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4 БУРХАНЫ АМЬСГАЛСАН СУДРУУД 

  Судлах 

• Бурхан гэж хэн бэ? 

• Би хэн бэ? 

• Би хаана байна вэ? 

• Би амьд Бурханыг хаанаас олж, түүнтэй уулзах вэ? 

• Хэрхэн амьдрах  

• Миний амьдралын зорилго 

Түүнийг дуудах бүрд минь бидний Бурхан ЭЗЭН бидэнд ойр байдаг шиг 

өөрсөдтэй нь тийм ойр байдаг бурхантай ямар агуу үндэстэн байна вэ? 8 

Өнөөдөр миний та нарт таниулсан энэ цогц хууль шиг тийм зөвт зарлиг, хууль 

тогтоолтой ямар агуу үндэстэн байна вэ? (Дэд хууль 4:7 – 8) 

[ ] Бурхан таны залбирлыг сонсоход ойрхон байна гэдэгт та итгэдэг үү? 

“Би түүнийг харахгүйгээр хүн өөрийгөө  хоргодох газар нууж чадах уу?” гэж 

ЭЗЭН тунхаглаж байна. “Би тэнгэрүүд болон газрыг дүүргэдэггүй гэж үү?” гэж 

ЭЗЭН тунхаглаж байна. (Иеримиа 23:24) 

[ ] Түүх бол Бичээсийн биелэлт гэдгийг харуулдагтай адил  ирээдүй ч мөн тийм 

гэдгийг та мэдсэн үү ? 

Судар бүр Бурханы амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, 

залруулахад, зөвт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай. 17 Энэ нь Бурханы хүн 

аливаа сайн үйлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм. (  2 Тимот 3:16 – 17 ) 

29 Нууц зүйлс нь бидний Бурхан ЭЗЭНд хамаарах бөгөөд харин илэрч 

мэдэгдсэн зүйлс нь бидэнд, бидний хөвгүүдэд үүрд хамаарна. Биднээр энэ 

хуулийн бүх үгсийг мөрдүүлэхийн тулд тэр болой.  ( Дэд хууль 29:29 ) 

4 Учир нь эрт үед бичигдсэн аливаа зүйлс нь биднийг сургахын тулд бичигдсэн 

юм. Ингэснээр Судруудын тэвчээр болон урамшуулалтаар дамжуулан бидэнд 

найдвар байх юм. (Ром 15:4)  

21 Иймд хэрэв хүн өөрийгөө эдгээр зүйлээс цэвэрлэвэл, тэр хүн хүндэтгэлд 

зориулсан ариусгагдсан, Эзэндээ нийцсэн бөгөөд аливаа сайн үйлд бэлтгэгдсэн 

сав байх болно.( 2 Тимот 2:21)  
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Тэд Бурханыг мэднэ гэж шууд хүлээн зөвшөөрдөг атлаа бузар, дуулгаваргүй 

бөгөөд алив сайн үйлд зохисгүй байн, үйлсээрээ үгүйсгэдэг. (Тит 1:16) 

[ ] Таны хийж буй үйлдэл таны хэлж буйтай нь нийцдэг үү? 

4.1 ТҮҮХЭН ДЭХЬ ХАВЧИЛТ 

Тэгэхэд хүмүүс та нарыг зовлон гамшигт тушааж, та нарыг ална. Миний 

нэрээс болж та нарыг бүх  үндэстэн үзэн ядах болно.  (Матай 24:9 ) 

11 Тэд түүнийг Хурганы цус, өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр ялжээ. Тэд үхэн 

үхтлээ амиа хайрлаагүй юм.  (Илчлэлт 12:11 ) 

17 Луу мөнөөх эмэгтэйд хилэгнэж, Бурханы хуулиудыг болон Есүсийн 

гэрчлэлийг сахидаг, эмэгтэйн бусад үр удамтай нь дайтахаар явав. (Илчлэлт 

12:17) 

Нэгдүгээр зуунаас – 20р зуун хүртэл хавчлага 

https://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Christians 

https://study.com/academy/lesson/christian-persecution-facts-history.html 

https://www.historytoday.com/archive/causes-early-persecutions 

20 - р  Зууны хавчлага 
WWL (дэлхийн ажиглалтын жагсаалт) 2020: 260 сая Христэд итгэгчид "туйлын  их", 

"маш өндөр 'эсвэл' өндөр ' түвшний хавчлагатай тулгарсан. 

https://evangelicalfocus.com/world/5042/world-watch-list-wwl-2020-260-million-christians-

face-extreme-very-high-or-high-persecution 

2020 онд хавчигдсан Христэд итгэгчид тийм ч их итгэл найдвар өгөгдөөгүй. 

https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2020/02/18/persecuted-christians-are-not-given-

much-hope-in-2020/#4a2efd856889 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Christians
https://study.com/academy/lesson/christian-persecution-facts-history.html
https://www.historytoday.com/archive/causes-early-persecutions
https://evangelicalfocus.com/world/5042/world-watch-list-wwl-2020-260-million-christians-face-extreme-very-high-or-high-persecution
https://evangelicalfocus.com/world/5042/world-watch-list-wwl-2020-260-million-christians-face-extreme-very-high-or-high-persecution
https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2020/02/18/persecuted-christians-are-not-given-much-hope-in-2020/#4a2efd856889
https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2020/02/18/persecuted-christians-are-not-given-much-hope-in-2020/#4a2efd856889
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Библийг төрөлх хэл дээрээ (pdf) 

https://www.wordproject.org/download/bibles/index.htm 

 

4.2 ХҮНИЙ  ЯМАР Ч  АЖИЛ БУРХАНЫ СЭТГЭЛД НИЙЦДЭГГҮЙ. 

 Түүний үгэн дээр бүү нэм. Тэгвээс Тэр чамайг буруутгаж, чи худалч болох 

вий.  (Сургаал үгс 30:6) 

Миний та нарт тушааж байгаа ЭЗЭН Бурханыхаа тушаалыг сахихын тулд 

миний та нарт өгч буй тушаалд үг нэмж ч болохгүй, хасаж ч болохгүй. 

( Дэд хууль 4:2) 

Харин Есүс хариуд нь —Тэнгэрлэг Эцэгийн минь тариагүй алив ургамал 

үндсээрээ сугалагдана. ( Матай 15:13 ) 

Миний дотор байгч жимс ургуулдаггүй мөчир бүрийг Тэр авч хаяна. Жимс 

ургуулдаг мөчир бүрийг их жимстэй болгохын тулд Тэр тайрч арчилдаг.  

(  Иохан 15:2 ) 

Энэхүү эш үзүүллэгийн үгсийг уншигч болон сонсоод, үүнд бичигдсэн 

зүйлсийг сахигчид нь ерөөлтэй еэ! Учир нь цаг ойрхон байна. ( Илчлэлт 1:3 ) 

[ ] Бурханы бичсэн үгийг та дуулгавартай дагаснаар "ерөөлийн үүдийг" нээж байгаа 

гэдэгт итгэж байна уу? 

4.3 ХАРААЛ БИШ ЕРӨӨЛИЙН ҮҮДИЙГ НЭЭ. 

 
24 Тиймд эдгээр үгсийг минь сонсоод, үүний дагуу үйлдэгч аливаа хүн хадан 

дээр байшингаа барьсан мэргэн хүнтэй зүйрлэгдэнэ. 25 Бороо орж, үер буун, 

салхи салхилж, байшинг нүдсэн боловч тэр нь нурсангүй. Учир нь байшин 

хадан дээр суурилагдсан байв. 26 Эдгээр үгсийг минь сонсоод, үүний дагуу үл 

үйлддэг аливаа хүн элсэн дээр байшингаа барьсан мунхаг хүнтэй зүйрлэгдэнэ. 

https://www.wordproject.org/download/bibles/index.htm
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27 Бороо орж, үер буун, салхи салхилж, байшинг нүдсэнд байшин нурав. 

Эвдрэл нь асар их байлаа гэв. ( Матай 7:24 – 27 ) 

 

Учир нь Өөрт нь бүрэн зориулсан зүрх сэтгэлтэй хүмүүст хүчтэй дэмжлэг 

болохоор ЭЗЭНий мэлмий дэлхий даяар хойш урагшаа хэрэн явдаг юм. Чи энэ 

удаа мунхаг үйл хийлээ. Үнэнээр одооноос эхлэн чи ямагт дайн тулаантай байх 

болно гэж хэлэв. ( Шастирын дэд 16:9 ) 

 

           Тэр тэд бүгдийн зүрхийг бүтээдэг бөгөөд Тэд бүгдийн үйлсийг ойлгодог юм. 

( Дуулал 33:15 ) 

 

Түүний хараанаас нуугддаг нэг ч бүтээл байхгүй. Харин Түүний мэлмийн өмнө 

бүгд нүцгэн бөгөөд ил болой. Түүнд бид тайлагнадаг. ( Еврей 4:13) 

 

[ ] Бурхан таныг ивээхийг хүсч байгаа гэдэгт та итгэдэг үү? 

[ ] Бурхан бидний хүсэл эрмэлзэл, бодлыг эрж хайдаг гэдгийг та мэдэх үү? 

 

4.4  СУДАР ЗӨРЧИГДӨХГҮЙ 

Дараа нь Түүний ард түмэн Мосегийн үеийн эртний өдрүүдийг дурсан санасан. 

Өөрийн сүргийн хоньчидтой нь хамт тэднийг тэнгисээс гаргасан Тэр хаана 

байна вэ? Тэдний дунд Өөрийн Ариун Сүнсийг оруулсан Тэр хаана байна вэ? 

( Исаиа 63:11 ) 

 

 Хоньдын Хоньчин болох бидний Эзэн Есүсийг мөнх гэрээний цусаар 

дамжуулан үхэгсдээс амилуулсан амар амгалангийн Бурхан 21 Өөрийнх нь 

хүслийг гүйцэтгэх аливаа сайн хэрэгт та нарыг чадвартай болгож, Өөрийнхөө 

мэлмийд тааламжтай зүйлийг бидний дотор бүтээлгэхээр Есүс Христээр 

дамжуулан ажиллаж байна. Есүс Христэд алдар нь [үеийн] үед байх болтугай. 

Амен. ( Еврей 13:20 – 21 ) 

 

Өвс хатаж, цэцэг гандана. Харин бидний Бурханы үг мөнхөд тогтоно. 

( Исаиа 40:8 ) 

 

Тэнгэр газар үгүй боловч, Миний үгс огтхон ч үгүй болохгүй. ( Матай  24:35 ) 

Гэвч Хуулиас өчүүхэн зураас ч алга болохоос тэнгэр газар өнгөрөн одох нь 

илүү хялбар билээ. ( Лук 16:17 ) 

 

ЭЗЭНий номноос олоод уншигтун. Тэдгээрийн нэг нь ч алга болохгүй, нэг нь ч 

ижлээ алдахгүй. Учир нь Түүний ам айлдаж, Түүний Сүнс тэднийг цуглуулсан 

юм.  ( Исаиа 34:16 ) 
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Миний амнаас гарсан Миний үг хүслийг минь гүйцэтгэхгүйгээр, илгээсэн 

зорилгыг минь хэрэгжүүлэхгүйгээр Над уруу хоосон буцаж ирэхгүй.  

( Исаиа55:11) 

 

[ ] Бурхан өнөөдөр Мосе шиг хүнийг хайж байгаа гэдэгт та итгэдэг үү? 

[ ] Зөвхөн Бурханы үг л үүрд мөнхөд байдгийг та мэдэх үү? 

[ ] Бурхан яагаад "үгээр амьдар" гэж хэлснийг та мэдэх үү? 

[ ] Судар зөрчигдөх боломжгүй гэдэгт та итгэдэг үү? 

4.5 БУРХАНЫ ҮГ БОЛ ЯМАГТ ХЭВЭЭРЭЭ,  МЭРГЭН УХААНЫ ДУУДЛАГА 

Учир нь мэргэн ухаан нь бадмааргаас ч илүү үнэтэй. Хүсэж болох ямар ч 

зүйлсийг түүнтэй зүйрлэхийн аргагүй. 12 Мэргэн ухаан болох би эрүүл саруул 

ухаантай хамт оршдог ба Мэдлэг хийгээд хэрсүү ухааныг олдог. 13 ЭЗЭНээс 

эмээхүй бол хорон мууг үзэн ядах явдал юм. Бардамнал, ихэмсэг зан, хорон 

муу зам ба гажсан амыг би жигшдэг. 14 Зөвлөгөө хийгээд эрүүл саруул мэргэн 

ухаан нь минийх. Би болбоос оюун ухаан мөн. Хүч нь минийх.  

( Сургаал үгс 8:11 – 14 ) 

[ ] Мэргэн ухаан дуудахад та хариулах уу? 
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[ ] Та хөлийн газар мэргэн ухааныг олж чадна гэдэгт итгэдэг үү? 

[ ] Бурхан юуг үзэн яддагийг та мэдэх үү? 

[ ] Та мууг үзэн яддаг уу? 

4.6  МЭРГЭН УХААН БОЛ ЭЗЭНИЙХ ЮМ. 

Хаад надаар хаанчилдаг. Захирагч нар надаар шударга байдлыг тогтоодог. 16 

Тайж нар болон язгууртнууд, Зөвөөр шүүдэг бүх хүмүүс надаар захирдаг. 17 

Намайг хайрлагсдыг би хайрлана. Намайг хичээнгүйлэн хайдаг нь намайг 

олно. 18 Баялаг, алдар суу, үргэлжид байх хөрөнгө болон шударга зөв нь 

надад байгаа. 19 Миний үр жимс алтнаас ч, Тэр ч байтугай шижир алтнаас ч 

илүү дээр. Миний үр ашиг нь цалин цагаан мөнгөнөөс ч илүү дээр. 20 Би 

шударга зөвийн замаар, шударга байдлын жимээр явдаг. 21 Энэ нь намайг 

хөрөнгөөрөө хайрлагсдад ивээлийг хүртээх бөгөөд Тэдний эрдэнэсийн санг 

дүүргэхийн тулд юм.  

 

22 Эрт цагийн ажлаасаа өмнө, замынхаа эхэнд ЭЗЭН намайг эзэмшсэн. 23 Өнө 

мөнхөөс, газрын цаг хугацааны эхлэлээс би тогтоогдсон байсан. 24 Хөлгүй гүн 

ба усаар бялхах булаг байхгүй байхад би бий болсон.  

 

25 Уулсыг босгохоос өмнө хийгээд толгодын өмнө би бий болсон. 26 Газар 

дэлхий болон талыг хийгээд Ертөнцийн анхны тоосонцрыг ч Тэр бүтээгээгүй 

байхад Би бий болсон юм. 27 Тэр тэнгэрийг бүтээж, гүний гадаргуу дээр хил 

хязгаарыг нь тогтооход Би тэнд байсан 28 Тэр дээр нь огторгуйг тогтоох үед, 

мөн гүний булгууд бий болоход, 29 Ус нь Түүний тушаалыг зөрчихгүй байхын 

тулд тэнгист хил хязгаарыг нь тогтоож өгөхөд, Газрын үндэс суурийг 

тэмдэглэн тогтоох үед би тэнд байсан юм. 30 Тэгэхэд би Түүний хажууд 

бүтээгч болж Би Түүний өдөр тутмын баяр бахдал байсан бөгөөд Түүний өмнө 

үргэлж баярлаж байв. 31 Түүний газар болох дэлхийд баярлан, Хүмүүсийн 

хөвгүүдээр бахдан байв.  

 

32 Иймээс хөвгүүд минь, намайг сонсогтун. Учир нь миний замыг сахигсад 

ерөөлтэй еэ. 33 Сургамжийг дагаж, ухаантай бологтун. Тэдгээрийг бүү үл 

тоомсорло. 34 Хаалганы минь дэргэд өдөр бүр харуулдан, Үүдний минь дэргэд 

хүлээж, намайг сонсдог хүн ерөөлтэй еэ. 35 Учир нь намайг ологч нь амийг 

олж, ЭЗЭНээс тааллыг нь хүртэнэ. 36 Харин намайг алдагч нь өөрийгөө 

хорлоно. Намайг үзэн ядагч бүхэн нь үхлийг хайрлагч болой” гэв. ( Сургаалт 

үгс 8:15 – 36 ) 
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ЭЗЭН Өөрийн ариун мутрыг бүх үндэстнүүдийн өмнө илэрхийлэв. Дэлхийн 

бүх хязгаар бидний Бурханы авралыг үзнэ. ( Исаиа 52:10 ) 

 

Юу гэвэл далай усаар дүүрэн байдгийн адил дэлхий ЭЗЭНий яруу алдрын 

мэдлэгээр дүүрэх болно. (  Хабаккук 2:14 ) 

 

Тэр Өөрийн мутраар хүчит үйлсийг бүтээж, зүрхнийхээ бодлуудад 

бардамнагчдыг тараасан билээ. 52 Удирдагчдыг сэнтийнээс нь буулган, даруу 

байгсдыг Тэр өргөмжлөв.  ( Лук 1:51 – 52 ) 

 

[ ]  Та зөвт ба шудрага ёсны замаар явж байна уу? 

 

4.7 ҮГ ХЭЗЭЭ Ч ӨӨРЧЛӨГДДӨГГҮЙ  ХАРИН ХҮМҮҮС ӨӨРЧЛӨГДДӨГ. 

“Учир нь ЭЗЭН Би өөрчлөгдөшгүй. Тийм учраас Иаковын хөвгүүд ээ, та нар 

сөнөхгүй.  ( Малахи 3:6 ) 

 

Бурхан бол худал хэлдэг хүн биш, гэмшин харамсдаг хүний хүү ч биш. Тэрээр 

айлдчихаад, Тэр түүнийгээ хийхгүй гэж үү? Эсвэл Тэр ярьчихаад, Тэр 

түүнийгээ сайн болгохгүй гэж үү?  ( Тооллого 23:19 ) 

 

Та эрт үед газар дэлхийн суурийг тавьсан. Тэнгэрүүд ч Таны гарын бүтээл юм. 

26 Тэд ч сөнөнө, харин Та мөнх оршино. Тэдгээр нь бүгд өмсгөл шиг элэгдэнэ. 

Хувцас шиг Та тэднийг солих бөгөөд тэд ч солигдоно. 27 Гэвч Та хэвээрээ 

болоод Таны он жилүүд төгсөхгүй. ( Дуулал 102:25 – 27)  

 

Харин энэ үеийнхнийг Би юутай зүйрлүүлэх вэ? Энэ нь зах дээр суугаад бусад 

хүүхдүүдийг дуудан байгаа хүүхдүүдтэй төстэй агаад тэд 

( Матай 11:16 ) 

Тэгэхэд зөвт хүмүүс нь Эцэгийнхээ хаанчлалд нар мэт гийх болно. Сонсох 

чихтэй нь сонсогтун. ( Матай 13:43 ) 

 

Зарим үр нь сайн хөрсөнд унаж, ургаад, зуу дахин илүү ургац өгчээ гэв. Тэр 

эдгээрийг айлдаад, —Сонсох чихтэй нь сонсогтун гэв. ( Лук 8:8 ) 

 

Ийм давс хөрсөнд ч, бордоонд ч ашиглагдахгүй тул үүнийг хөсөр хаяна. 

Сонсох чихтэй нь сонсогтун гэж айлджээ. ( Лук 14:35 ) 
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Чуулгануудад Сүнс юу айлддагийг чихтэй нэгэн нь сонсогтун. Бурханы 

диваажинд буй амийн модноос идэхийг Би ялагч нэгэнд соёрхоно»”.( Илчлэлт  

2:7 ) 

[ ] Энэ үеийхэний төлөө Бурханы дуу хоолойг та сонсож байна уу?  

[ ] Та сайн хөрстэй юү? 

[ ] Муу хөрсийг хэрхэн сайн хөрс болгохыг та мэдэх үү? 

[ ] Бурханы үгийг сонсоод та гэмшдэг үү? 

[ ] Амийн моноос идэх нь сонголт уу? 

4.8 БУРХАНЫ ҮГИЙГ ОЙЛГОХ ЗҮРХ СЭТГЭЛ  

Шавь нар нь Түүн уруу ирж, —Та яагаад тэдэнд сургаалт зүйрлэлээр ярьдаг 

юм бэ? гэхэд 11 Тэр —Тэнгэрийн хаанчлалын нууцуудыг мэдэх нь та нарт 

өгөгдсөн юм. Харин тэдэнд өгөгдөөгүй. 12 Учир нь хэнд байна, түүнд ихээр 

өгөгдөж, элбэг дэлбэг байх болно. Харин хэнд байхгүй байна, түүнд байгаа нь 

хүртэл түүнээс авагдана. 13 Тэд харавч хардаггүй, сонсовч сонсдоггүй бөгөөд 

ойлгодог ч үгүй учир Би тэдэнд сургаалт зүйрлэлээр ярьдаг.  ( Матай:10 – 13 ) 

Энэ ард олны зүрх сэтгэлийг хатууруулж, чихийг нь дүлий, нүдийг нь сохор 

болго. Эс бөгөөс тэд нүдээрээ харан, чихээрээ сонсож, зүрхээрээ ухаарч, эргэж 

буцна, эдгэрнэ гэв. ( Исаиа 6:10 ) 

ЭЗЭНий номноос олоод уншигтун. Тэдгээрийн нэг нь ч алга болохгүй, нэг нь ч 

ижлээ алдахгүй. Учир нь Түүний ам айлдаж, Түүний Сүнс тэднийг цуглуулсан 

юм. ( Исаиа 34:16 ) 

[ ]  Сургаалт зүйрлэлийг та сонсоход сургаалт зүйрлэл хэвээрээ байдаг уу? 

[ ]  Өдөр тутмын тулааныг хэрхэн ялах та мэддэг үү? 

[ ]  Хоёр дахь  үхэл гэж юу болох мөн хэнд хамаатай болхыг та мэдэх үү? 

[ ]  Тэнгэрийн хаанчлалын нууцууд юу болохыг та мэдэх үү? 


