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33 СОНГОЛТ МИНИЙХ Ч ҮР ДАГАВАР НЬ БИШ  

33.1 Дайсан эсвэл найз  

20Үзэгтүн, замд чамайг хамгаалахын тулд, Миний бэлтгэсэн 

газар уруу чамайг аваачихын тулд Би чиний өмнө тэнгэр 

элчийг явуулах гэж байна. 21Түүний өмнө анхааралтай байж, 

дуу хоолойг нь дуулгавартай дага. Түүний өмнөөс бүү 

тэрсэл. Учир нь Миний нэр түүний дотор байгаа тул тэр 

чиний хилэнцийг уучлахгүй. 22Харин хэрэв чи түүний дуу 

хоолойг үнэхээр дуулгавартай дагаж, Миний айлдсан 

бүхнийг үйлдвэл, Би дайсанд чинь дайсан, өстөнд чинь өстөн 

болно. (Египетээс гарсан нь 23:20-22 АБ 2004) 

 3Хэрэв та нар Миний тогтоолууд дотор алхаж, Миний 

тушаалуудыг сахин, тэдгээрийг биелүүлбэл,7Харин та нар 

дайснаа үлдэн хөөгтүн. Тэд та нарын өмнө илдэнд 

унаж, 8танай тав чинь зууг хөөж, танай зуу чинь арван 

мянгыг үлдэн хөөх бөгөөд дайснууд чинь та нарын өмнө 

илдэнд унах болно. (Левит 26:3,7-8 АБ 2004) 

3Тиймээс тэдэнд хэл. “Түмэн цэргийн ЭЗЭН ингэж айлдаж 

байна. “Над уруу эргэгтүн” хэмээн түмэн цэргийн ЭЗЭН 

тунхаглаад “Тэгвэл Би та нар уруу эргэх юм” гэж түмэн 

цэргийн ЭЗЭН айлдаж байна. (Зехариа1:3 АБ 2004) 

[ ] Яагаад "анхааралтай"  сонсох ёстой бөгөөд энэ нь танд ямар 

ашигтай болохыг та мэдэх үү?  

[ ] Та нар Бурхан уруу эргэн очиж, дайсныхаа эсрэг бат зогсох уу?  

33.2 Тарсан буюу цугларсан 

8Та Өөрийн зарц Мосед тушаасан үгээ санаач. Та айлдахдаа 

“Хэрэв та нар итгэлгүй болбол Би та нарыг ард түмнүүдийн 

дунд тараана. 9Харин хэрэв та нар Над уруу эргэж, Миний 

тушаалуудыг сахиж биелүүлэх аваас та нараас тараагдагсад 

тэнгэрийн хамгийн алс хэсэгт байсан ч Би тэднийг тэндээс 
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цуглуулж, Өөрийн нэрийг байлгах гэж Миний сонгосон тэр 

газартаа аваачна” гэсэн. (Иеримиа 1:8-9 АБ 2004) 

8ЭЗЭН үүнийг айлдаж байна.“Хонхорцог дотор шинэ дарс 

олдвол “Түүнийг бүү устгагтун. Түүнд ивээл байна” хэмээн 

хүн өгүүлдэг мэт, Би Өөрийн боолуудын төлөө үйлдэж, 

тэднийг бүгдийг нь устгахгүй.9Би Иаковаас үр удмыг нь, 

Иудагаас Миний уулсыг өвлөгчийг гарган авчирна. 

Тэр ч байтугай Миний сонгосон хүмүүс үүнийг өвлөн, 

Миний зарц нар тэнд амьдарна. 10Намайг хайгч Миний ард 

түмний төлөө Шарон нь хонины бэлчээр, Ахорын хөндий 

үхрийн хэвтэр болно.11Харин ЭЗЭНийг орхин, Миний ариун 

уулыг мартан, Аз завшааны төлөө ширээ засаж Хувь 

тавилангийн төлөө найруулсан дарсыг дүүргэгч хүмүүс та 

нарын хувьд гэвэл, 12Би та нарын хувь тавиланд илдийг 

зориулахадта нар бүгдээрээ аллагад бөхийнө. Учир нь Би 

дуудсан боловч та нар хариулсангүй. Би айлдсан боловч та 

нар сонссонгүй.Та нар Миний өмнө мууг үйлдэн, Миний 

хүсээгүйг сонгосон”. (Исаиа 65:8-12 АБ 2004) 

1Үзэгдлийн хөндийн тухай зөн. Эдүгээ та нарт юу 

тохиолдоод,та нар бүгдээрээ байшингийн орой дээр гараа 

вэ? 2Их шуугиан, хөл үймээн ихтэй, цэнгэлтэй хот оо. Чиний 

алагдсан хүмүүс илдэнд алагдсангүй, тулаанд үрэгдсэнгүй. 
3Чиний бүх захирагч хамтдаа зугтсан бөгөөд нум сумгүйгээр 

олзлогдов. Тэд хол зугтсан боловч олдсон, та нар бүгдээрээ 

хамтдаа хоригдол болно. 4Ийм учраас би “Харцаа надаас 

холдуул. Би гашуудан уйлъя. Миний ард түмний охины 

сүйрлээс болж намайг тайвшруулах гэж бүү оролд” гэв. 

(Исаиа 22:1-4 АБ 2004) 

 15Израилийн Ариун Нэгэн болох Эзэн БУРХАН “Гэмшил ба 

амар тайван дотор та нар аврагдах болно. Үнэнч итгэл ба 

чимээгүй байх нь та нарын хүч мөн” гэж айлдав. Гэвч та нар 

хүсээгүй.16“Үгүй, бид мориор зугтана” гэж та нар 

хэлсэн.Тиймээс та нар зугтана.“Бид хурдан хүлгээр давхина” 

гэж та нар хэлэв. Тиймээс та нарыг мөрдөгчид нь хурдан 

байх болно. 
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17Гэвч та нар уулын орой дээрх тугийн иш,толгод дээрх 

тэмдэг мэт үлдэх хүртлээ нэг хүний сүрдүүлгээр мянган хүн 

чинь зугтаж,таван хүний заналхийллээр та нар зугтах болно. 
18ЭЗЭН та нарт нигүүлсэнгүй хандан хүлээж байна.Тиймээс 

Тэр та нарт өршөөл үзүүлэн өндөрт байж байна.Учир нь 

ЭЗЭН бол шударга ёсны Бурхан. Түүнийг хүлээгчид нь 

бүгдээрээ ерөөгдсөн ажээ! (Исаиа 30:15-18 АБ 2004) 

[ ] Та нарын мөргөлийн газарт Бурхан оршдог уу? 

[ ] Буцан ирж, гэмшин наманчлах Түүний дуудлагыг та  сонсож 

байна уу?  

[ ] Таны хүч чадал бүтээгч Бурхан, Есүс Христээс ирдэг гэдэгт та 

итгэдэг үү ? 

33.3  Энгийн буюу хааны угсааны 

5Би чиний эцэг Давидад амлан, “Израилийн сэнтийд залрах 

хүн чамд тасрахгүй” гэж айлдсан ёсоор Израилийг захирах 

чиний сэнтийг Би мөнхөд тогтоож өгнө. 7Би тэдэнд өгсөн 

газар нутгаас, Өөрийн нэрийн төлөө ариусган тусгаарласан 

өргөөнөөс Израилийг таслан хаяж, мэлмийнээсээ зайлуулна. 

Израиль бүх ард түмнүүдийн дунд сургамж жишээ болно. 

(Хаадын дээд 9:5,7 АБ 2004) 

15Хуурамч эш үзүүлэгчдээс болгоомжлогтун. Тэд хонины 

арьс нөмрөн та нар уруу ирэх боловч дотроо хомхой 

чононууд юм. 16Та нар тэднийг үр жимсээр нь танина. Өргөст 

бутнаас усан үзэм, халгайнаас инжир хураадаггүй биз 

дээ? 17Үүнчлэн сайн мод бүрээс сайн үр жимс ургадаг. Харин 

муу модноос муу үр жимс ургадаг. 18Сайн мод муу үр жимс 

ургуулж үл чадна, муу мод ч сайн үр жимс ургуулж үл 

чадна. 19Сайн үр жимс ургуулдаггүй аливаа модыг огтолж 

галд хаядаг. 20Ийнхүү та нар тэднийг үр жимсээр нь танина. 

(Матай 7:15-20 АБ 2004) 

21Намайг “Эзэн минь, Эзэн минь” гэсэн болгон тэнгэрийн 

хаанчлалд орохгүй. Харин тэнгэрт байгаа Миний Эцэгийн 

хүслийг биелүүлдэг хүн орно. 22Тэр өдөр Надад олон хүн 
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“Эзэн минь, Эзэн минь, бид Таны нэрээр эш үзүүлж, Таны 

нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, Таны нэрээр олон 

гайхамшгуудыг үзүүлж байсан биш билүү?” гэж хэлэх 

болно. 23Тэгэхэд нь Би тэдэнд “Би та нарыг огт танихгүй юм 

байна. Ёс бусыг үйлдэгч та нар Надаас зайл” гэж хэл. (Матай 

7:21-23 АБ 2004) 

24Тиймд эдгээр үгсийг минь сонсоод, үүний дагуу үйлдэгч 

аливаа хүн хадан дээр байшингаа барьсан мэргэн хүнтэй 

зүйрлэгдэнэ. 25Бороо орж, үер буун, салхи салхилж, байшинг 

нүдсэн боловч тэр нь нурсангүй. Учир нь байшин хадан дээр 

суурилагдсан байв. 26Эдгээр үгсийг минь сонсоод, үүний 

дагуу үл үйлддэг аливаа хүн элсэн дээр байшингаа барьсан 

мунхаг хүнтэй зүйрлэгдэнэ. (Матай 7:24-27 АБ 2004) 

[ ] Түүний шавийн хувьд та ямар тэмдэгтэй болохыг мэдэх үү?  

[ ] Танд тэрхүү тэмдэг байна уу?  

[ ] Яагаад хамгийн агуу мэргэн ухаан, мэдлэг, эд баялаг, эрх мэдэл 

нь Соломоныг хиймэл шүтээн шүтэхээс хамгаалж чадаагүй вэ? 

[ ] Та нууран дээр барилга барьж байгаа мунхаг хүмүүсийг  
мэдэх үү ? 
 
[ ]Та  эш үзүүлэгчдийн үнэн хүсэл, зорилгыг ялган таних мэлмийгээр 

хардаг уу?  

33.4 Нас барсан буюу эдгэрсэн 

25Чи өөрийн Бурхан ЭЗЭНд үйлчил. Тэгвэл Тэр чиний талх, 

усыг ерөөх болно. Би та нарын дундаас өвчин эмгэгийг 

зайлуулна. 26Чиний газарт дутуу төрдөг, эсвэл хүүсэр хүн 

байхгүй болно. Би наслах ёстой насыг чинь наслуулна. 

(Египетээс гарсан нь 23:25-26 АБ 2004) 

26Тэр -Хэрэв та нар өөрсдийн Бурхан ЭЗЭНий дуу хоолойг 

анхааралтай сонсож, Түүний мэлмийд зөвийг үйлдэж, 

Түүний тушаалуудад чих тавьж, Түүний бүх тогтоолыг 

сахивал, Би египетчүүдэд буулгасан өвчнүүдээс нэгийг нь ч 
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та нарт буулгахгүй. Учир нь ЭЗЭН Би бол та нарыг эдгээгч 

билээ гэв. (Египетээс гарсан нь 15:26 АБ 2004) 

15Есүс тэдэнд -Бүх дэлхийгээр явж, сайн мэдээг бүх бүтээлд 

тунхаглагтун. 16Хэн итгэж баптисм хүртэнэ, тэр аврагдах 

болно. Харин итгээгүй хүн нь яллагдах болно. 17Итгэгчдэд 

энэ тэмдгүүд дагалдана. Миний нэрээр тэд чөтгөрүүдийг 

зайлуулж, шинэ хэлээр ярина. 18Тэд могойг барина. Тэд 

үхүүлэх ямар ч юм уусан, тэр нь тэдэнд хор болохгүй. Өвчтэй 

хүн дээр тэд гараа тавивал эдгэнэ гэж айлдлаа. (Марк 16:15-

18 АБ 2004) 

[ ] Бурхантай уулзахыг урьсан гурван замыг та мэдэх үү ?  

[ ] Хүмүүс яагаад Түүнтэй уулзах ёстойг та мэдэх үү ? 

[ ] Хүн бүр Түүнд бүрэн зориулан өгөх боломжгүй, харин жинхэнэ 

ерөөгдсөн цөөн хэдхэн хүнд л  боломжтой. Та явахаар дуудагдсан 

уу? 

Бурханаас баталгаажуулсан, мөнхийн бөгөөд байнгын барьж болох 

эрдэнэсийг авахын тулд өөртөө байгаа түр зуурын материаллаг 

болон мөхөх зүйлсийг орхи.  

33.5  Гишгэчих буюу сүм хийд 

чиний эцэг Давидтай гэрээ байгуулан, “Израильд захирагч 

байх хүнээр чи дутагдахгүй” гэж айлдсанаараа Би чиний 

хааны сэнтийг тогтооно. 

Гэвч чи хэрэв эргэж, чиний өмнө тавьсан Миний зарлиг, 

Миний тушаалуудыг умартан, явж, өөр бурхдад үйлчилж, 

тэдэнд мөргөвөл, 20Би чамд өгсөн Өө-рийн газар нутгаас 

чамайг зайлуулж, мөн Өөрийн нэр алдрын төлөө ариусгасан 

энэ өргөөг Би Өөрийн мэлмийнээс зайлуулж, Би үүнийг бүх 

ард түмнүүдийн дунд сургамж, жишээ болгоно. (Шастирын 

дэд 2:18-20 АБ 2004) 

 
8Хэрвээ Мосегээр дамжуулан өгөгдсөн хууль, зарлигууд 

болон тогтоолуудын дагуу тэд Миний тушаасан болгоныг 

сахин үйлдэж байвал Би та нарын эцэг өвгөдөд тогтоож 
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өгсөн газар нутгаас Израилийн хөлийг дахин гаргахгүй” 

гэсэн билээ.  (Шастирын дэд 33:8 АБ 2004) 
 

23“Доош хэвт. Бид чам дээгүүр алхана” гэж чамд хэлж байсан, 

чамайг тамлагчдын гарт Би түүнийг өгнө. Дээгүүр чинь 

алхагсдад чи нуруугаа газар мэт, гудамж мэт 

болгосон”.  (Исаиа 51:23 АБ 2004) 
 

4Хезекиагийн хүү Иудагийн хаан Манассегаас болж, 

Иерусалимд үйлдсэн зүйлсийнх нь төлөө газар дэлхийн бүх 

хаанчлалуудын дунд Би тэднийг айдсын зүйл 

болгоно.  (Иеримиа 15:4 АБ 2004) 
 

10Та нарын дотор ЭЗЭНээс эмээгч, Түүний зарцын дуу 

хоолойг дуулгавартай дагаж, харанхуйд явж, гэрэлгүй байгч 

нь хэн бэ? Тэр хүн ЭЗЭНий нэрд итгэж, өөрийн Бурханд 

найдагтун. 11Үзэгтүн, гал ноцоож, бамбаруудаар өөрсдийгөө 

хүрээлэгч та нар бүгдээрээ галынхаа гэрэлд, ноцоосон 

бамбаруудынхаа дундуур алхагтун. Үүнийг чи Миний 

мутраас авна. Чи зовлон шаналал дунд хэвтэнэ.  (Иеремиа 

50:10-11 АБ 2004) 

33.6 Хүнд бүү итгэ: 

22Хамраараа амьсгалдаг хүнийг хүндлэхээ боль. Учир нь тэр 

хир үнэтэй юм бэ? ( Исаиа 2:22 АБ 2004) 

[ ] Хэн ард түмэнд  хэрэгцээтэйг нь өгдгийн та мэдэх үү ? 

[ ] Нигүүслийн үе дуусаж гэмшин наманчлах сүүлчийн боломж алга 
болоход шүүлт гэнэт ирэх болно. 

[ ] Бурханы тушаалуудыг дагадаггүй бүх хүний төгсгөл ямар байхыг 
та мэдэх үү ?  

33.7 Мартах, санах 

1Өнөөдөр миний та нарт тушааж буй бүх тушаалыг та нар 
ёсчлон дага. Тэгвэл та нар амьдран, өнөр өтгөн болж, та 
нарын өвөг дээдэст ЭЗЭНий тангарагласан тэр газарт орж, 
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түүнийг эзэмших юм. 2ЭЗЭН Бурхан чинь чамайг энэ дөчин 
жилийн турш цөлд удирдсан бүх л зам мөрийг дурсан сана.  

Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг, Түүний тушаалыг дагах 
эсэхийг чинь мэдэхийн тулд, чамайг номхтгож, шалгаж 
сорихын тулд байсан юм. 3Хүн зөвхөн талхаар амьдардаггүй, 
харин хүн ЭЗЭНий амнаас гарах үг бүхнээр амьдардаг 
гэдгийг чамд ойлгуулахын тулд Тэрээр чамайг номхтгон, 
чамайг өлсгөж, чиний мэддэггүй, чиний өвөг дээдэс ч 
мэддэггүй байсан “манна”-гаар чамайг хооллож байсан.  

4Энэ дөчин жилийн турш чиний өмссөн хувцас элэгдээгүй, 
чиний хөл цэврүүтээгүй. 5Эцэг нь хүүгээ хүмүүжүүлдэг шиг 
ЭЗЭН Бурхан чинь чамайг сахилгажуулж байсныг зүрхэндээ 
санаж яв. 6Тиймээс Түүний замаар явж,  

Түүнээс эмээхийн тулд чи өөрийн Бурхан ЭЗЭНий тушаалыг 
сахь. 7Чиний Бурхан ЭЗЭН чамайг сайхан газарт аваачиж 
байна. Тэр газар бол хөндий толгодоор нь гол горхи, булаг 
шанд урсдаг, 8улаан буудай, арвай, усан үзэм, инжир, анар 
жимсний орон, чидуны тос, бал бурмын орон юм. 9Чи тэнд 
идэх хоол хүнсээр хомсдохгүй, юугаар ч дутахгүй, хад чулуу 
нь төмөр бөгөөд толгодоос нь зэс малтан гаргаж болно. 10Чи 
идэж цадаад тэр сайхан газрыг чамд өгснийх нь төлөө ЭЗЭН 
Бурханаа магтана. 11Өнөөдөр миний чамд тушааж буй 
Түүний тушаал, хууль, зарлигийг сахилгүй, өөрийн Бурхан 
ЭЗЭНийг мартахаас болгоомжлоорой. 12Чи идэж цадаад, 
сайхан байшин барьж, тэндээ амьдран, 13мал сүрэг чинь 
үржин олширч, алт мөнгө чинь арвижиж, чамд байгаа бүхэн 
чинь өсөн нэмэгдэх үед 14чиний зүрх бардам болж, өөрийн 
Бурхан ЭЗЭНийг мартуузай.  

Тэр Египетийн нутгаас, боолчлолын гэрээс чамайг гаргаж 

аваад, 15өргөн уудам, аймшигт цөл дундуур, галт могой, 

хилэнцэт хорхойтой, усгүй ангамал газраар удирдан 

дагуулж, чиний төлөө цахиур чулуунаас ус гаргаж өгсөн 

билээ. 16Чамайг номхтгон, чамайг сорьж шалгаад, эцэст нь 

чамайг сайн сайхан амьдруулахын тулд Тэрээр чиний өвөг 

дээдэс ч мэддэггүй байсан “манна”-гаар цөлд чамайг 

хооллож байсан билээ. 17“Би хүч тэнхээ, гарынхаа чадлаар 

энэ хөрөнгө чинээг өөртөө бий болгосон юм” гэж чи 
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зүрхэндээ хэлүүзэй. 18Харин өвөг дээдэст чинь тангарагласан 

Өөрийнхөө гэрээг өнөөдрийнх шиг батлахын тулд Тэр чамд 

хөрөнгө чинээ олох хүч чадлыг өгдөг учраас чи өөрийн 

Бурхан ЭЗЭНийг санагтун.  (Дэлгэрэнгүй хууль 8:1-18 АБ 

2004) 

[ ] Та тэрхүү цөл дэхь сургуулийн зорилгыг мэдэх үү?  

[ ] Та Үгнээс хэрхэн идэж, уухаа мэддэг үү ? 

[ ] Та Үгнээс яагаад идэж, уух ёстойгоо мэдэх үү?  

33.8 Жигшил зэвүүцэх буюу Хүндлэх 

30Тиймийн тул Израилийн Бурхан ЭЗЭН ийнхүү айлдаж 
байна. “Чиний гэр болон чиний эцгийн гэр Миний өмнө 
мөнхөд явна хэмээн Би чин үнэнээр өгүүлсэн билээ. Харин 
одоо ЭЗЭН айлдахдаа “Энэ нь Надаас хол байг! Учир нь 
Намайг хүндэтгэдэг хүнийг Би хүндэтгэнэ. Намайг 
жигшигчдийг Би үл хайхарна.  (1 Самуел 2:30 АБ 2004) 

33ЭЗЭН Мосед Миний эсрэг нүгэл үйлдсэн хэнийг боловч Би 
Өөрийнхөө номоос арилгана. (Египетээс гарсан нь 32:33 АБ 
2004) 

19Тийм учраас ЭЗЭН ингэж айлдаж байна. “Хэрэв чи буцаж 
ирвэл, Би чамайг сэргээх болно. Чи Миний өмнө зогсох 
болно. Хэрэв чи үнэгүйгээс үнэтэйг гаргаж авбал, Чи Миний 
төлөө яригч байх болно. Тэдний зүгээс тэд чам уруу эргэж 
магадгүй, харин чиний хувьд чи тэдэн уруу эргэж болохгүй. 
(Иеремиа 15:19 АБ 2004) 

1Харагтун, Түмэн цэргийн БУРХАН Эзэн хангамж, 
туслалцааг Иерусалим болон Иудагаас зайлуулах гэж байна. 
Талхны бүх хангамж, усны бүх хангамж, 2хүчит эрс болон 
дайчид, шүүгчид ба эш үзүүлэгч, төлөгч ба ахлагч, 3тавьтын 
ахлагч ба хүндэт хүн, зөвлөгч ба уран зураач болон 
чадварлаг илбэчдийг ч зайлуулна. 4Би нялх хөвгүүдийг 
тэдний ноёд болгож, эрх хүүхдүүд тэднийг захирна. 5Ард 
олон дарлагдаж, хүн бүр нэг нь нөгөөгөө, хөршөө дарлаж, 
залуус нь өвгөд уруугаа, захирагдагсад нь хүндэт хүмүүс уруу 
дайрна. 
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6Нэг хүн эцгийнхээ гэрт ахыгаа барьж авч “Чамд нөмрөг бий. 
Чи бидний захирагч бол. Энэ балгаснууд чиний гар дор 
орно” гэж хэлэхэд, 7тэр өдөр өнөөх хүн дуугаа өндөрсгөн “Би 
эмч болохгүй. Манай гэрт талх ч байхгүй, нөмрөг ч байхгүй. 
Тийм учраас намайг ард түмний захирагчаар томилох ёсгүй” 
гэх болно. 8Юу гэвэл, Иерусалим бүдэрч, Иуда уналаа. Учир 
нь тэдний хэл болон үйлс нь ЭЗЭНий эсрэг байж, Түүний сүр 
жавхлант оршихуйн эсрэг босжээ. ( Исаиа 3:1-8 АБ 2004) 

19Би чамайг албанаас чинь буулгана. Би чамайг байр сууриас 
чинь доош татна. 20Тэр өдөр Би Хелкиагийн хүү, Өөрийн 
боол Елиакимыг дуудна. 21Би түүнийг чиний дээлээр 
хувцаслаж, чиний бүсээр бүслэн, чиний эрх мэдлийг түүнд 
хариуцуулна. 

Тэрээр Иерусалимын оршин суугчид, Иудагийн гэрийн эцэг 
болно.22Би түүний мөрөн дээр Давидын гэрийн түлхүүрийг 
тавина. Түүнийг нээхэд хэн  ч хаахгүй, түүнийг хаахад хэн ч 
онгойлгохгүй. 23Би түүнийг хатуу газарт хадаас шиг шаана. 
Тэр нь эцгийнхээ гэрт алдрын сэнтий болно. (Исаиа 22:19-23 
АБ 2004) 

14Би удаан хугацааны турш дуугаа хурааж, биеэ барьлаа. 
Төрөх гэж байгаа эмэгтэй мэт би хашхирч, амаа ангайлган, 
бахардах болно. 15Би уул толгодыг хоослон,тэдний бүх өвс 
ногоог хатаан, гол мөрнийг нь арлууд болгож, цөөрмүүдийг 
нь ширгээнэ. 1 

6Би сохруудыг тэдний мэдэхгүй замаар дагуулан, тэднийг 
мэдэхгүй харгуйгаар удирдана. Би тэдний өмнө харанхуйг 
гэрэл болгон, барзгар газрыг тэгш тал болгоно.  

Энэ бол Миний хийх юм. Би тэднийг хийлгүй орхихгүй. 
17Цутгамал хөргүүдийг “Та нар бидний бурхад” гэж хэлэгчид, 
шүтээнүүдэд итгэгчид эргээд, бүрмөсөн гутаагдана. (Исаиа 
42:14-17 АБ 2004) 

[ ] Шинэ амьдралын үзүүлэлт таньд байна уу? 

[ ] Та ертөнцийн талаар үгсийг биш, харин Бурханы үгсийг ярьдаг 
уу?  
 Хэн нь эрх мэдэлтэй туйлын гэдгийг та мэдэх үү ? 
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[ ] Ирээдүй Бурханы гарт байгаа ч сонголт нь таных. Та ивээл 
ерөөлийг авчирдаг замыг сонгодог уу ? 

[ ] Тэдгээр нь юу болохыг та мэдэх үү ? 

 


