаршуулаач. 2Таны Надад өгсөн бүх хүнд Хүү чинь мөнх 
амийг өгөхийн тулд бүх махан биеийг захирах эрхийг Та Надад 
өгсөн билээ. 3Цорын ганц үнэн Бурхан Таныг болон Таны 
илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн амь мөн юм ( Иохан 
17:1-3 ) 
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 8 Нэг Бие- Сүм 

4Нэг биед олон эрхтэн байдгийн адил, мөн бүх эрхтэнд ижил үйл 
ажиллагаа байдаггүйн адил, 5бид олуулаа Христ дотор нэг бие 
болой. Харин хүн бүр нэг нэгэндээ эрхтэн юм. ( Ром 12:4-5 ) 

 9 Нэг  Гэр бүл 

20Би зөвхөн тэдний төлөө бус, тэдний үгээр дамжуулан Надад 
итгэх хүмүүсийн төлөө мөн гуйж байна. 21Энэ нь Эцэг Та Миний 
дотор, Би Таны дотор байгаатай адил, тэд бүгдээрээ нэг байхын 
тулд бөгөөд мөн тэд Бидний дотор байж, Таны Намайг илгээсэн 
гэдэгт ертөнцийг итгүүлэхийн тулд билээ. 22Бид нэг байдгийн 
адил тэднийг нэг байлгахын тулд Таны Надад өгсөн сүр 
жавхланг Би тэдэнд өгсөн билээ. 23Би тэдний дотор, Та Миний 
дотор байдаг. Ингэснээр тэд төгс нэгдэн, Таны Намайг 
илгээснийг болон Намайг хайрласны адил тэднийг хайрласныг 
ертөнц мэдэх болно. . ( Иохан 17:20-23 ) 

161.9.3 Даруй хэрэгжүүлэх“ ХОЁР” дадал 

 Хөглөгдөж ямагт бэлэн байх: 

1)  Сонсонгуутаа дага 
2) Таны сүнсэнд Ариун Сүнс илрүүлэн хэлж гэмшвэл зохих 

зүйлсдээ гэмших 

  Зүрхээ бүхий л хичээл зүтгэлээр дүүрэн байлга 

Учир нь түүнээс амийн булгууд ундран гардаг юм. (  Сургаал 
үгс 4:23) 

10Өөрийн бурханлаг хүмүүсийн сэтгэлийг хамгаалдаг 
ЭЗЭНийг хайрлагч та нар, бузар мууг үзэн яд.Тэр тэднийг 
хорон муу хүний гараас авардаг. (  Дуулал  97:10) 

13ЭЗЭНээс эмээхүй бол хорон мууг үзэн ядах явдал 
юм.Бардамнал, ихэмсэг зан, хорон муу зам ба гажсан амыг 
би жигшдэг (  Сургаал үгс 8:13) 

2Аяа, тэнгэр минь, сонсогтун. 
Газар минь, чих тавигтун. 
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ЭЗЭН айлдаж байна. 
“Миний өсгөж, 
торниулсан хөвгүүд Миний эсрэг бослоо. 
3Шар өөрийн эзнээ таньдаг. 
Илжиг ч эзнийхээ тэвшийг таньдаг. 
Харин Израиль мэддэггүй. 
Миний хүмүүс ойлгодоггүй”. (  Исаиа 1:2-3) 

4Тиймээс хайртууд минь, та нар эдгээрийг хүлээж буй учраас 
амар амгалан дотор болон толбогүй бөгөөд гэм зэмгүйгээр 
Түүнд олдохыг хичээгтүн. 15Бидний хайрт ах Паул өөрт нь 
өгөгдсөн мэргэн ухааны дагуу та нарт бичсэнчлэн бидний 
Эзэний тэвчээрийг аврал хэмээн тооц.  (  2 Петр 3:14-16)  

1Иймд ах дүү нар аа, өөрсдийн биеэ Бурханд тааламжит 
амьд, ариун тахил болгон өргөхийг Бурханы өршөөлөөр та 
нараас хичээнгүйлэн гуйя. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл 
мөн. 2Энэ үеийн явдалд бүү нийцэгтүн. Харин зүрх сэтгэлээ 
шинэчилснээр өөрчлөгдөж Бурханы хүсэл юу болохыг, 
тухайлбал сайн, тааламжит, төгс төгөлдөр хүслийг 
батлагтун. ( Ром 1:1-2) 

 21Хайртууд минь, хэрэв зүрх маань биднийг яллахгүй бол бид 
Бурханы өмнө зоригтой байж, 22гуйсан болгоноо Түүнээс 
хүлээн авна. Учир нь бид Түүний тушаалуудыг сахиж, 
Түүний мэлмийд тааламжтай зүйлсийг үйлддэг билээ. ( 1 
Иохан 3:21-22) 

 15Би Танаас тэднийг ертөнцөөс аваач гэж гуйхгүй, харин 
тэднийг муугаас хамгаалаач гэж гуйж байна. 16Би ертөнцийнх 
биш адил тэд бас ертөнцийнх биш. 17Үнэн дотор тэднийг 
ариусгаач. Таны үг бол үнэн мөн. (Иохан 17:15-17) 

35Тиймд агуу шагнал бүхий итгэлээ бүү хаягтун. 36Та нар 
Бурханы хүслийг биелүүлээд амлагдсаныг хүлээж авахын 
тулд та нарт тэвчээр хэрэгтэй. 37“Учир нь айсуй Нэгэн тун 
удалгүй ирнэ. Тэр саатахгүй. 38Харин Миний зөвт нэгэн 
итгэлээр амьдрах бөгөөд Хэрэв тэр ухрах аваас Миний 
сэтгэл түүнийг аалахгүй” 39Харин бид сүйрэл уруу ухралт 
хийдэг хүмүүс бус, харин итгэж, амийг хадгалдаг хүмүүс 
билээ. (Еврей 10:35-39) 
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161.9.4  Хуваалцах “ Гурван”   зүйл 

10Гэвч Эзэний өдөр нь хулгайч мэт ирэх болно. Тэгэхэд 
тэнгэр нүргэлээд өнгөрнө. Аливаа бодисууд нь галд 
устгагдах бөгөөд газар болоод түүн дээрх ажлууд нь 
шатаагдана. 11Хэрэв энэ бүхэн тийн устгагдах аваас ариун 
байдал ба сүсэглэл дотор та нар ямар төрлийн хүмүүс байх 
ёстой вэ? 12Бурханы өдрийн ирэхийг хүлээж, түргэлүүл. Тэр 
өдөр тэнгэр шатан устаж, халуун илчинд нь бодисууд хайлах 
болно. 13Харин Түүний амлалтын дагуу бид зөвт байдал 
оршдог шинэ тэнгэр, шинэ газрыг хүлээн байна. (2 Петр 3:10-
13) 

16Сайныг үйлдэхээ болон хуваалцахаа бүү март. Учир нь ийм 
тахилууд Бурханд тааламжтай. (Еврей 13:16) 

 
12Тиймээс та нар хүмүүсийг өөрсдөдөө хэрхэн хандаасай гэж 
хүссэнээрээ л өөрсдөө ч тийнхүү тэдэнд ханд. Энэ бол Хууль 
болоод Эш үзүүлэгчид мөн. ( Матай 7:12) 

46Хэрэв та нар өөрсдийг чинь хайрладаг хүмүүсийг 
хайрлавал, та нарт ямар шагнал байх вэ? Татвар хураагчид ч 
хүртэл үүнтэй адилыг хийдэг бус уу? 47Хэрэв та нар зөвхөн ах 
дүүстэйгээ мэндэлбэл, бусдаас илүү юу хийж байгаа юм бэ? 
Харь үндэстнүүд ч хүртэл мөн ингэдэг бус уу? 48Тиймээс 
тэнгэрлэг Эцэг тань төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай. ( 
Матай 5:46-47) 

2Нэг нэгнийхээ ачаанаас үүрэлц. Тийнхүү Христийн хуулийг 
хэрэгжүүлэгтүн( Галат 6:2) 

161.9.5 Бэлэн  байх “ Дөрвөн “  хэрэгжүүлэлт 

 Ерөөлиийг хүлээн авахад бэлэн байх 

Ерөөлийг хүлээж авах сувгаа гэм нүглээс цэвэрлэх 

Гэмших болон зайлуулах 

Харилцааг сэргээх 
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Үнэн дотор тэднийг ариусгаач. Учир нь Таны үг бол үнэн. ( Иохан 
17:17  ) 

  Эзэнийг ирэхэд бэлэн байх  

(2 Петр 3:10-13/ 1 Тесалоник 5) 

 Бурханы дотор өөрийн хүч чадлыг шинэчлэх 

6Түүнээс гадна, ардууд бүгд өөрсдийн хөвгүүд охидынхоо 
төлөө сэтгэлдээ гашуудаж байсан тул Давид уруу чулуу 
шидэж алахаар ярилцаж байсан учраас Давид ихэд зовов. 
Гэвч Давид өөрийн Бурхан ЭЗЭНээр өөрийгөө зоригжуулав. 
( 1 Самуел 30:6) 

 Сүнстэй хамт алхахад бэлэн 

16Харин Сүнсээр яв, тэгвэл та нар махан биеийн хүслээ 
гүйцэлдүүлэхгүй гэж би та нарт хэлнэ. 17Учир нь махан бие 
Сүнсний эсрэг хүсдэг, Сүнс махан биеийн эсрэг хүсдэг юм. 
Яагаад гэвэл хүссэн юмсыг чинь хийлгэхгүйн тулд махан бие 
ба Сүнс нь нэг нэгнээ эсэргүүцдэг ажээ. 18Хэрэв та нар 
Сүнсээр удирдуулдаг бол Хуулийн дор байхгүй байна. ( 
Галат 5:16-18) 

161.9.6  Хүлээн зөвшөөрөгдөх  “ Таван” дадал ( 5  ХЗ) 

 Хүлээн зөвшөөрөгдөх мөргөл 

20Ноа ЭЗЭНд зориулан тахилын ширээ босгож, бүх цэвэр 
амьтад, бүх цэвэр шувуудаас аваад, тахилын ширээн дээр 
шатаалт тахил өргөв. 21Тэгэхэд ЭЗЭН тааламжит анхилуун 
үнэрийг таашаан соёрхож, дотроо айлдсан нь 
-Би хүн төрөлхтнөөс болж газрыг дахин хэзээ ч хараахгүй. 
Хүний зүрхний хандлага бүр багаас нь бузар муу байдаг. Би 
хамаг амьтныг урьдынх шигээ дахин хэзээ ч устгахгүй. 
22Газар дэлхий байсан цагт Тариа тарих ба ургац хураах, 
Хүйтэн ба халуун, Зун ба өвөл, Өдөр ба шөнө тасралтгүй 
үргэлжлэх болно гэжээ. 

23Харин үнэн мөргөгчид нь сүнсээрээ, үнэнээр Эцэгт минь 
мөргөх цаг ирж  айгаа бөгөөд одоо ирчихээд байна. Учир нь 
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Эцэг Өөрт нь ийнхүү мөргөгчдийг эрж байна. 24Бурхан бол 
сүнс, Түүнд мөргөгчид нь сүнсээрээ, үнэнээр мөргөх ёстой 
гэж айлдлаа.  ( Эхлэл 8:20-22) 

23Харин үнэн мөргөгчид нь сүнсээрээ, үнэнээр Эцэгт минь 
мөргөх цаг ирж байгаа бөгөөд одоо ирчихээд байна. Учир нь 
Эцэг Өөрт нь ийнхүү мөргөгчдийг эрж байна. 24Бурхан бол 
сүнс, Түүнд мөргөгчид нь сүнсээрээ, үнэнээр мөргөх ёстой 
гэж айлдлаа. ( Иохан 4:23-24) 

 Хүлээн зөвшөөрөгдөх Зориулалт 

Иохова Иарахийг авчрах 

14 Абрахам тэр газрыг “ЭЗЭН хангана” гэж нэрлэсэн учир 
хүмүүс өнөөг хүртэл “ЭЗЭНий ууланд хангагдах болно” гэж 
хэлдэг болжээ. ( Эхлэл 22 :14) 

 Хүлээн зөвшөөрөгдөх дуулгавар 

1Сайн нэр нь агуу баялгаас ч дээр. 
Таалал нь алт мөнгөнөөс ч дээр. 
2Баян ба ядуу хүний нийтлэг зүйл гэвээс 
Хэн хэнийг нь ЭЗЭН бүтээсэн явдал юм. 
3Хэрсүү хүн хорон мууг олж хараад, түүнээс зайлдаг. 
Харин гэнэн хүн түүн уруу явсаар, тэгснийхээ төлөө 
шийтгэгддэг. 
4Даруу зан хийгээд ЭЗЭНээс эмээхүйн шагнал болбоос 
Амь, алдар хүнд, эд баялаг юм. (Сургаалт үгс 22:1-4) 

 Хүлээн зөвшөөрөгдөх залбирал 

10Ихэд шаналсан Ханна ЭЗЭНд залбиран, гашуунаар уйлж 
байв. 11Тэр тангараглан, -Түмэн цэргийн ЭЗЭН минь, хэрэв 
Та шивэгчнийхээ зовлонг үзэж, намайг санан, шивэгчнээ үл 
мартан, харин Өөрийн шивэгчиндээ хөвгүүнийг өгвөл, би тэр 
хөвгүүнийг амьдралынх нь бүх өдрийн туршид ЭЗЭНд өгөх 
бөгөөд түүний толгойд тонгорог ч хүргэхгүй гэв. 
12Ханна ЭЗЭНий өмнө үргэлжлүүлэн залбирч байхад Ели 
түүний амыг ажиглан харж байв. 13Ханна зүрх сэтгэл дотроо 
залбирч, зөвхөн уруул нь хөдөлж, харин дуу нь гарахгүй 



                                          ШҮҮДЭР НОМ 7      ТЭМДЭГЛЭЛ 161                  

20 
 

байсан юм. Тиймээс Ели түүнийг согтуу байна хэмээн 
боджээ. ( 1 Самуел 1:10-13) 

1Израиль аа, өөрийн Бурхан ЭЗЭН уруу эргэ. 
Учир нь чи өөрийн хууль бус явдлаас болж бүдэрсэн билээ. 
2Өөртөө үгсийг аван ЭЗЭН уруу эргэ. 
Түүнд хандаж “Бүх гэм бурууг авч хаяад, биднийг 
нигүүлсэнгүйгээр хүлээн аваач. 
Тэгвэл бид уруулынхаа үр жимсийг өргөе. ( Хосеа 14:1-2) 

12Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье. Надад итгэдэг хүн 
Миний хийдэг ажлуудыг бас хийх бөгөөд эдгээрээс агуу 
ажлуудыг ч хийх болно. Яагаад гэвэл Би Эцэгтээ очно. 13Та 
нар Миний нэрээр юуг ч гуйсан, Эцэг Хүүгээрээ 
алдаршуулагдахын тулд Би түүнийг хийнэ. 14Хэрэв та нар 
Миний нэрээр юуг ч Надаас гуйвал, Би түүнийг чинь 
хийнэ.  ( Иохан 14:12-14) 

 Хүлээн зөвшөөрөгдөх Итгэл  

1Тиймээс хайрлагдсан хүүхдүүд адил Бурханыг дуурайгчид 
болцгоо. 2Христ та нарыг хайрласан бөгөөд Өөрийгөө 
бидний төлөө Бурханд анхилуун үнэрт өргөл ба тахил 
болгон өргөсний адил хайр дотор яв. ( Ефес 5:1-2) 

10Есүс үүнийг сонсоод ихэд гайхаж, дагаж явсан хүмүүст -
Үнэнээр Би та нарт м агуу итгэлийг Израильд хэнээс ч 
олоогүй юм байна. 11Та нарт Би хэлье. Дорноос хийгээд 
өрнөөс олон хүн ирж тэнгэрийн хаанчлалд Абрахам, Исаак, 
Иаковтай хамт ширээнд сууна. 12Харин хаанчлалын хөвгүүд 
гаднах харанхуйд хаягдаж, тэндээ уйлж, шүдээ хавирах 
болно гэв. ( Матай 8:10-12) 

161.9.7 Залбирлын “ Зургаан” дадал ( 6З) 

11ЭЗЭН, Өөрийн замыг надад зааж, Дайснуудын минь учир 
намайг шулуун жимээр удирдаач. ( Дуулал 27:11) 

3Тэр чиний бүх гэм бурууг уучилж, 
Чиний бүх өвчнийг илааршуулдаг. 
4Тэр чиний амийг мөхлөөс аварч, 
Чамд хайр энэрэл болон өршөөлийн титмийг өмсгөдөг. 
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5Залуу нас чинь бүргэд мэт шинэчлэгдэхийн тулд 
Тэр чиний хүслийг сайн зүйлсээр хангадаг. ( Дуулал 103:3-5) 

 Өөрийн ард түмнийг элбэгээр ерөөхийн тулд 

1Бурхан, Таны өмнө анир чимээгүй байдал, Сион дахь 
магтаал байх болно. 
Танд тангаргийг ч биелүүлнэ. 
2Залбирлыг сонсдог Нэгэн, 
Тан уруу бүх хүн ирдэг. 
3Намайг гэм буруу дийлжээ. 
Та бидний алдаа зөрчлийг уучилдаг. 
4Өөрийн хашаануудад суулгахаар 
Таны сонгож, ойртуулан авчирдаг хүн юутай ерөөлтэй вэ! 
Бид Таны ариун сүм болох 
Таны өргөөний сайн сайханд хангалуун байна. 

5Бидний авралын Бурхан, 
Газар дэлхийн бүх хязгаарууд болон алс холын далайн итгэл 
болох 
Та зөв шударгаар айдас төрүүлмээр үйлсээр бидэнд 
хариулдаг. 
6Та хүч тэнхээг бүслэн 
Өөрийн хүч чадлаар уулсыг цогцлуулдаг. 
7Та далайн түрхрээ 
Давалгаануудынх нь түрхрээ болон 
Хүмүүсийн үймээнийг ч намдаадаг. 
8Хязгаарт оршин суугчид Таны тэмдгүүдээс айн зогсдог. 
Та үүрийн туяа болон нар шингэхийг баясган хашхируулдаг. 

9Та газар дэлхийд айлчилж, түүнийг бялхуулдаг. 
Та түүнийг ихэд баяжуулдаг. 
Бурханы урсгал усаар дүүрэн. 
Та тэдний үр тариаг бэлтгэдэг. Учир нь тийнхүү Та газрыг ч 
бэлтгэдэг билээ. 
10Та түүний шанг арвинаар усалдаг. 
Та түүний нуруутай тэгшилсэн. 
Та зүсэр бороогоор түүнийг дэвтээдэг. 
Та ургахыг нь ч ерөөдөг. 
11Та Өөрийн бэлгээр он жилд титэм өмсгөсөн бөгөөд 
Таны замд тос дусалдаг. 
12Хээр талын бэлчээрүүд ч дуслуулж, 
Толгод баяр баясгалангаар хучигддаг. 
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13Нугыг хонин сүрэг нөмөрч, 
Хөндийнүүд үр тариагаар бүтээгджээ. 
Баясгалантай хашхиралтууд, тийм ээ, тэд дуулалдана. ( 
Дуулал 65) 

9Өөрийн хүмүүсийг аварч, 
Өөрийн өвийг ерөөгөөч. 
Бас тэдний хоньчин нь болж, 
Тэднийг мөнхөд үүрч яваач. ( Дуулал 28:9) 

  Өглөөний шүүдэр дагалдагчдыг дэлхий даяар босгохын 
төлөө 

9Харагтун, үүний дараа намайг харахад, сэнтийн өмнө болон 
Хурганы өмнө зогсон, цагаан дээл өмссөн, гартаа далдуу 
модны найлзуур барьсан, үндэстэн бүрээс, бүх овгоос, бүх 
ард түмнээс, бүх хэлтнээс ирсэн үй олон хүн байв. Хэн ч 
тэднийг тоолж чадамгүй ажээ. 10Тэд чанга дуугаар -Аврал 
бол сэнтийд залрагч бидний Бурханд ба Хурганд байдаг гээд 
хашхирч байлаа. 11Сэнтий, ахлагчид болон дөрвөн амьтны 
эргэн тойронд бүх тэнгэр элч нар зогсож байлаа. Тэд сэнтийн 
өмнө нүүрээрээ унаад Бурханд мөргөж, ( Илчлэлт 7:9-11) 

  Дэлхийн сайн мэдээний төлөө  

31Одоо энэ ертөнц шүүгдэх гэж байна. Одоо энэ ертөнцийн 
захирагч зайлуулагдах болно. 32Хэрэв Би газраас өргөгдвөл, 
бүх хүнийг Өөртөө татна хэмээн айлдлаа. ( Иохан 12:31-32) 

1Бурхан биднийг нигүүлсэн, биднийг ерөөж, Өөрийн нүүрийг 
бидний дээр тусгаач. 2Энэ нь Таны зам дэлхий дээр, Таны 
аврал бүх үндэстнүүдийн дунд танигдахын тулд билээ. 
3Бурхан, Таныг ард түмнүүд магтаг. Бүх ард түмнүүд Таныг 
магтаг. 4Үндэстнүүд баярлан, баяр хөөрөөр дуулаг. 
Учир нь Та хүмүүсийг шударга ёсоор шүүж, Дэлхий дээр 
үндэстнүүдийг захирах болно. 5Бурхан, Таныг ард түмнүүд 
магтаг. Бүх ард түмнүүд Таныг магтаг. 6Газар ургацаа 
ургуулан гаргажээ. Бурхан, бидний Бурхан биднийг ерөөдөг. 
7Газар дэлхийн бүх хязгаарыг Өөрөөсөө эмээдэг болгохын 
тулд 
Бурхан биднийг ерөөдөг. ( Дуулал 65) 

161.9.8  Ялах “ Долоон” Дадлын хэрэгжүүлэлт  ( 7 Д)  
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 Цагийг авар 

(Дуулал 57:8) 

 Төгсгөлийг урьдчилан харах  

( Дэд хууль 32:29 ) 

  Маргаашдаа өнөөдөр бэлдэх  

( Исаиа 33:20) 

  Хэл яриа, хараалыг бус ерөөлийг урих,  

 ( Исаиа 57:19) 

 Зэвсгээ өдөр бүр хурцал 

 (  Номлогчийн үгс 10:10) 

 Таалал дотор алхах   

 Дэд хууль 28:1 

Сургаал үгс 3:1-7 

 Бүхнийг итгэлтэйгээр хийх 

 ( Дуулал 37:1-7) 

161.9.9  Зан чанарын “ Найман “ дадал ( 8 ЗЧ) 

(Лук 14:26-33) 

(2 Петр 1:5-7 ) 

25Өөрийн амийг хайрлагч хүн түүнийгээ алдана. Энэ 
ертөнцөд өөрийн амийг үзэн яддаг хүн түүнийгээ мөнх аминд 
хүртэл хамгаалах болно. ( Иохан 12:25) 

11Тэд түүнийг Хурганы цус, өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр 
ялжээ. Тэд үхэн үхтлээ амиа хайрлаагүй юм. ( Илчлэлт 12:11) 
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1Иймд ах дүү нар аа, өөрсдийн биеэ Бурханд тааламжит 
амьд, ариун тахил болгон өргөхийг Бурханы өршөөлөөр та 
нараас хичээнгүйлэн гуйя. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл 
мөн. 2Энэ үеийн явдалд бүү нийцэгтүн. Харин зүрх сэтгэлээ 
шинэчилснээр өөрчлөгдөж Бурханы хүсэл юу болохыг, 
тухайлбал сайн, тааламжит, төгс төгөлдөр хүслийг 
батлагтун. ( Ром 12:1-2) 

 Итгэл  

 Ариун журам  

 Мэдлэг  

 Биеэ барих чадвар 

 Тэвчээр 

 Ариун байдал 

 Ах дүүсийн хайр 

 Хайр 

161.9.10  Багийн чанарын “Есөн"дадлага (9Q) 

 Философи 

24Харин сайрхагч нэгэн нь үүгээр сайрхаг. Намайг мэддэгээр, 
Намайг газар дэлхий дээр хайр энэрэл, шударга ёс, зөв 
шударгыг хэрэгжүүлдэг ЭЗЭН гэж ухаардгаараа сайрхаг. 
Учир нь Би үүнийг таалдаг” гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна.  

( Иеремиа 9:24) 

8Тэр ирэхдээ нүгэл, зөвт байдал хийгээд шүүлтийн талаар 
ертөнцийг зэмлэнэ. 9Нүглийн хувьд, учир нь тэд Надад 
итгэдэггүй. 10Зөвт байдлын хувьд, учир нь Би Эцэгтээ очно. 
Та нар Намайг дахиж харахгүй. 11Шүүлтийн хувьд, учир нь 
энэ ертөнцийн захирагч шүүгдсэн юм. ( Иохан 16:8-11) 

7Хүчний давамгайлал нь биднээс биш, харин Бурханых 
байхын тулд бид энэхүү баялгийг шавар савнуудад тээдэг. ( 2 
Коринт 4:7) 

 Юуг ч хийхдээ бусдын өмнө ил байгаа шиг хийж Түүний 
гэрлийг гэрэлтүүл. 

 Зарчим 
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17Тиймээс Бурхан амлалтыг өвлөгчдөд Өөрийнхөө зорилгын 
өөрчлөгдөшгүй байдлыг үзүүлэхийг хүсэн андгай өгчээ. 18Өмнө 
маань тавигдсан найдварыг барьж авахаар хоргодох газар уруу 
зугтаагч бид Бурханы хувьд худал айлдах боломжгүй хоёр 
өөрчлөгдөшгүй зүйлээр дамжуулан хүчтэй урам авахын тулд 
тэгжээ. ( Еврей 6:17-18) 

23Есүс 
-Хэрэв хэн нэг нь Намайг хайрлавал, тэр хүн Миний үгийг 
сахина. Миний Эцэг түүнийг хайрлана. Бид тэр хүн уруу очиж, 
түүнтэй хамт Өөрсдийн орон байраа байгуулна. ( Иохан 14:23) 

 11Тэд түүнийг Хурганы цус, өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр ялжээ. 
Тэд үхэн үхтлээ амиа хайрлаагүй юм. ( Иохан 12:11) 

 Сууриа бусад зүйл дээр бус Үгэн дээр бат бөх тавь 

 Чин хүсэл 

6Учир нь бидний төлөө хүүхэд төрж, 
бидэнд хүү өгөгдөнө. 
Засаглал Түүний мөрөн дээр байх болно. 
Түүний нэрийг Гайхамшигт Зөвлөгч, 
Хүчит Бурхан, 
Мөнхийн Эцэг, 
Энхийн Жонон гэж дуудна. (Исаиа 9:6) 

2Харин Тэр үүрд нүглийн төлөө нэг тахилыг өргөөд, 
Бурханы баруун гарт заларсан бөгөөд 13Өөрийнх нь 
дайснуудыг хөлийнх нь гишгүүр болгох хүртэл тэр үеэс хойш 
хүлээж байна. 14Учир нь Христ ариун болгогдогсдыг ганц 
тахилаар үүрд төгс болгожээ. ( Еврей 10:12-13) 

 1Иймд ах дүү нар аа, өөрсдийн биеэ Бурханд тааламжит 
амьд, ариун тахил болгон өргөхийг Бурханы өршөөлөөр та 
нараас хичээнгүйлэн гуйя. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл 
мөн. ( Ром 12:1) 

 Сурсан зүйлээ ойлгож , сонссон зүйлдээ итгэмжтэйгээр дага 

 Хүсэл 
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1Бурхан биднийг нигүүлсэн, биднийг ерөөж, 
Өөрийн нүүрийг бидний дээр тусгаач. 2Энэ нь Таны зам 
дэлхий дээр, 
Таны аврал бүх үндэстнүүдийн дунд танигдахын тулд билээ. 
3Бурхан, Таныг ард түмнүүд магтаг. 
Бүх ард түмнүүд Таныг магтаг. 
4Үндэстнүүд баярлан, баяр хөөрөөр дуулаг. 
Учир нь Та хүмүүсийг шударга ёсоор шүүж, 
Дэлхий дээр үндэстнүүдийг захирах болно. 5Бурхан, Таныг 
ард түмнүүд магтаг. 
Бүх ард түмнүүд Таныг магтаг. 
6Газар ургацаа ургуулан гаргажээ. 
Бурхан, бидний Бурхан биднийг ерөөдөг. 
7Газар дэлхийн бүх хязгаарыг Өөрөөсөө эмээдэг болгохын 
тулд 
Бурхан биднийг ерөөдөг. ( Дуулал 67) 

17Сүнс болон сүйт бүсгүй 
-Ирээрэй гэнэ. Сонсогч нь 
-Ирээрэй гэж хэлэг. Цангасан нэгэн нь ирэг. Хүссэн нэгэн нь 
амийн усыг үнэгүй аваг. ( Илчлэлт22:17) 

9Тиймд ийнхүү залбир. 
“Тэнгэрт байгаа бидний Эцэг минь, 
Таны нэр ариунаар дуурсгагдаг. 
10Таны хаанчлал ирэх болтугай. 
Хүсэл тань тэнгэрт шигээ газар дээр биелэгдэх болтугай. 
11Өдөр тутмын минь талхыг энэ өдөр бидэнд өгөөч. 
12Бид өртөнгүүдээ уучилсны адил бидний өрийг мөн уучлаач. 
13Биднийг сорилтод бүү оруулаач, 
Харин бузар муугаас гэтэлгээч. 
[Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр үүрд Таных. Амен]” ( 
Матай 6:9-13) 

 Эзэнээс ирсэн хүслийг ялган таньж амьдралаараа Түүний 
хүслийг биелүүлэхийн төлөө залбарих 

  Чиглэл 

44Тэдгээр хаадын үед хэзээ ч усташгүй нэг хаанчлалыг 
тэнгэрийн Бурхан байгуулах бөгөөд тэр хаанчлалын эрх 
мэдэл нь бусад ард түмний гарт орохгүй. Тэр нь тэдгээр бүх 
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хаанчлалыг бутлан сөнөөх боловч өөрөө мөнхөд байх юм. ( 
Даниел 2:44) 

24Тэр бүх удирдлага, эрх мэдэл, хүчийг хүчингүй болгон, 
Бурхан ба Эцэгт хаанчлалыг тушаах үед төгсгөл ирнэ. ( 1 
Коринт 15:24) 

14Амийн мод уруу очих эрхтэй болохын тулд болон хаалгаар 
хот уруу орохын тулд дээлээ угаагчид нь ерөөлтэй еэ! ( 
Илчлэлт 22:14) 

 Өөрийн чиглэлээ цаг ямагт мөнхийн амьтай нийцүүлэн зал 

 Сахилга бат 

9Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг, 
Миний зам та нарын замаас, 
Миний бодол та нарын бодлоос өндөр билээ. 
10Бороо, цас тэнгэрээс бууж ирээд, 
газрыг услахгүйгээр буцдаггүй шиг, 
(харин газрыг ургуулж цэцэглүүлж, тариачинд үрийг, 
идэгчид талхыг нь хангадаг.) 
11Миний амнаас гарсан Миний үг хүслийг минь 
гүйцэтгэхгүйгээр, 
илгээсэн зорилгыг минь хэрэгжүүлэхгүйгээр Над уруу хоосон 
буцаж ирэхгүй. ( Исаиа 55:9-11) 

39Тэгээд Тэр тэндээс гарч, заншсан ёсоороо Чидун уул өөд 
өгсөв. Шавь нар ч Түүнийг дагалаа. ( Лук 22:39) 

16Үргэлж баяртай бай. 17Тасралтгүй залбир. 18Бүх зүйлд 
талархлаа илэрхийл. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ 
Есүс доторх Бурханы хүсэл мөн. 19Сүнсийг бүү бөхөө. ( 1 
Тесалоник 5:16-19) 

 Зохистой байр сууриндаа байнга очиж,  “ ҮНЭН” дотор 
ариусаж бэлэн бай. 

 Чадвар  
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11Чи тэдэнд “Тэнгэрүүд ба газрыг бүтээгээгүй бурхад газар 
дэлхийгээс болон тэнгэрүүдийн доороос устах болно” гэж 
хэл. ( Иеремиа 10:11) 

20Учир нь Бурханы бүх амлалт Түүний дотор “За” гэдэг. 
Тиймд бид Бурханы алдрын тулд Түүгээр дамжуулан “Амен” 
гэдэг. ( 2 Коринт1:20) 

2 3Есүс түүнд 
-“Хэрэв Та чаддаг бол” гэв үү? Итгэлтэй хүнд бүх юм 
боломжтой гэхэд, ( Марк 9:23) 

 Чадвараа мэргэшлээ байнга хурцалж Түүний дуу хоолойг 
ямагт сонс 

 Хандлага 

4Даруу зан хийгээд ЭЗЭНээс эмээхүйн шагнал болбоос 
Амь, алдар хүнд, эд баялаг юм.  ( Сургаалт үгс 22:4 ) 

5Өөр хоорондоо Христ Есүст байсан тийм бодолтой 
бай. 6Тэрээр хэдийгээр Бурханы мөн чанараар оршин байсан 
боловч, Бурхантай тэгш байх явдлыг Өөртөө хадгалах зүйл 
гэж үзсэнгүй, 7харин Өөрийгөө хоосолж, боолын дүрийг авч, 
хүнтэй адил болжээ. 8Хүн төрхийг олсон Тэрээр үхэлд ч 
төдийгүй загалмайн үхэлд ч хүртэл дуулгавартай байснаараа 
Өөрийгөө даруу болгов. ( Филипой 2:5-8) 

1Иймд ах дүү нар аа, өөрсдийн биеэ Бурханд тааламжит 
амьд, ариун тахил болгон өргөхийг Бурханы өршөөлөөр та 
нараас хичээнгүйлэн гуйя. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл 
мөн. 2Энэ үеийн явдалд бүү нийцэгтүн. Харин зүрх сэтгэлээ 
шинэчилснээр өөрчлөгдөж Бурханы хүсэл юу болохыг, 
тухайлбал сайн, тааламжит, төгс төгөлдөр хүслийг 
батлагтун. ( Ром 12:1-2) 

 Мөргөл, зориулалт, өргөл зэрэг  хийх бүх зүйлээ Эзэнд 
хүлээн зөвшөөрөгдөхүйцээр байнга бэлд. 

 Бэлэн байх 
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1ЭЗЭН миний Эзэнд 
“Би чиний дайснуудыг хөлийн чинь гишгүүр болгох хүртэл 
Миний баруун гар талд суу” гэдэг. 
2“Өөрийн дайснуудын дунд захир” гээд 
ЭЗЭН Сионоос Таны хүчтэй очирт таягийг сунгана. 
3Таны хүчний өдөр Таны ард түмэн ариун гоёл чимгээ зүүн 
сайн дураараа үйлчлэх болно. 
Үүр хаяарахад Таны залуучууд шүүдэр мэт Танд ирнэ. ( 
Дуулал 110:1-3) 

15Хэрэв та нар Намайг хайрладаг бол, Миний тушаалуудыг 
сахь. 16Би Эцэгээсээ гуйхад, Тэр та нарт өөр Туслагчийг өгнө. 
Тэр нь та нартай үүрд хамт байна. 17Тэр бол үнэний Сүнс мөн 
бөгөөд Түүнийг харахгүй, мэдэхгүйгээсээ болж, ертөнц 
Түүнийг хүлээж авч чадахгүй. Харин та нар Түүнийг мэднэ. 
Яагаад гэвэл Тэр та нартай хамт үргэлж байх бөгөөд та 
нарын дотор байна. ( Иохан 14:15-17) 

3Христ Есүсийн сайн цэрэг адил надтай хамт зов. 4Ямар ч 
цэрэг цэрэгт татагчдаа таалагдахын тулд өдөр тутмын 
амьдралын хэрэгт хутгалддаггүй. 5Хэрэв хэн нэгэн нь 
барилдахдаа дүрмийн дагуу барилдахгүй бол шагнал 
авахгүй. 6Шаргуу зүтгэдэг тариачин нь эхлээд ургацаа хүртэх 
ёстой. 7Миний юу хэлж буйг эргэцүүлэн бод. Учир нь Эзэн 
чамд алив бүхний дотор ойлголтыг өгнө. ( 2 Тимот 2:3-7) 

 Та нар ИТГЭЛтэйгээр Түүн рүү тэмүүлж, түүн рүү ирэхэд Тэр 

таны өмнө үргэлж байдаг гэдгийг сануул .: тусламж, хөтөч, 

хамгаалах, хангах, зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх, хариулах. 

161.10 “ ӨГЛӨӨНИЙ ШҮҮДЭР” ЗОРИУЛАЛТ 

1. 8Эцэст нь, ах дүү нар аа, юу нь үнэн, юу нь хүндэтгэлтэй, юу 
нь зөв, юу нь цэвэр ариун, юу нь сайхан, юу нь сайшаалтай 
байна, хэрэв аливаа сайн үйл байгаа бол, хэрэв магтууштай 
ямар нэгэн юм байгаа бол тэдгээр юмсыг бодож санацгаа. ( 
Филипой 4:8) 

2. Үүр цайх үед түүний хайр энэрлийг магтаж, шөнө талархал 
өргөнө (Дуулал 57) 

3. Эзэндээ хайраа тунхагла (Дуулал 91:9) Түүний дахин 
ирэлтийг тэсэн ядан хүлээ . ( Еврей 9:28) 



                                          ШҮҮДЭР НОМ 7      ТЭМДЭГЛЭЛ 161                  

30 
 

4.Үгийг тунгаан бодож, сонсох үед Их Эзэний дотор байгтун 
Ариун Сүнсний дуу хоолой өдөр шөнөгүй (Иохан 6:53-58) 

5.Бие биеэ хайрла.Өөрийн тань дотор байгаа Ариун Сүнсийг            
сонс (Иохан 15:12 -14) 

6. Бүх зүрх сэтгэл/оюун ухаан/сэтгэлээрээ ЭЗЭНийг хүндэл 
баяр баясгалантай амьд тахил болгон амьдар (өөртөө 
итгэлтэй, хүчирхэгжинг) (Марк 12:30)  

7. Баруун, зүүн тийш ч бүү хазай, замаас үл хазай,хил 
хязгаарыг ч бүү дав (Иошуа 1:1-9)Баруун, зүүн тийш ч, зүүн 
тийш ч бүү хазай 

8. Сэтгэл хөдлөль нөхцөл байдлаас илүүгээр сонссон Үгэнд 
итгэж найдах  (Дуулал 326/Дуулал 37:24/Исаиа 55:7-11)  

9.Сайн мэдээ/хайр/адислалыг дээрээс ирсэн хайрын бэлгийн 
хүч дотор дамжуулан хуваалц (Дуулал 110)  

10.Тахилын ширээн дээр талархалтайгаар аравны нэг (тусад 
нь бөгөөд бэлтгэсэн өргөл хүлээн зөвшөөрөгддөг) (Дуулал 
100/Еврей 10:20)  

 

 

 

161.11 АМЬД БУРХАНЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАХ  

 Үгээр уулзах (Матай 16:15) 

 Ариун сүнстэй уулзах (1 Иохан 4:15) 

 Бурханы хүслийг биелүүлэх (Филиппой 2:13) 

 Христ дотор  уулзах нь (Дуулал 37:4) 

 Анхны хайраа олох нь (Сургаалт үгс 3:6/8:17) 

 Бурханаар төлөвлө (Сургаалт үгс 4:20-27) 

 Залбирлаар дамжуулан уулзах  

 «Бурхны израиль хүн» гэж хэн бэ? (Еврей 11:1/Матай 7:7) 

161.12 (ДАЙН) ИЛЧЛЭГДСЭН 



                                          ШҮҮДЭР НОМ 7      ТЭМДЭГЛЭЛ 161                  

31 
 

 Дэлхий дээрх дайн, бичигдсэн  

 Ефес 6:12 

 Илчлэлт 12:11-17 

 Илчлэлт 19:11-13 

 (Дайсан) Иохан 10:10-д илчлэгдсэн  

161.13 ЕСҮС ИРСЭН, АРИУН СҮНС УДИРДАЖ БАЙНА 

Дайсны бүтээлүүдийг устгах 

Амьдрал бэлэглэе 

Элбэг хангалуун амьдралд хүрэх зам 

161.14 ДАЙСНЫ (САТАН) ЗОРИЛГО 

 Хулгай хийх 

 Хүн алах 

 Устгах 

Сатаныг болон түүний хувь заяаг дагах шалтгаан  

(Матай 25:41) 

Хоёр дахь үхэлтэй нүүр тулах шалтгаан (Илчлэлт 21:8) 

Шинэ Иерусалимын оршин суугч бүтэлгүйтсэн шалтгаан  

(Илчлэлт 22:15) 


