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Сэдэв 1

ÀМЬДÐÀЛДÀÀ ÃÀÐÃÀХ ТÀНЫ 
ХÀМÃÈЙН ×УХÀЛ ШÈЙДВЭÐ

Та амьдралдаа сэтгэл хангалуун биш байна  
уу? Хэрэв тийм бол та ганцаараа биш. Маш ол- 
он хүн амьдралдаа ядарсан, эцсэн, хоосон, бас  
амьдрал нь дүүрэн биш байдаг. Зарим нэг нь  
асуудлаа зохицуулах гэж өөрийн мэдрэмжээр  
боломжгүй санагдах зүйлсийн шийдлийг олох  
итгэл өвөрлөн аливаа нэг шашнаар туршиж  
үздэг. Гэвч энэ бүгд нь хоосон, хяслантай, гэмт  
зүйлсийн хариу болох Бурханыг туршиж үзсэн 
гэсэн үг хараахан биш.

Хэрэв та хайрлуулахыг хүсдэг, танд найз нөхөд  
хэрэгтэй, гэм нүглээ уучлагдаасай гэж мөрөөддөг  
мөн танд ирээдүй хэрэгтэй байгаа бол энэ бүх- 
ний хариулт нь Есүс Христ мөн. Тэр танд шинэ  
амьдрал өгөхийг мөн таныг цоо шинэ бүтээл бо- 
лгохыг хүлээсээр байна. 
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Та амьдралдаа сэтгэл хангалуун биш л байдаг 
бол ямар нэг зүйлээ өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн үг.  
Бид хийдэг зүйлээ л давтан хийсээр байвал байдаг  
л амьдралтайгаа байсаар байна. Таны амьдралдаа  
гаргаж байсан шийдвэрээс хамгийн чухал нь бо- 
лох нэгэн шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй.

Энэ шийдвэр таны ажлын сонголт, хаана су- 
ралцах, хэнтэй гэрлэх, мөнгө яаж олох эсвэл 
хаана амьдрах вэ гэдгээс ч илүү чухал юм. Уг 
шийдвэр мөнхийн асуудалтай хамаатай зүйл. 
Мөнхийн амьдрал гэдэг нь эцэс төгсгөлгүй цаг  
хугацаа бөгөөд бид бүгд түүнийг хаана өнгөрөөх 
тухай мэдэх хэрэгтэй юм. Амьдралын эцэст үхэл 
бий. Та үхээд оршихоо болино гэсэн үг биш та  
зөвхөн өөр газар байх болно гэсэн үг. Үхэл ирэ-
хэд нэгэн эргэлдэх хаалгаар нэвтрэн өнгөрдөг 
гэж ярьдаг. Та зөвхөн нэг газраас нөгөө газар руу 
л явна гэсэн үг.

Та дэлхий дээр байхдаа Бурхантай харилцаа 
тогтоогоод түүнтэй хамт мөнх амьдармаар бай- 
на уу? Хэрэв тийм бол та Есүс Христийг өөрийн  
Аврагч болгон хүлээн авах хэрэгтэй. Бид бүгд  
гэм нүгэлтэй, бидэнд Аврагч хэрэгтэй. Бурхан  
Өөрийн цорын ганц Хүүгээ бидний гэм нүглийн  
төлөөсийг төлөхийн тулд энэ дэлхийд илгээсэн.  
Тэр бидний буруу хийсэн зүйлс, нүглийн төлөө  
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цовдлуулан гэмгүй цусаа төлөөс болгон урсга-
сан. Тэр үхээд булшлагдсан харин гурав дахь 
өдрөө амилсан, одоо мөнхийн орон Өөрийн 
Эцэгийн баруун гарт заларч байгаа. Танд амар 
амгалан, баяр хөөр авчирч, Есүс зөв зогсоолд  
байлгах цорын ганц итгэл бол Тэр юм.

Аврагдахын тулд бид өөрсдийн гэм нүглээ 
илчилж, Есүсийг өөрийн Эзэн болгон хүлээн 
зөвшөөрөхийн зэрэгцээ Түүнийг Бурхан үхлээс 
амилуулсан гэдгийг зүрхэндээ ойлгож авахыг 
Библи заадаг.

Хэрэв та Есүсийг Эзэн гэж амаараа хүлээн 
зөвшөөрч, Бурхан Түүнийг үхэгсдээс ами-
луулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл, аврагдах 
болно. — РОМ 10:9

Энэ итгэл бол оюун санаандаа хүлээн зөвшөө- 
рөхөөс илүү зүрх сэтгэлдээ чин сэтгэлээсээ  
хүлээн авах итгэл юм. Олон хүн Бурхан байдаг  
гэдэгт итгэдэг боловч амьдралаа Түүнд даат- 
гадаггүй. Бурхан бол Амьдрал гэдэг номын 
Зохиогч нь таныг өөрийн амьдралаа баяртай- 
гаар, эрмэлзэлтэйгээр Түүнд өргөхийг хүсдэг. 
Бурхан таныг чөлөөтэй хүсэлтэйгээр бүтээсэн 
бөгөөд Түүнийг сонгохыг танд албадахгүй Гэвч 
хүссэн, хүсээгүй дэлхий дээр байх амьдралын 
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чанар таньямар байхаас хамааран та үхсэн хой-
ноо мөнх амьдралыг хаана өнгөрөөх вэ гэдэг 
тань шийдэгдэнэ.

Амьдралаа шийдвэрлэх сайн ажлыг та хийсэн  
үү? Хэрэв үгүй бол таныг бүтээсэн таны тухай  
илүү ихийг сайтар мэдэгч Нэгэнд эрх мэдлээ  
шилжүүлж яагаад болохгүй гэж? Машин ху- 
далдаж аваад асуудал гарч эхэлбэл би түүний  
үйлдвэрлэсэн нэгэн дээр эргэж очоод засуула- 
хыг эрмэлзэнэ биз дээ. Энэ зарчим Бурханд бас 
ижил үйлчилнэ. Тэр таныг бүтээсэн бөгөөд та- 
ныг маш их хайрладаг. Хэрэв таны амьдрал,  
таны сэтгэлийг хангахгүй байвал түүнийг Түүнд  
бариад оч Тэр засаад өгнө.

Өмнө хэлсэнчлэн та л шийдвэр гаргахгүй бол  
юу ч өөрчлөгдөхгүй. Та Христчин баймаар бай- 
на уу? Та өөрийн гэм нүглийг ч төдийгүй бас  
өөрийн амьдралыг тушаахад бэлэн байна уу? Та  
өөрийн гэмтэй амьдралын замаас эргэн Бур- 
хантай болон Бурханы төлөө амьдарч эхлэх цоо 
шинэ амьдралд суралцахад бэлэн үү? Хэрэв тийм  
бол цааш нь уншаарай. Учир нь таны төсөөлж 
чадах дээд зэргийн зүйлээс илүү сайхан амьдрал  
таныг хүлээж байна. Ийм боломж бүх хүмүүст 
бий. Таны ирээдүйн тухай Бурхан ийнхүү хэлж 
байна.



98

Амьралдаа гаргах таны хамгийн чухал шийдвэр

Учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлө-
гөөнүүдийг Би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь та 
нарт ирээдүй ба найдварыг өгөхийн тулд 
гай гамшгийн бус, сайн сайхны төлөөх тө- 
лөвлөгөөнүүд юм гэж ЭЗЭН тунхаглаж 
байна. — ИЕРЕМИА 29:11

Хэн ч таны өмнөөс сонголт хийхгүй. Зөвхөн  
та л өөрийн сонголтыг хийнэ. Ямар чанарын  
амьдралыг та хүсэж байна вэ? Өнөөгийн ний- 
гэм дэх таны харж байгаа жишээг та дагахыг  
хүсэж байна уу? Учир нь бид ертөнцөд юу ч  
авчраагүй. Мэдээж бид эндээс юуг ч бас авч  
гарч чадахгүй (1 Тимот 6:7). Бурхан бол “Aльфа  
ба Oмега”, эхлэл ба төгсгөл Эхэнд Бурхан бай- 
сан, эцэст бас Тэр байх болно. Тиймээс бидний  
хүн бүр өөрийнхөө тайланг Бурханд өгөх бол- 
но (Ром 14:12). Түүнд бэлэн байх цаг нь нэгэнт  
иржээ. Би үргэлж “Бэлэн ч байсан үгүй ч бай- 
сан, Есүс ирж байна” гэж хэлдэг. Одоо бэлэн 
бай, зөв шийдвэрээ гарга, үгүй бол хэтэрхий 
оройтож мэднэ шүү.
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Сэдэв 2

БÈД БҮÃД ÃЭМТЭЙ

Гэм гэдэг санаатайгаар Бурханы хүсэлд дуул-
гаваргүй байхыг хэлнэ. Бид бүгд гэмтэй. Энэ 
дэлхийд хэзээ ч нүгэл үйлдээгүй хүн байхгүй 
(Ром 3:23, Номлогчийн үгс 7:20). Энэ нь муу 
мэдээ, гэвч сайн мэдээ бий. Бид бүгд уучлагдан 
Бурханд зөв байж болох боломж бий.

Бүгд нүгэл үйлдсэнээр Бурханы алдарт  
хүрдэггүй, харин Христ Есүс доторх зо- 
лилтоор дамжуулан Түүний нигүүлслээр  
үнэгүй зөвтгөгдсөн билээ. — РОМ 3:23–24

Есүс таны гэмийн төлөө аль хэдийн төлөлт 
хийчихсэн. Таны хийх зүйл бол зөвхөн үүнд  
итгээд хүлээж авах л юм. Та гэм нүглээ хүлээн  
зөвшөөрч эргэн түүнээс хол байхыг хичээх хэ-
рэгтэй тэгвэл Бурхан уучлан таныг шинэ хүн 
болгон бүтээх болно.
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Хэрэв бид нүглээ (чөлөөтэйгөөр) хүлээн 
зөвшөөрвөл Тэрээр итгэмжит, зөвт (Тэр  
Өөрийн байдал ба амлалтандаа үнэнч) бө-
гөөд бидний нүглийг уучилж (ёс зүйгүй  
байдлаас холдуулж), бүх л зөвт бус (зо- 
рилго, бодол санаа ба үйлдэл дэх Түүний  
хүсэлд нийцэхгүй бүх зүйл) байдлаас бид- 
нийг (тасралтгүйгээр) цэвэрлэнэ. 

— 1 ИОХАН 1:9

Та Бурханаас ямар нэг зүйл хийхийг хүлээх 
хэрэггүй. Тэр хийх ёстой байсан зүйлээ аль хэ- 
дийн хийчихсэн. Тэр өөрийн цорын ганц Хүүг,  
бидний энэ газарт үхүүлсэн. Учир нь зөвхөн  
гэмгүй төгс зүйлийг золиослох нь бидний гэм- 
тэй явдлын төлөөс болох ганц зам байсан юм.  
Шударга байдал хангагдаж бид чөлөөтэйгөөр  
Есүс Христэд итгэж Түүгээр дахин Бурхантай  
дотно харьцаанд орж чадах болсон. Бид зүгээр  
өөрөө Бурхан дээр очих боломжгүй бид өм- 
гөөлөгдөх хэрэгтэй. Бидний өмнөөс явах нэгэн  
хэрэгтэй бөгөөд Тэр нь Есүс Христ мөн. Есүс, 
Бурхан бидний хооронд гэм нүглээс үүссэн 
завсрыг бөглөн зогссон байгаа бөгөөд Тэр бид-
нийг Бурханд аваачдаг.

Яг л хүүхэд өөрийн гэсэн эцэгтэй байдаг шиг 
(цусны бүлэг, ДНК, хромосом гэх мэт) Бурхан  
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дэлхийтэй эвлэрч түүнийг Өөртөө эргүүлэхийн  
тулд Христийн дотор Бурхан байсан. Бурхан  
Өөрийн бүтээсэн хүмүүст хайртай, тийм ч уч- 
раас тэднийг гэм нүглээсээ гарах аргагүй болж 
боолчлогдон худалдагдах замаас гаргах зам заал- 
гүйгээр орхихыг хүсээгүй. Есүс бол зам!

Ãэм хараалыг авчирдаг

Нүгэл чинь та нарыг олох болно гэж Бурхан  
хэлжээ (Тооллого 32:23). Гэм нүгэл чинь хараал  
авчирна, харин дуулгавартай байдал чинь ивээл  
авчирна (Дэд хууль 28). Хүн гэм нүгэл үйлдэх  
нь үетэй байж болох юм. Тэдний амьдрал хэ- 
нийхээс ч илүү сайхан байх шиг санагдаж болох  
боловч эцэст нь заавал сонголт хийснээс шалт-
гаалан аливаа зүйл тохиолддог.

Бид дуулгавартай байдлыг биш гэмтэй амьд- 
ралыг сонговол бидний сэтгэл зүрхэнд хоосрол  
тохиолдох болно. Хүн мах яснаас бүтээгдсэн би- 
еэс илүү өөр зүйл. Хүн нь оюун ухаан, хүсэл ба  
сэтгэл хөдлөлийг агуулсан сэтгэл зүрхтэй сүнс.  
Энэ нь хувь хүн. Гэмтэй хүн оюун санаандаа ша- 
налж байдаг. Тэд юу хийдэг, өмчилдөгөөсөө үл  
хамааран оюун санааны зовлонгоор дүүрсэн  
байдаг. Тэднийг юу ч хангаж чадахгүй болсон  
байдаг. Тэд сэтгэлдээ шаналан байдаг. Тэд өөрс- 
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дийн амьдралыг өөрөө авч явахаар шийдсэн  
үеэс эхлэн аливаа зүйлс өөрийнхөөр нь явагдах- 
гүй болж ирж, зовж шаналан, уурлан бухимдаж  
(сэтгэл зүйн хувьд унаж) эхлэдэг. Тэд итгэлийн  
замын тухай юу ч мэддэггүй. Тэднээс илүү агуу  
хүч чадал болох Бурханд итгэх нь тэдэнд огт  
ойлгомжгүй зүйл байдаг. Тэд хэзээ ч “Тэд Ми- 
ний амралт уруу орохгүй” гэж Би хилэгнэн  
андгайлсан” гэж айлдсанчлан итгэгч бид тэрхүү  
амралт уруу ордог (Еврей 4:3).

Тиймээ, гэмээр дүүрэн амьдрал бол хараалаар  
дүүрэн амьдрал юм. Ямар ч сайн зүйл байхгүй. 
Түүнгүйгээр амьдрах гэж хичээдэг нэгний үр 
дүнг Тэр ийнхүү дүрсэлсэн байдаг:

Би хүмүүст зовлонг авчирна. Ингэснээр 
тэд сохор хүн шиг алхах болно. Учир нь 
тэд ЭЗЭНий эсрэг нүгэл үйлджээ. Тэдний 
цус нь шороо мэт, махан бие нь баас мэт  
асгагдах болно. ЭЗЭНий хилэнгийн өдөр 
тэдний мөнгө нь ч, алт нь ч тэднийг чөлөө- 
лөх боломжгүй болно. Түүний хардалтын 
галд бүх дэлхий цөлмөгдөх болно. Учир нь  
дэлхийн бүх оршин суугчдын бүрэн төгсгө- 
лийг, үнэхээр сүрдмээр төгсгөлийг Тэр хийх  
болно. — ЗЕФАНИА 1:17–18
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Эдгээр эшлэлүүд нь аймшигтай сонсогдож  
байгаа, гэвч чинхүү Христэд итгэгч үүнээс айх 
хэрэггүй. “Түүнд итгэдэг хүн яллагдахгүй” (Ио- 
хан 3:18).

Ãэм буруу ба ял

Гэм бол нүгэлтний үргэлжийн хамсаатан. Тэр 
үүнийг няцаахын тулд маш олон зүйлийг хийж 
болох юм, гэвч бүүр сэтгэл зүрхнийхээ гүнд ин- 
гэж амьдрах нь буруу гэдгийг тэр мэдэж байгаа. 
Есүс хэлэхдээ гэмтнүүд нүглээсээ зугтаж чадах-
гүй гэдэг (Иохан 9:41).

Библи Шинэ гэрээ, Хуучин гэрээнд хуваагд- 
даг. Хуучин гэрээ нь “хуучин” учраас л хуучин  
гэж нэрлэгддэг. Тэнд Есүс ирж шинэ гэрээг  
байгуулах хүртэлх хүмүүсийн нүглийг хаахад  
хэрэглэж байсан Бурханы Хуучин Гэрээг ха- 
руулсан байдаг. Гэм нүгэлд өргөл хийж байсан  
системийн дагуу хүмүүсийн нүгэл хаагдаж байсан 
боловч хэзээ ч бүр мөсөн арчигдаж байгаагүй.  
Буруутгал үргэлж байж байсан. Хэдийгээр гэм  
нүглийг хаадаггүй боловч бүрэн авч хаясан шинэ  
хэлэлцээрийн дагуу бид төгс бөгөөд эцсийн  
золиос болох Шинэ гэрээтэй болсон. Энэ нь 
гэмийг төдийгүй буруутгалыг ч авч хаясан юм. 
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Дараах эшлэлүүдийг анхааралтай уншиж  
хэлж байгаа зүйлсийн хүч чадлыг цэгнэж үзээ- 
рэй. Эдгээр нь Библийн Еврей 10:10 номноос  
авсан болно.

Энэхүү хүслээр бид Есүс Христийн нэг удаа  
бүгдийн төлөө биеэ өргөсөн өргөлөөр дам-
жуулан ариусгагдсан юм. — ЕВРЕЙ 10:10

Харин Тэр (Христ) үүрд нүглийн (хэрэг бо- 
лох) төлөө нэг тахилыг өргөөд, Бурханы 
баруун гарт заларсан бөгөөд.

— ЕВРЕЙ 10:12

Тэр өдрүүдийн дараа тэдэнтэй байгуулах  
Миний гэрээ (хэлэлцээр, тохиролцоо) энэ 
юм. Би Өөрийн хуулиудыг тэдний зүр- 
хэнд тавина. Би тэдгээрийг тэдний ухаан  
санаанд (тэдний хамгийн гүн бодол болон  
ойлголтонд) бичнэ гээд, цааш нь Би цаа- 
шид тэдний нүглүүд, Тэдний хууль бус  
явдлыг санахгүй” гэжээ. — ЕВРЕЙ 10:16–17

Бузар мөс чанараас (муу ёрын) цэвэрлэг- 
дэхийн тулд [Түүний хүч чадал, мэргэн  
ухаан ба сайн байдалд дүүрэн итгэл ба  
үнэмшилтэйгээр] өөрсдийн зүрхэндээ ца- 
цуулж, биеэ ариун усаар угаалган, үнэн 
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зүрхээрээ [шударга, чин сэтгэлийн] ойр- 
тон очицгооё. — ЕВРЕЙ 10:22

Энэ эшлэл бидэнд маш олон сайхан зүйлийг 
илэрхийлж байна. Эхнийх нь Есүс бид бүхний  
төлөө золиос болсон, цаашид золиос болгох 
шаардлага нэгэнт байхгүй болсон. Хуучин гэ- 
рээнд золилт дахин дахин хийгдээд байсан 
боловч буруутгал хэзээ ч авагдаж байгаагүй.  
Есүс золиос болж бүхий л үед бидний гэм зэ-
мийг авч хаясан юм.

Гэм зэм хууль ёсоор арчигдсан, гэхдээ нүглээс  
өөрийгөө бүрэн чөлөөлөхөд суралцах хэрэгцээ  
байсаар байгаа юм. Үнэндээ Христийн төлөө  
амьдрах шинэ амьдрал өөрийн мэдрэмжээс  
гадна амьдарч сурахыг шаардсаар байгаа юм.  
Эдгээр нь тэднийг удирдах мэдрэмж ямар байс- 
наас шалтгаалахгүйгээр Бурханы Үгийг сурч  
Түүнийг дагах ёстой болно. Энэхүү дуулгавар- 
тай байх амьдралын хэв маяг нь таныг бүр 
илүүгээр ивээл дор сахин авч явах болно.
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БУУЖ ӨÃӨХ ЦÀÃ БОЛЛОО 

Та аль хэдийн Христийг хүлээн аваад шинэ 
амьдралыг яаж эхлэх тухай суралцах тусламж 
авахаар энэхүү номыг уншиж байгаа, эсвэл энэ  
номыг хэн нэгэн танд өгсөн бөгөөд тийм шийд-
вэр гаргахаар та бэлтгэж байж болох юм.

Иохан 3:16-т “Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайр-
ласан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр 
Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй харин мөнх амьтай 
болох юм” гэжээ.

Энэхүү эшлэлийн хүчийг ойлгуулахын тулд 
нэгэн түүхийг тантай хуваалцья.

Хүйтэн харанхуй цасан шуургатай шөнө жи-
жигхэн хүү Чикаго хотын нэгэн буланд сонин 
зараад сууж байв. Хүмүүс хүйтнээс болж дотог-
шоо орцгоож, харин хүү даарснаасаа болж олон 
сонин зарахыг хичээх хүчгүй байлаа. 

Тэр нэгэн цагдаад дөхөж очоод “Эрхэм ээ, та 
энэ хүйтэн шөнө ядуу хүн очоод хоноглочих 



1918

А М Ь Д Р А Л Ы Н  Ш И Н Э  З А М

дулаан газар мэдэхгүй биз? Би нарийн гудамны 
доор энүүгээр тэрүүгээр байгаа хоосон хайр-
цагнуудад унтддаг л даа, гэвч өнөөдөр их хүйтэн 
байна. Дулаан газар ороод шөнийг өнгөрөөчих- 
вөл үнэхээр сайхан байна” гэж хэлж гэнэ.

Цагдаа жижигхэн хүүг харж байснаа хэлжээ  
“Би чамд юу хийхийг хэлж өгөе. Чи тэр доор 
харагдаж байгаа том цагаан байшинд яваад оч. 
Тэгээд хаалгыг нь тогш “Иохан 3:16” гээд хэл-
чихээрэй, тэд чамайг оруулна” гэжээ.

Тэгээд хүү хэлснээр нь хийжээ. Тэр шатаар өг-
сөн тогштол нэгэн эмэгтэй хаалга нээж гэнэ. Тэр 
түүн рүү харж байгаад “Иохан 3:16” гэж гэнэ.

Эмэгтэй “За ор” гэжээ.
Тэр түүнийг оруулаад тухтай зөөлөн сандал 

дээр суулгаад задгай галын өмнө орхиод явжээ. 
Тэр галын өмнө хэсэг сууснаа “Иохан 3:16, би юу  
гэж байгааг ойлгохгүй ч гэсэн энэ нь даарсан хүүг 
дулаацуулдаг юм байна” гэж өөртөө хэлжээ. 

Дараа нь эмэгтэй буцаж ирээд “Чи өлсөж бай- 
на уу?” гэж гэнэ.

Тэр “Жаахан өлсөж байна. Хэдэн өдөр юм  
идээгүй л дээ жаахан хоол идэж болох юм гэж  
бодож байна” гэж гэнэ. Эмэгтэй түүнийг гал  
тогооны өрөөнд аваачин дүүрэн амттай хоол  
өрсөн ширээнд суулгажхүү ханатлаа идэж гэ- 
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нэ. Хүү мөн л “Иохан 3:16, би юу гэж байгааг ойл- 
гохгүй ч гэсэн энэ нь өлссөн хүүг цатгадаг юм  
байна” гэж бодож гэнэ.

Эмэгтэй хүүг дээш аваачиж бүлээн ус дүүр- 
гэсэн тэвштэй угаалгын өрөөнд оруулж гэнэ.  
Тэр усанд суун нилээд хэвтэж гэнэ. Тэгэж  
байхдаа “Иохан 3:16, би юу гэж байгааг ойлгохгүй  
ч гэсэн энэ бохир хүүг цэвэрлэдэг юм байна” гэж  
бодож гэнэ. Эмэгтэй орж ирээд хүүг нэгэн өр- 
өөнд аваачиж хуучин өдөн хөнжилд оруулаад 
түүнийг дулаан хөнжлөөр хучиж үнсээд сай- 
хан амраарай гэж гэнэ. Харанхуйд хүү цонхоор  
цас хаялан байхыг хараад өөртөө “Иохан 3:16,  
би юу гэж байгааг ойлгохгүй ч гэсэн энэ нь ядар- 
сан хүүг амраадаг юм байна” гэж бодож гэнэ.

Дараа өглөө нь эмэгтэй түүнийг амттан дүүр-
сэн ширээнд суулган хоол ундаар дайлж гэнэ.  
Дараа нь түүнийг нөгөө л дулаан ил галтай өр-
өөнд аваачин хамт суун Библи авчраад: “Чи  
Иохан 3:16-г мэдэх үү?” “Үгүй ээ эзэгтэй. Би  
мэдэхгүй. Би анх удаа л зааж өгөхөөр нь хэлсэн  
юм” гэж. Тэр Библээс Иохан 3:16-г гаргаж түүнд 
Есүсийн тухай тайлбарлаж өгчээ. Яг тэр өдөр 
галын урд хүү өөрийн сэтгэл зүрх, амьдралыг 
Есүст өгөхөөр шийджээ. Тэр айлд сууж байхдаа 
“Иохан 3:16, би юу гэж байгааг ойлгохгүй ч гэсэн 
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энэ нь хаягдсан хүүг хамгаалалтандаа авдаг юм 
байна” гэж хэлжээ. (Зохиолч нь тодорхойгүй.)

За хэрэв та өөрийн амьдралыг Бурханд даатган  
өгч гэм нүглээс ангижрах цорын ганц хүлээнзөв- 
шөөрөгдсөн зам болох Түүний Хүү Есүс Христийг  
хүлээн авах гэж байгаа бол таныг надтай хамт  
залбирахыг урьж байна. Доорхи үгийг чангаар  
давтан хэлж үг бүрийг өөртөө сонсож ойлгож 
аваарай.

“Ариун Эцэг Бурхан минь, би танд хайртай, би  
тань дээр итгэлтэйгээр өнөөдөр очиж миний гэм 
нүглийг уучлахыг хүсч байна. Би Таныг миний тө- 
лөө цовдлуулан үхээд миний хүртэх шийтгэлийг 
өөртөө авч Өөрийн гэмгүй цусыг миний төлөө 
урсгасан гэж итгэж байна. Та үхээд 3 хоногийн 
дараа үхлээс амилсан. Таныг үхэл зогсоогоогүй. Та 
сатаныг ялж түүнээс там ба үхлийн түлхүүрийг 
авсан. Та надад үнэхээр хайртай тул энэ бүгдийг 
хийсэн гэдэгт би итгэдэг. Би христчин болохыг 
хүсэж байна. Би бүхэл амьдралынхаа өдрүүдэд 
Танд үйлчлэхийг хүсэж байна. Таны амласан шинэ 
амьдралаар яаж амьдрахыг сурч авахыг хүсэж бай-
на. Би Таныг хүлээн авч байна. Есүс, би өөрийгөө 
танд өгч байна. Намайг байгаагаар минь хүлээн 
авч, хүссэнээрээ өөрчлөөч. 
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Баярлалаа, Есүс намайг аварсанд, Намайг Ариун 
Сүнсээрээ дүүргэн миний мэдэх шаардлагатай 
бүгдийг зааж өгөөч. Би одоо аврагдсан дахин төр- 
сөн, мөн үхээд тэнгэрт очно гэж итгэж байна.  
Эцэг Бурхан минь би аян замдаа баяр хөөртэй 
байж Таны алдрын төлөө амьдрах болно”.

Та энэхүү залбирлыг чин сэтгэлээсээ хий- 
сэн бол та үнэхээр энэ амьдралдаа маш чухал  
шийдвэрийг гаргаж байна. Яаж ч мэдэрч бай- 
сан Бурхан таны залбирлыг сонссон, хариулсан.  
Та одоо амар амгалан, эсвэл баяр хөөр, хүлээс- 
нээс тайлагдан эрх чөлөөг мэдэрсэн, эсвэл юуг 
ч мэдрэхгүй байж болох юм. Харин өөрийн мэд- 
рэмжээ Таныг дарангуйлагч болгохыг цаашид  
бүү зөвшөөрөөрэй. Бурханы үгэнд итгэ, Тэр 
итгэлтэй ба Өөрийн амлалтандаа үнэн ч. Есүс 
хэлэхдээ:

Эцгийн надад өгдөг (хариуцуулдаг) бүхэн 
Над руу ирнэ. Надруу ирэх хүнийг Би огт 
хөөж гаргахгүй. — ИОХАН 6:37

Бурхан дэлхийн төгсгөлд хүртэл тантай хамт 
байна гэж амласан. Та түүнийг мэдрэхгүй байж 
болох юм гэвч Тэр хаа сайгүй ямар ч цагт байж 
л байдаг. Тэр үргэлж таныг ширтэн хайр халам-
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жаар сахиж байдаг юм. Тэр танд хамаатай бүх 
зүйлсийг хамаатай болгож төгс болгохын тулд 
ажилладаг. Тэр таны дотор сайн ажлыг эхэлсэн 
бөгөөд Тэр түүнийгээ дуусган гүйцээх болно 
(Эхлэл 28:15, Дуулал 138:8, Филиппой 1:6).

Баяр хүргэе, хэзээ ч танд байгаагүй, хамгийн 
сайн Есүс найзтай боллоо. 

Та Түүнд бүх зүйлээ ярьж болно. Тэр таныг 
үргэлж ойлгох болно (Еврей 4:15). Тэр таныг 
хэзээ ч голж ял тулгахгүй. Түүнд ямар ч асуу- 
дал том эсвэл жижиг биш. Тэр зөвхөн Түүний 
замыг нь мэдэж таныг өөрийн амьдралын хэ-
сэгт урьж оруулахыг хүсэж байгаа юм.

“Та шинэ бүтээл болсон. Хуучин юмс нь өн- 
гөрчээ. Харагтун шинэ болсон байна” (2 Коринт 
5:17). Та цоо шинэ эхлэлтэй боллоо.

Та алдаа хийнэ. Бид бүгд л хийдэг. Та агуу 
зүйлийн төгсгөл хүртэл аян замдаа суралцах  
боломжтой боллоо. Харин алдаа хийх бүрдээ 
Бурханы уучлал болон цэвэрлэлтийг хүсмэгц 
олж авч болно гэдгийг санаж яваарай. Ямар ч 
гэм нүгэл хийсэн бай түүнийг гэмшихдээ та 
хурдан байгаарай. Түүнээс юуг ч нууж болох-
гүй учир нь Тэр бүхнийг мэдэж байдаг.

Бурханд танд үнэхээр хайртай. Таныг үр-
гэлж хайрлаж байдаг. Таныг сайн байвал их 
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хайрлаад, муу байвал бага хайрладаггүй. Тэр 
зүгээр л таньд хайртай.

Одоо шинэ амьдралын тухай ярих цаг бол-
лоо.
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ÀМЬДÐÀЛЫН ШÈНЭ ЗÀМ

Бурхантай, Бурханаар болон Бурханы төлөө  
амьдрах шинэ амьдралд ороход Түүний амьдра-
лын олон зарчмууд дэлхийнхээс өөр байж болох  
юм. Уг нь Бурханы зарчмыг л хүмүүс эргүүлчих- 
сэн юм. Бид аливааг Бурханы замаар хийлгэх гэж  
оролдохгүй л дээ гэхдээ эхэн үедээ хэцүү, ярвиг-
тай санагдаж болно.

Баптизм буюу усан баталгаа

Есүст итгэсэн шинэ итгэгч хүний хийх эхний 
зүйл бол усан баталгаа. Энэ нь та Христийг да-
гахаар гаргасан шийдвэрээ гадагшаа харуулж 
байгаагийн илрэл. Усан баталгаа хийлгэн усан  
доор орох явцад таны хуучин амьдрал булш-
лагдлаа гэсэн үг. Таныг уснаас гаргаж ирэхэд та  
дахин амилж шинэ амьтай боллоо гэсэн үг. Энэ  
нь ямар нэг байдлаар Бурханыг дагаж байгаа-
гийн илрэл мөн. “Үүний дүрслэл болох баптизм 
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нь эдүгээ та нарыг авардаг (оюун ухааны асуул-
тууд болон айдсаас)”.

Үүний дүрслэл болох баптисм нь эдүгээ та  
нарыг авардаг. Баптисм нь махан биеийн  
бузрыг арилгадаг юм биш, харин Бурханы  
өмнө сайн мөс чанарын амлалт бөгөөд  
Есүс Христийн амилалтаар дамжуулан  
авардаг. — 1 ПЕТР 3:21

Петр тэдэнд, гэмшигтүн, (Хэрэгсэхгүй 
байлгүй өөрийн доторх үйлчлэлдээ Бур-
ханы хүслийг хүлээн зөвшөөрөхийн тулд 
өөрийн бодол зорилгоо өөрчил) хүн бүр 
өөрсдийн нүглийн уучлалын төлөө Есүс 
Христийн нэрээр баптисм хүртэцгээ. Та 
нар ч Ариун Сүнсний бэлгийг авах болно. 

— ҮЙЛС 2:38

Сүм цуглаанд явах

Хийх ётой бас нэгэн чухал зүйл бол орон ну- 
тагтаа байгаа сүм цуглаанд хамрагдан оролцох 
асуудал. Гараж дотроо суугаад байвал машинтай  
болно гээд суугаад байдаг шиг, сүм цуглаанд 
яваад байвал Христчин болно гэсэн хэрэг биш. 
Бид цуглаанд яваад Христчин болохгүй. Харин 
тэнд бусад итгэгчидтэй хамт байж нөхөрлөн 
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Бурханыг магтан дуулах хэрэгтэй. Цуглаан нь 
мөн Бурханы Үгийг судалдаг газар юм.

Бүх цуглаанууд сайн гэж хэлэхгүй. Зарим нэг  
нь шашны байгууламж бүхий гаднаас нь хара- 
хад гайхамшигтай сайхан харагдавч дотроо хэн  
нэгэнд хэрэг болчих сайхан зүйлгүй байдаг.  
Зарим газар нэг нь нөгөөгөө хэт давамгайлах 
хандлагатай байхад зарим нэг нь ямар нэг том  
газарт харьяалалгүйгээр бие даан орших жишээ- 
тэй байдаг. Танд цуглааны талаар бат ойлголт  
байх аваас сонголт хийх гол асуудал ойлгомж- 
той болно. Энэ нь таны итгэлд ижил нийгмийн 
тань шатлалд ойрхон нөхөдтэй болж дэлхий 
дээрх аливаа буруу уруу таталтанд оруулахгүй 
байлгах боломж олгох болно.

Танд Христчин хүний хувьд өсч байна гэдгээ  
мэдэрч байх цуглаан хэрэгтэй гэдгийг анхаарах  
нь зүйтэй. Шинэ итгэгчдийн хувьд маш олон  
зүйлсийг сурч авах шаардлагатай. Хэрэв тэр  
суралцахгүй ахиц гаргахгүй байвал эргээд хуу- 
чин байдалдаа орох, ухрах аюултай. 

Шинэ итгэгч нарт жижгэвтэр Библи судла- 
лын бүлэг ашигтай байдаг. Ер нь жижиг бүлэгт  
та сурах, асуулт асуух, залбирал хийх, бусдын  
төлөө залбирах боломжтой. Ер нь цуглаанууд  
насанд хүрэгчдийн, Библи судлалын бүлгүүд  
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эсвэл гэрийн бүлгүүдтэй байдаг. Цуглаан нь  
зүгээр л нэг алба хаах газар биш бөгөөд харин  
Христийн нэгэн бие (сүм, цуглаан) дор байж  
өөрийн зорилго үүргээ таньж илэрхийлэх газар  
юм. Бусдаас хүлээн авахаас гадна бусдад өгөх 
газар юм.

Èтгэмжлэл

Итгэмжтэй байдал маш чухал. Амьдралдаа 
нэг буруу зүйл хийгээд л бид тийм замбараагүй 
амьдралд ордог биш харин бид бурууг үргэлж- 
лүүлэн хийдэг учраас бурууг үйлддэг. Мөн ямар  
нэг зүйлийг нэг хоёр удаа сайн хийгээд л бид бас  
Бурханы шинэ амьдралд орчихно гэсэн үг биш.  
Бид шаргуу байж мэддэг зүйлээ хийдэг байх хэ- 
рэгтэй. Бид тууштай байх хэрэгтэй. Бурхан танд  
өөрийгөө хянах болон сахилгажуулах сүнсийг 
өгсөн (2 Тимот 1:7). 

Тэгэхээр та өөрийгөө дасгалжуулах хэрэгтэй. 
Цагийг Бурхантай өнгөрөөхийг хичээж байх хэ- 
рэгтэй. Түүний Үгийг судалж, Библийг ойлгоход  
дөхөм болох номнуудыг унш. Сургалтын бичлэг,  
СD эсвэл Христчин телевизийн хөтөлбөрүүдийг  
үздэг байх хэрэгтэй. Залбирах цаг гаргадаг байх.  
Өдрийн турш өөрийн замаар залбирдаг байх хэ- 
рэгтэй. Христчин болж өсч эхэлмэгц Бурхантай 
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ярих төдийгүй сонсож сурах бөгөөд энэ нь танд  
Түүнтэй хамт алхахад тань таатай сайхан хэм-
жигдэхүүн болж өгдөг.

Бас нэг чухал шаардлагатай хэсэг бол өгдөг 
байх. Бурхан бидэнд маш олон зүйлсийг өгсөн.  
Өөртөө туслуулсан бол танд бусдад туслах хү-
сэл төрөх нь байгалийн хууль ба та өөрийн  
үйлчлэлээр сүм цуглаандаа өгөх замаар бусдад  
өгч болох юм. Бурханд өгсөн болгоныг тэр олон  
дахин олон болгон буцааж өгдөг. 

Түүний үгэнд “суулгаснаа хурааж авдаг” гэ- 
сэн үг байдаг. Христийг хүлээн авч Түүн дотор  
шинэ хүн болж төрөхийн өмнө бид өгөх ту- 
хай тийм ч их сонирхол байдаггүй. Бид амиа  
боддог, бидэнд өгөөсэй гэж хүсэж байсан бол  
Есүсийг гүнзгий хайрлах тусам бидний зүрх 
сэтгэл өөрчлөгддөг.

Àриун Сүнсээр баптизм хүртэх

Баптисм хүртэнэ гэдэг нь усан доогуур шумба- 
на гэсэн утгатай. Үер нээлттэй бүхнийг дүүргэдэг.  
Хэрэв та нээгдсэн бол Ариун Сүнсээр дүүргэгд- 
сэн гэсэн үг. Есүсийг өөрийн Аврагчаа болгон хү- 
лээн авсан бол та Ариун Сүнсийг хүлээн авсан 
гэсэн үг боловч та бүх зүрх сэтгэлээ нээгээгүй 
байснаас дүүрэн биш байж болох юм.
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Та Ариун Сүнстэй байж болно. Гэхдээ Тэр  
таныг бүрэн дүүргэсэн гэдэгт итгэлтэй байх хэ- 
рэгтэй. Бурхан таныг Өөрийн үйлчлэлдээ бүрэн  
ашиглахыг хүсэж байгаа учраас амжилттай үр  
өгөөжтэй байхын тулд Түүний Сүнсний хүч танд  
хэрэгтэй.

Бурхан бидэнд өдөр тутмын амьдралаар амьд- 
рах ер бусын (ер бусын эрч хүчтэй байлгах авьяас 
бэлэг) бэлгийг өгдөг. Тэр бэлэг нь төрөл бүрийн  
байх бөгөөд хүн бүхэн хүртдэг. Гэхдээ зарим нэг- 
энд илүү ихээр өгөгддөг. Би багшлах бэлэгтэй  
байхад бусад нь хөгжимдөх эсвэл удирдах, энэрэх  
туслах бэлэгтэй байж болно. 1 Коринт 12:7–10-т  
есөн бэлэг дурьдагдсан байдаг. Бид тэдгээр бэл- 
гийг тэсч ядан хүсэх хэрэгтэй. Тэдгээр нь мэдлэг, 
цэцэн мэргэн үг, итгэлийн бэлэг, эдгээх бэлэг, 
гайхамшгийг үйлдэх, эш үзүүлэх (Бурханы хүсэл 
зорилгыг дамжуулах), сүнснүүдийг ялгах чадвар, 
хэлээр ярих, хэлүүдийг тайлбарлах зэрэг болно.

Та бэлгүүдийг ойлгохгүй байж болох юм. Би  
Бурханаас тэр бэлгүүдээс танд өгч, таныг сур- 
гаж мөн зохистойгоор ашиглахыг гуйхыг хүсэж  
байна. Бид Бурханы хэлээр хүмүүс ярьж байх  
(харь хэлээр ярих) олон жишээг мэднэ. Бид  
харь хэлээр ярьж байхдаа Бурханы нууцыг бо- 
лон гайхамшгийг мэдэж бас биднийг сургамжилж  
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сайжруулдаг. Паул хүмүүсийг харь хэлээр яри- 
хыг уриалсан байдаг (1 Коринт 14:2, 4–5).

Харь хэлээр ярих бэлэг Христчидийн дунд 
олон жил хил хязгаар болсоор ирсэн байдаг. За-
рим нь энэ бол бэлэг гэж үздэг байхад зарим нь 
биш гэж үздэг. Бидэнд туслах бүх зүйлс бидэнд  
хэрэгтэй. 

Ихэндээ хүмүүст тохиолддоггүй бас ойлгодог- 
гүй болохоор хэрэгсдэггүй. Энэ нь алдаа юм. Бид  
Библийг уншиж юу хэлсэн байгаад нь итгэх хэ- 
рэгтэй.

Би таныг Түүний өгсөн бэлэгт биш Ариун 
Сүнсэнд өөрт нь анхаарлаа тавих хэрэгтэй гэж 
анхааруулж байна. Бэлэг өөрөө ирдэг. Би гутал 
авахаар дэлгүүр рүү явахдаа надад хос гутлын 
хэл өгөөч гэж гуйдаггүй. Би гутал авъя гэж  
гуйдаг харин гутлын хэл нь гутландаа оёгд- 
чихсон хамт ирдэг. Энэ нь яг Ариун Сүнстэй  
ижил. Өдөр бүр Түүний оршихуйг өөрийн 
амьдралдаа урь. Тэр үед хэл өөр бэлгүүдийн 
хамт яг хэрэгтэй цагтаа өгөгдөх болно. 

Түүний Бэлгийг биш 
Бурханы Оршихуйг гуй.

Бурхан таны амьдралд сайн зүйлийг хийхийг  
хүсдэг. Тэр танд маш их ивээлийг өгөхийг хүс- 
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дэг харин та Түүнийг зөвхөн юу хийж чадах вэ?  
гэдэг өнцгөөс биш, харин хэн бэ гэдэг үүднээс  
нь эрж хайгаарай. Тэр бол зүйрлэшгүй сайхан  
бөгөөд Түүний оршихуйд байх нь гайхамшигтай.  
Түүний царайг эрэн хайхдаа Түүний гар нээлт- 
тэй байгааг та мэдэх болно. Хэрэв та Түүний 
зөвхөн гарыг хайх юм бол та Түүнийг гутааж  
байгаа хэрэг. Хэн ч бүр Бурхан ч хэн нэгний 
хувийн эрх ашигт нийцэхийг хүсээгүй.

Бурханаас юу ч гуйсан хэрэв тэр нь цагаа ол-
сон бөгөөд танд зохистой зүйл байвал Тэр өгөх  
болно. Гэхдээ үргэлж Түүнийг өөрийн амьдрал-
даа байлгах нь юунаас ч эрхэм чухал байдгийг 
үргэлж санаж байгаарай. Түүний оршихуй, Түү- 
ний зам, Түүний мэргэн ухаан, Түүний ойлголт, 
Түүний хүч чадал...

Бурхан бол бүх зүйл харин бид бол Түүнгүй-
гээр юу ч биш. Есүс хэлэхдээ “...Учир нь надаас 
салангид байх юм бол та нар юу ч хийж чадах-
гүй” (Иохан 15:5) гэсэн.

Учир нь Түүнээс, Түүгээр, Түүнд бүх юм  
байна. (Бүх зүйлс Түүнээс гаралтай, Түүнээс 
ирдэг, бүх зүйл Түүгээр амьдардаг, бүх зүйл 
түүнд төвлөрч Түүнд дуусдаг) Түүнд алдар 
нь үүрд байх болтугай. Амен. — РОМ 11:36
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Сурах зүйлс олон байна

Энэхүү жижиг номонд таны сурах ёстойг хэ- 
лэх, хуваалцах маш олон зүйл бий. Та Христийн 
сургаалийн суурьт үндэслэн өөрийн итгэлийн 
номлолыг сурах хэрэгтэй. Шинэ итгэгчийн сур- 
галт ихэнх сүм цуглаануудад явагддаг. Би таныг  
үүнд заавал явж суралцаарай гэж урамшуулмаар 
байна. Та Есүс онгон эхээс мэндэлсэн гэдгийг  
мэдэж авах болно. Энэ нь итгэшгүй сонсогдож 
байгаа гэдгийг мэдэж байна. Гэвч энэ нь гарцаа- 
гүй үнэн бөгөөд яагаад гэдгийг та ойлгох маш  
чухал. Түүнийг мэдээгүй бусад хүмүүст номлох  
хэрэгтэй гэдэг үүднээс, мөн та санхүүгээ Бур- 
ханд өргөх ёстой гэдгийг сурах болно. Та мөн  
Эцэг Хүү Ариун Сүнс тэдний нэгдмэл Бурханд  
үйлчлэхийн үнэнийг сурна. Мөн та Тэнгэрийн  
элчүүдийн зорилго, Есүсийн цусны чухал бо- 
лох, Бурханыг яаж сонсож болох, зөвт байдлын  
номлол, харуусал, гэмшил өөр олон зүйлсийн 
тухай мэдэж авах болно.

Хэдийгээр энэ номонд бүхнийг хэлж чадах-
гүй ч би цааш нь таны амьдралд хамгийн чухал 
гэж бодсон гол зүйлсийг тантай хуваалцахыг 
хүсэж байна.
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БОДОХ ЦЭÃНЭХ ШÈНЭ ЗÀМ

Бүхэл бүтэн шинэ замаар бодож сурах гэдэг  
нь маш их чухал. Бурхан таны амьдралд сайхан  
төлөвлөгөө бэлдсэн, харин та түүнийг нь зөвшөө- 
рөх хэрэгтэй. Сатан ч танд болон таны амьдралд 
зориулсан төлөвлөгөөтэй бөгөөд тэр нь муу зүйл  
байдаг. “Хулгайч (Сатан) зөвхөн хулгайлах, алж,  
устгахаар ирдэг” (Иохан 10:10). Сатан биднийг  
итгэнэ гэж бодож бүхэл төрлийн муу бодлыг 
бидний тархинд тарьдаг. Ийм замаар тэр хүмүү-
сийг бидний амьдралд орох замыг олдог.

Энэ үеийн явдалд бүү нийцэгтүн. Харин 
Бурханы хүсэл юу болохыг, тухайлбал сайн, 
тааламжит, төгс төгөлдөр хүслийг батлахын 
тул оюун ухаанаа шинэчлэн өөрчлөгдөгтүн.

 — РОМ 12:2

Дээрх эшлэл нь бидний бодол өөрчлөгдөө-
гүй цагт бидний амьдрал өөрчлөгдөх боломжгүй 
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юм хэрэв шинэ амьдралыг хүсэж байвал, шинэ 
бодол санааг бий гэдгийг тодорхой харуулж 
байна. Хүн бүрт Бурханы сайн төлөвлөгөө бий, 
гэхдээ түүнийг бид өөрсдийн бодол оюунаа 
өөрчилж байж амсах болно.

Та өөрийнхөө бодол  
санааг хянаж болно

Та бодсоноороо юу ч хийж чадахгүй гэж над  
шиг бас бодож байгаа байх л даа. Энэ маш буруу.  
Та юуг бодох юуг бодохгүй байхаа өөрөө ший- 
дэх чадвартай ба үүнд маш болгоомжтой байх 
хэрэгтэй. Ухаан санаа тань хаана байна тэнд та  
явж байдаг. Бид бүгдээрээ ямар нэг зүйлийг 
идэх тухай эхэлж бодож чадна. Жишээ нь: мө- 
хөөлдөс, боов эсвэл өөр ямар нэгэн хорхой 
хөдөлгөсөн зүйлс. Бид эдгээрийн тухай бодсоор  
бид эдгээрийн тухай байлгах ёстой зүйлс болтол  
нь бодож чаддаг. Хэрэв эдгээрийн тухай урт 
хугацаагаар бодсоор байвал түүниг авахаар 
машиндаа суугаад хэдэн милд ч хамаагүй явж 
олж идээд харин дараа нь ямар ч хэрэггүй зүйлд  
цаг болон мөнгөө зарцуулснаа мэддэг.

Хэрэв хэн нэгэн биднийг хуурч буруу зүйл  
хийвэл бид энэ тухай бодон бодсоор өөрсдий- 
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гөө уурлуулж санаа сэтгэлээр унадаг. Бидний 
бодол бидний сэтгэлийн хөдөлгөөнд нөлөөлж 
бид үг болгон ярьдаг.

Та уурласан эсвэл сэтгэлээр унасан үедээ 
өөрийгөө юу болоод байгааг бодоод үзээрэй 
тэр үед та өөрийн мэдрэмж болон бодол санаа 
хоорондын шүтэлцээг мэдрэх болно.

Ухаан санаа бидний сатантай хийх дайны 
талбар. 2 Коринт 10:4–5-д буруу төсөөлөл, бод-
лыг эвдэж нураан Есүс Христийн дуулгавартай 
байдалд олзлуулах тухай ярьж байна. Энэ нь 
биднийг Бурханы Үгийн дагуу бодож сэтгэхийг 
хэлж байгаа юм. Христийн сургаалаас гадуур 
нийцэхгүй аливаа бодолд орж ирсэн зүйлсийг 
оюун санаанаасаа чөтгөрийн хуурмаг явдал гэж  
гаргаж хаях хэрэгтэй. Хэрэв таны дайсан (Сатан) 
таны санаа бодлыг хянаж эхэлбэл таны хувь заяа  
болон амьдарлыг тань гартаа авах болно. 

Жишээ нь, хэрэв амиа хорлох тухай бодол 
орж ирвэл Бурхан таны дотор энэ бодлыг оруу- 
лаагүй нь ойлгомжтой. Тэр таныг сайхан амьдарч 
сэтгэл хангалуун байлгахыг хүсдэг. Хэрэв таны  
дотор та бол муу хүн, хэн ч танд хайргүй гэсэн 
бодол орж ирвэл энэ нь Бурханы үг биш учраас  
Түүнээс ирсэн зүйл байж таарахгүй.
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Эсрэг бодол

Эсрэг сөрөг аливаа бодлоос болгоомжтой 
байгаарай. Таны амьдралд зориулсан Бурханы 
ямар ч сөрөг төлөвлөгөө байх ёсгүй. Аягатай 
усыг хагас дундуур байна гэж харснаас хагас 
дүүрэн байна гэж харсан нь илүү ашигтай. 
Эерэг бодол хэнийг ч зовоодоггүй. Таны амьд- 
ралд ямар ч болсон байсан хамаагүй та өөрийн 
ирээдүйн тухай эерэг бодолтой байх хэрэгтэй. 
Бурхантай зөвшилцөн сайн сайхан зүйлс тохи-
олдох гэж байна гэдэг бодолтой байх хэрэгтэй. 
Над шиг та эсрэг бодолтой байвал эерэг бод-
лоор дасгалжих хэрэгтэй.

Би маш эсрэг уур амьсгалыг бий болгон үр- 
гэлж бүтэлгүй зүйлс эсвэл гамшгийн тухай 
боддог байлаа гэтэл үнэхээр эсрэг болдог юм 
гэдгийг ойлгож авсан юм.

Зовж шаналсан хүмүүсийн бүх л өдрүүд 
муу муухай. Харин хэний зүрх хөгжилтэй 
байна. Түүнд найр наадам үл тасарна.

— СУРГААЛТ ҮГС 15:15

Ариун Сүнс намайг анх энэ эшлэлд авчра-
хад би “муу ёр” гэж юу байдгийг мэддэггүй 
байсан гэхдээ би муу муухай бодол толгойнд 
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байсан цагт ямар нэг муу муухай зүйл тохи-
олдолд бэлтгэгдэж байгаа юм байна гэдгийг 
ойлгож авсан юм. Би мөн ихэнх үед боддог 
байсан зүйлс тохиолддог гэдгийг бас хүлээн 
зөвшөөрч авсан юм. Би өөрөө амьдралаа өөрч- 
лөхийг хүсэж байсан бөгөөд Бурханыг яагаад 
миний амьдралыг өөрчлөхгүй байнаа гэдгийг  
ойлгодоггүй байлаа. Гэвч эцэст нь би Бурхан  
миний амьдралыг өөрчлөхөөс өмнө өөрийн-
хөө бодлыг өөрчлөхгүй бол болохгүй байгаа 
юм байна гэдгийг ойлгож авсан юм.

Юуны ч тухай сөрөг бодолтой байж болох-
гүй... өөрийн ирээдүй төдийгүй өнгөрснийг  
ч Бурхан өөрийн төлөвлөгөөндөө оруулдаг. 
Таны хийсэн буруу болон алдаатай бүхий л 
зүйлсийг чинь Тэр сургамж болон ухаалаг хүн 
болгоход ашиглуулж өгдөг. Та тэрнээсээ сурч  
дахиад ийм алдаа хийхгүй болтлоо суралцдаг.  
Өөрийн санхүүгийн байдал, найз нөхөд, гэр бүл,  
таны харагддаг байдал, таны ажил болон олдох- 
гүй байдаг ажил, амьдардаг газар, ямар төрлийн  
машин барьдаг эсвэл өөр бусад зүйлсийн  
талаар сөрөг бодолтой байж хэрхэвч болох-
гүй. Өөртөө эерэг хандлагыг бий болгосноор 
тэр нь хүчтэй эерэг амьдралыг бий болгоход 
тань тус болох болно.
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Санаа бүү зов эсвэл Бүү түгш

Санаа зоволт ба түгших нь муу бодол авчир-
даг хоёр хэлбэр юм. Санаа зоволт нь ерөөсөө  
сайн зүйл биш бөгөөд олон хохирол авчирдаг.  
Өөрийн асуудлуудыг шийдэхийн тулд бүхий л  
санаа зоволтоо Бурханд итгэх итгэлээр соль.  
Санаа зоволт таныг наснаас чинь хөгшин хараг- 
дуулдаг. Мөн толгойн болон ходоодны өвчин  
авчирч эвлэрэхэд бэрх болгодог. Энэ нь таны амьд- 
рал дахь Бурханы хүсэл биш. 

Санаа зовохгүй болох нь мэдээж эхэн үед хэ- 
цүү, яагаад гэвэл та өөртөө халамж тавьж дараа  
нь яахыгаа бодоод сурсан учраас гэхдээ та амьд- 
ралын шинэ замаар явахаар шийдсэн гэдгээ 
санах хэрэгтэй.

Бурхантай харьцаагүй хүмүүс магадгүй санаа  
зовох ёстой гэж бодож болох юм. Гэвч та бол 
тэгэх ёсгүй. Бурхан таны талд бөгөөд “Тэр та 
нарын төлөө санаа тавьдаг учраас бүх зовнилоо  
түүнд үүрүүл” гэж хэлсэн (1 Петр 5:7).

Түгших гэдэг нь маргаашийн төлөө өнөөдөр 
цагаа зарцуулна гэсэн үг. Есүс бүү түгш өдөр 
бүрийн зовлон тухай өдөртөө хангалттай гэж  
хэлсэн (Матай 6:34). Цаг нь болохоор та юу хий- 
хээ мэдэх болно. Гэхдээ та болох хүртэл нь юу  
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хийхээ мэдэхгүй л байх. Бурхан таныг Түүнд ит- 
гэхийг хүсдэг. Тэр хэзээ ч оройтдоггүй мөн хэзээ  
ч цаг нь болоогүй байхад эртдэдгүй. Шинэ итгэг- 
чид ингэж сураагүй учир хүлээх тэдэнд хэцүү  
байдаг. Хэсэг хугацааны дараа танд “хүлээх” гэ-
дэг зүйл таалагддаг болох байх. Таны оюун санаа  
амарч, өдөр бүр чөлөөтэй байж дараагийн зүйл- 
сийн тухай бодолгүй чөлөөтэй амьдрах болно.

Санаа зовож эхлэх болгонд муу ёрын сүнсэнд  
би Бурханы хүүхэд тэр миний төлөө санаа тавих  
болно гэдгийг сануулан хэлж байх хэрэгтэй.

Оюун санаагаа шинэчлэх ийм зам нь Бурханы  
үгийг судалснаар орж ирдэг. Энэ нь зөв ба буруу  
хоёр замыг сонгож байгаатай ижил зүйл. Жишээ  
нь: нэг хүн өөрийнх нь гэр үргэлж ядуу байсан 
учраас өөрийгөө насан туршдаа ядуу байх ёстой  
гэж боддог байж болох юм. Тэгвэл тэр хүн Бур- 
ханы үгийг мэддэг бол энэ бодол нь худал зүйл  
болж хувирна. Бурханы туслалцаатайгаар мөн  
Түүний зарчимуудыг санхүүгийн байдалдаа ашиг- 
ласнаар тэр өөрийн ядуурлын хүрээг тас цохиж,  
байх хэмжээнээсээ илүү авах болно. Бурхан сэт- 
гэл тань амжилттай байгаагийн адил аливаа үйлс 
тань амжилт олж эрүүл энх байгаасай гэж хүс- 
дэг (3 Иохан 2). Та сэтгэлдээ боловсорч Бурханд  
дуулгавартай болж ирмэгц Тэр танд зохистой 
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бөгөөд ухаалгаар хэрэглэх сайн бүхнийг өгөх 
болно. 

Бурхан таны хэрэгцээг ханган, танд айх  
хэрэг байхгүй байх болно. Хэрэв та ажилд  
орохыг хүсвэл та залбир, тэр танд ажил олж 
өгөх болно Тэр танд тус хүргэн таны гар хүр- 
сэн бүхэн хөгжин дэвжиж амжилтыг олох 
болно.

Есүс таныг сайхан мамьдралтай байхыг хүс- 
дэг. Мэдлэг олж ав, ойлгож ав, ялгааг олж хар.  
Мэдлэггүйгээр хүн сөнөнө. Христ Есүс бол  
бидний хувьд Бурханаас ирсэн мэргэн ухаан  
мөн (1 Коринт 1:30). Түүний зүгт алхахын  
тулд оюун санаагаа гэгээрүүлэх өсч өндий- 
хөд зориулж мэргэн ухааныг гуй. “Учир нь 
мэргэн ухаан нь бадмааргаас ч илүү үнэтэй. 
Хүсэж болох ямар ч зүйлсийг түүнтэй зүйр-
лэхийн аргагүй” (Сургаалт үгс 8:11).

Миний хамгийн сайн зарагдсан ном бол  
“Оюун ухаан тулалдааны талбар” юм. Таныг  
тэр номыг аль болох хурдан олж уншаарай  
гэж зөвлөх байна. Оюун санаагаа шинэчилнэ  
гэдэг нь хэсэгхэн хугацаанд дайн хийхтэй  
ижил гэхдээ битгий бууж өгөөрэй гэдгийг  
сайн санаж яваарай. Бурханыг хичээнгүйлэн  
хайгч нь шагнагдах болно.
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Үгс нь хүч чадлын сав гэлтэй. Үгс нэг бол  
бүтээн босгох эсвэл нураан унтраах хүчийг  
агуулсан байдаг. Бүр эхэнд Бурхан сайн сайх- 
наар ярьж бүх юмсыг бүтээсэн бөгөөд бид 
тийм л байх ёстой юм.

Амныхаа үр жимсээр хүмүүний ходоод (ёс 
суртахуун) дүүрэх бөгөөд тэрээр уруулаа-
саа гарах бүтээгдэхүүнээр цадна (сайнаар 
эсвэл муугаар). Амь ба үхэл нь хэл ярианы 
хүчинд байдаг. Түүнд дуртай хүн эдгээрийн  
үр жимсийг (үхэл ба амь) хүртдэг.

— СУРГААЛТ ҮГС 18:20 –21

Энэхүү эшлэлийг анхааралтай ажиглавал  
биднээс гарах үгс шууд үр дагавартай гэдгийг  
харуулсан байна. Зарим маань сайныг, зарим  
маань мууг үйлддэг байна. Бид ярьж хэлэхээр  
амаа нээхдээ хэлэх үгийнхээ хүч чадлыг мэ- 
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дэрдэг байх ёстой. Бидний бодол санаа маань  
үг болон гарч ирдэг. Өнөө сатаны тарьсан муу  
сөрөг санаа бодол орсон байгаа үгээр гарч ирнэ  
гэсэн үг юм. Сатан бидний ухаанд муу муухай  
зүйлээ хийгээд бид тэднийг нь үг болгож амаа- 
раа гаргаж сатанд аливаа муу муухайг үйлдэх  
хаалгыг нь нээж өгдөг гэсэн үг юм гэж хүсэж  
байгаагаа харж аль хэдийн болчихсон юм.

Ам хэлээ захирдаг хүн аюулаас сэтгэлээ хам- 
гаална. — СУРГААЛТ ҮГС 21:23

Хамгийн том сорилт бол бид харж мэдэрч 
байгаагаа ярьдаг, гэтэл Бурхан биднээр Түүний 
Үгэнд юу гэж байгааг яриулах гэж байдаг. Би 
танд өөрийн нөхцөл байдлаа өөрөөсөө холдуулж  
түлх гэж хэлэх гээгүй, харин давж гар гэж хэлэх 
гэсэн юм. Асуудлын үед та яаж ярьж байна гэд-
гээс маш олон зүйл шалтгаална.

Израильчууд арван нэгэн өдөр хийх аялалд 
дөчин жил зарцуулсан. Тэд нэг л уулыг тойроод  
ямар ч дэвшил гаргалгүй явцгаасан. Тэд маш 
их асуудал гаргаж байсны хамгийн том нь гом- 
дол тавин гоншигноцгоож байсан. Аливаа зүйл  
тэдний бодож байснаас өөрөөр болж ирмэгц  
л тэд үглэцгээж гомдоллож байсан. Харин Бур- 
хан биднийг уулын оройд гарахад, эсвэл зэрлэг  
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зэлүүд болсон шиг санагдах амьдралын хэцүү  
үед талархаж ерөөхийг хүсдэг. 

Асуудлын үед юу хэлж байгаагаас нь шалт- 
гаалан “хавханд” хэр удаан байхыг тодорхойлж 
болдог. Ром 14:17-д “эдгээр нь танд хачирхалтай  
санагдаж болох боловч таны үгс үнэхээр хүчтэй 
зүйл” гэж хэлсэнчлэн бид “байхгүйг байгаагаар 
дуудагч” Бурханд үйлчилдэг. Бурхан Өөрийн  
хүслийг аль хэдийн болсон мэт хардаг. Ингэж 
хийхийн тулд бид итгэлийн нүдээр харж сурах  
хэрэгтэй. Итгэл гэдэг нь одоогоор харагдахгүй, 
мэдрэгдэхгүй байгаа бүх бодит зүйлсийг мэ-
дэрдэг. Итгэл Бурханы амлалтуудыг авч явдаг 
бөгөөд түүнийг бодит байгаагаар төсөөлөн хө-
дөлдөг!

Үнэхээр бид асуудалд ормогц Бурхан бид- 
нийг асуудлаас авч гаргана гэдэгт итгэдэг бол  
та одоо баяртай байж болно Бид итгэлээрээ  
байдаг учир өөрчлөлт болтол харж хүлээхгүй.  
Бид бүр сэтгэлийнхээ гүнд Бурхан бидний өм-
нөөс хөдөлж байгаа гэдгийг мэддэг.

Эш үзүүлэгч Езекиел эргэн тойронд үхдэл, 
хувхайрсан яс байхыг харж байтал Бурхан түү- 
нээс тэд дахиад амьдрах болов уу гэж асуудаг. 
Тэр: “Эзэн Бурхан, Та мэднэ” гэсэн. Үүний ха- 
риуд Бурхан түүнд “эдгээр яснуудын дээр эш  
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үзүүлж, тэдгээрт “Хувхай яснуудаа, Эзэний үг- 
ийг сонсогтун” гэж өгүүл гэсэн. Езекиел хэлсэн  
ёсоор эш үзүүлтэл яс ястай нийлцгээж холбогд-
сон. Тэдний дээр шөрмөс бий болж мах ургаж,  
арьсаар бүрхэгдсэн. Тэгээд хөл дээрээ босоцгоо- 
дог. Бурханы Үгийн хүчийг харуулсан ямар агуу 
жишээ вэ!

Бурханы Үгийг чангаар дуудах

Би хаа сайгүй хүмүүсийг өдөр тутмын сүнсний  
сахилгажуулалтын зорилгын нэг хэсэг болгон  
Бурханы үгийг чангаар хэлж бай гэж сургадаг.  
Энэ нь Бурхан намайг сургасан нэг чухал том  
зүйлсийн нэг нь юм. Ингэх нь надад оюун са- 
наагаа сэргээж эргэн тойрныхоо амьдралыг 
эргэцүүлэхэд тусалдаг юм. 

Бурханы үг бол Сүнсний сэлэм. Энэ нь сатаны  
эсрэг хэрэглэх агуу зэвсгийн нэг. Тэр Бурханы  
Үгнээс айн чичирдэг. Лук номын 4-т Есүсийг  
диавол сорьсон тухай өгүүлдэг. Тэр цөлд очоод  
юу ч идээгүй учир тэдгээр өдрүүдийг дууссаны  
дараа ихэд өлссөн байдаг. Диавол Түүний санаанд  
янз бүрийн бодол хийхийг завддаг. Диавол али- 
ваа худал зүйлийг Есүст хэлэх бүрт Тэр “Энэ нь  
бичигдсэн байдаг” гэж хариулаад эшлэлүүдийг  
чангаар давтан хэлж худлыг няцааж байдаг. Түү- 
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ний энэ жишээнээс сурч дагаснаар бид ялалтын  
зам дээр баттай зогсож чадах болно. 

Та юу хэлж байгаа даа анхаарал тавьдаг болж  
эхлэхийг хүсэж байна уу? Хэрэв тийм бол та  
бусдын адил амьдралдаа хүсээгүй маш олон  
зүйлсийг амаараа хэлдэг гэдгийг мэдэх болно.  
Бид хэрхэн хэлж байгаагаараа өөрсдийн амар  
амгалан ба баяр хөөрийг ихэсгэж бас багасгаж 
чадна гэдэгт би итгэдэг Хэрэв миний зөв бол  
бид өөрсдийгөө урвуу байдалтай байлгахын  
оронд яагаад баяр хөөртэй зүйлсийг ярьж бо- 
лохгүй гэж?

Итгэлээр ярина гэдэг нь таны эхэлж байгаа 
шинэ амьдралын нэг хэсэг учраас одоо эхэлье. 
Та ийм байдлаар ярьж болох юм:

Бурхан надад хайртай миний амьдралд 
сайн төлөвлөгөө бэлдсэн.
Явж байгаа газар бүхэнд би ач тусыг нь  
үздэг. 
Миний гар тавьсан газар болгонд амжилт  
ба ивээл ирдэг.
Бурхан зөв хаалгыг нээж буруу хаалгыг 
хаадаг. 
Би мэргэн ухаанаар алхалдаг.
Би амар амгалангаар бялхсан. 
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Би баяр хөөртэй.
Би хайр ивээлээр дүүрэн.
Ямар нэг сайхан зүйл өнөөдөр надад то-
хиолдоно. 
Миний бүх хүүхдүүд Бурханд хайртай 
Түүнд үйлчилдэг.
Миний гэрлэлт өдөр ирэх тусам сайжир-
саар байна.
Хаа ч явсан надад ивээл ирдэг.

Энэ жагсаалтанд төгсгөл байхгүй. Зөвхөн хэлж  
байгаа болгон чинь Бурханы Үг байх ёстой гэдэгт  
анхаараарай. Бурхантай зөвшилцвөл танд бүхэл  
бүтэн шинэ ертөнц нээгдэнэ. Энэ нь Бурханы тө- 
лөвлөгөө хэрэгжиж эхэлнэ гэсэн үг бөгөөд диа- 
вол юуг ч зогсоож чадахгүй.
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ӨӨÐ ЛҮҮÃЭЭ ХÀÐÀХ ШÈНЭ ЗÀМ

Та өөрийгөө яаж хардаг вэ? Таны өөрийн  
төсөөлөл чинь таны зүрх гэдэг түрүүвчиндээ  
хадгалж байгаа фото зураг гэсэн үг. Би олон  
жилийн турш хүмүүст үйлчилдэг үйлчлэлийн  
явцад ихэнх хүмүүс өөртөө дургүй байдаг гэд- 
гийг нээсэн. Би ч өөрөө олон жил өөртэйгөө  
маш муу харьцаатай байсан бөгөөд ийм бай- 
дал нь миний амьдралд хортойгоор нөлөөлж  
байсан юм. Бурхан танд хайртай бөгөөд таныг  
өөрийгөө хайрлаж байхыг Тэр хүсдэг. Гэхдээ  
амиа бодсон зөвхөн өөрийгөө гэсэн байдлаар  
биш эрүүл байдлаар. Та өөрт байхгүй зүйлсийг  
өгч чадахгүй. Бурхан биднийг хайрласан бө- 
гөөд тэр хайр биднийг эхлээд эмчлээд дараа  
нь бид бусдыг хайрлахыг Тэр хүсдэг. Хэрэв та  
Бурхан өөрийг тань хайрлуулахаар өгсөн хай- 
рыг буцаах юм бол та хэзээ ч бусдыг хайрлаж  
чадахгүйд хүрнэ.
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Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж чинь үйлсэд чинь  
суурилдаг уу? Ихэнх маань иймэрхүү байдлаар 
ханддаг бөгөөд бидний үйлс төгс байж чадаг- 
гүй учир өөрсдийн маань бодол ихэнхдээ сайн  
зүйл байж чадахгүй. Бид хүн учраас хийж бү-
тээх зүйл маань төгс байж чадахгүй тиймээс 
бид алдаа хийдэг. Бид аливааг зөв хийе гэсэн 
бодолтой байдаг боловч ихэндээ л үр ашиггүй 
болдог. Ийм учраас л бидэнд Есүс хэрэгтэй бай-
гаа юм. Бидний сул байдалд Тэр хүч чадлаа ха-
руулдаг. 

Та Бурханы хувьд гэнэтийн бэлэг бишээ. 
Тэр таныг Түүнтэй холбоо тогтоохоор дууда-
хад л таныг ямар байсныг тань мэдэж байсан. 
Тэр бидний амьдралдаа хийсэн алдаа бүхнийг 
аль хэдийн мэддэг байсан, Тэр бидэнд хайртай 
бөгөөд биднийг хүссээр байна. Өөрийнхөө ту- 
хай тийм хатуу байх хэрэггүй Өдөр бүрийн 
амьдралдаа Түүний ивээлийг хүлээн авч сур.  
Өглөө бүр өндийн босож Бурханыг алдаршуу-
лахад юу хийж болох бүхнийг чадлаараа хий. 
Та Бурханд хайртай болох гэж биш харин хайр- 
тай учраас хий. Тэр таныг аль хэдийн ямар байх  
ёстой тэр хэмжээгээр хайрладаг бөгөөд Түүний 
таныг хайрлах хайр төгс юм. Өдрийн төгсгөлд 
Түүнээс өөрийн гэм болон алдааг уучлахын тө- 
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лөө залбираад маргааш өглөөг шинэхэнээр эх-
лэхийн тулд сайхан амар.

Сатан таны эсрэг, харин Бурхан таны тө- 
лөө. Та тэгэхээр Бурханы талд байх хэрэгтэй,  
учир нь хоёулаа байхад хүчтэй. Та Бурханы нү- 
дэнд үнэ цэнэтэй бөгөөд Түүнд хэрэгтэй олон  
зүйлсийг та хийж чадах авьяас бэлэгтэй. Бо- 
дож байгаа бүхнээ буруу гэж бүү бод. Хэр хол 
явах ёстой тухайгаа биш бас хэр хол явсан 
байгаагаа бод. Та одоо Есүс Христэд итгэдэг 
болсон бөгөөд энэ чинь л сайхан амьдралын 
тань эхлэл.

Зөвт байдлыг ойлгох

Зөвт байдал (Бурхантай зөв байх) нь бидний  
зүтгэлээр биш харин Есүст итгэсэн итгэлээр  
ирдэг. Энэ нь Есүсийг Аврагчаа болгон хүлээн  
авах тэр үеэс танд өгөгддөг Бурханы бэлэг. Энэ  
тухай өгүүлсэн олон эшлэл бий. Танд урам өг-
өх зорилгоор хэдийг жишээ болгоё:

Тэр нүглийг үл мэдэгч Түүнийг (бодитой  
хүчин төгөлдөрөөр) бидний төлөө нүгэл  
болгосон юм. Тэгснээр бид Түүний дотор  
Бурханы хүртээх зөвт байдал болох юм.  
(Бид ямар байх ёстойг болон Түүнтэй ямар 
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харьцаатай байхыг батлан зөвшөөрсөн).
 — 2 КОРИНТ 5:21

Хөөх, ямар агуу эшлэл вэ! Христ гэмгүй бай- 
сан гэвч биднийг хайрлах хайраасаа болоод  
биднийг Түүний Эцэгтэй агуу харьцаатай байл- 
гахын тулд Тэр бидний гэм нүглийг өөртөө ав- 
сан. Бид Есүсийг Аврагчаа болгон хүлээн авсан  
учир Бурхан биднийг Түүнтэй зөвт байдалд зог- 
сож байгаагаар хүлээн зөвшөөрч баталсан юм. 
Би үүнийг дахин хэлэх хэрэгтэй...

Хөөх! Бурхан ууртай, дургүй гэж Бурханаас 
айж байхын оронд бид Түүний өмнө Христ Есүс  
дотор зогсож өөрийгөө зөвшөөрөгдсөнийг мэ-
дэж болно.

Яагаад гэвэл ямар ч махан бие Хуулийн  
үйлсээр Түүний өмнө зөвтгөгдөхгүй (зөвт 
байдал, итгэл олох ба зөвшөөрөгдөх). Хуу- 
лиар (бодит үүрэг) нүглийн мэдлэг (зөвхөн  
ухамсарлах төдий биш ариун, итгэлтэй 
гэмшсэн байдлаар таньсан) ирдэг юм.

— РОМ 3:20

Есүс Христэд (Мессияд) итгэх итгэлээр (юу  
гэсэн үг вэ гэвэл) Бурханы зөв нь итгэгч бүх 
хүмүүст байна. Ялгаварлал байхгүй.

— РОМ 3:22
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Гэсэн хэдий ч хүн хуулийн үйлсээр бус 
(зөвхөн) харин Христ Есүст итгэх итгэлээр 
(туйлын) зөвтгөгддөг гэдгийг мэднэ. 

— ГАЛАТ 2:16

Та өөрийгөө Есүс Христэд итгэх итгэлээрээ  
Бурханы өмнө зогсож байгаа гэдгээ харах нь  
таны сүнсний өсөлтөд маш чухал. Энэ нь Бур- 
ханы өгсөн бэлэг. Хэрэв бид өөрсдийнхөө тухай 
үргэлж сөрөг бодолтой байж Бурхан надад уур- 
лаж байгаа болов уу гэж гайхах юм бол Бур-
хантай хамт алхах хүчийг гээж байна гэж ойлгох  
хэрэгтэй. Есүст итгэснээр бид сатаны өмнөөс 
эсэргүүцэн зогсох эрхтэй болж байгаа юм. Бид  
Бурханы өмнө гэм нүгэл ба буруутгалаа биш 
харин зөвийг өмсөж зогсох ёстой.

“Ефес” номын 6-д биднийг зөвт байдлын  
хуягийг өмс гэсэн байдаг. Цэргүүд хуягаараа  
зүрхээ хаадаг. Та өөрийнхөө тухай үнэхээр юу  
гэж боддог вэ? Та үнэхээр итгэлээрээ Түүний  
өмнө зогсож болно гэж бодож байна уу? Хэ- 
рэв та өөрийн хийсэн алдаа нүгэл бүхнийхээ  
тухай биш харин Есүс таны амьдралд юу хийс- 
нийг бодож чадаж байвал үнэхээр ингэж чадна.  
Та алдаа гаргана харин хурдан гэмшиж Бур-
ханы уучлалыг хүлээн аваарай. Бидний зөвт 
байдал бузар ноорхой байдалд байгаагаар биш 
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харин Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр Бурханы 
зөвт байдалд илэрч байх ёстой. 

Есүст итгэсэн шинэ амьдралын чинь багцын 
нэг хэсэг болох нэгэн чухал шинэ хандлага бол  
энэ юм.

Сэтгэл таатай байх

Та одоо өөрийгөө чөлөөтэй таатай байлгаж 
болох бөгөөд энэ нь Бурханы хүсэл. Таны ту- 
хай бусдын хэлсэн болон хэлж байгаа үнэлгээ,  
үнэ цэнэд суурилж болохгүй. Мөн хүмүүс та- 
ныг яаж дүгнэж байгаад болон амжилтандаа 
тулгуурлаж болохгүй. Бурхан Хүүгээ илгээж 
таны төлөө амиа өгөх зохистой үнэ цэнэтэй 
гэж үнэлсэн бөгөөд энэ нь таны баяр хөөртэй 
байх шалтгаан юм. 

Библи бидэнд Бурхан биднийг баяр хөөртэй  
байгаасай гэж хүсдэг гэж өгүүлдэг, гэтэл та өөрөө  
сэтгэл ханамжтай байж чадахгүй бол энэ нь бү- 
тэшгүй юм. Та хэсэгхэн ч, бүр секунд ч үүнээс 
хол байж болохгүй. Хэрэв та баяр хөөртэй сэтгэл  
хангалуун байж чадахгүй юм бол таны амьдрал  
өрөвдмөөр хөөрхийлөлтэй байх болно. 

Та яг л над шиг таны мэдэх бусад хүмүүс  
танаас өөр гэдгийг мэдэж байгаа, гэвч энэ, ху- 
гацаанд та чөлөөтэй хөгжин баясаж болдог. 
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Өөр лүүгээ харах шинэ зам

Бурхан зорилготойгоор ийм болгосон юм. Тэр 
биднийг бага зэрэг өөрөөр бүтээсэн. Тэр янз 
бүрийн байхад дуртай. Та жигтэй хачин биш: 
харин давтагдашгүй өөр ба илүү үнэ цэнэтэй.

“...Бид өөрсдийгөө магтдаг хүмүүсийн тоонд  
орохыг, тэдэнтэй өөрсдийгөө харьцуулахыг  
эс зүрхэлнэ” (2 Коринт 10:12). Өөрийнхөөрөө  
бай, мөн байгаагаараа хөөр. Бусадтай л ижил  
танд өөрчлөх хэрэгтэй хэсэг байдаг бөгөөд  
Ариун Сүнс таны үлдсэн амьдралд тэр хэсэгт  
чинь өөрчлөлт хийхээр завгүй ажилладаг юм.  
Сайн мэдээ гэвэл харин тэр хугацаанд та чө- 
лөөтэй хөгжин баясаж болдог.
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Сэдэв 8

ÀЙДСЫÃ ÈТÃЭЛЭЭÐ СОЛÈХ НЬ

Бид бүгдээрээ айдас ямар байдгийг мэднэ  
Айдас бидний дэвшилд хөндөлсөж зовоодог.  
Айдас биднийг чичрүүлж, хөлсийг минь гаргаж,  
сул доройг маань мэдрүүлж, мөн туулах ёстой 
зүйлээс зугтаалган холдуулдаг.

Учир нь Бурхан бидэнд айдсын сүнсийг бус,  
харин хүч, хайр ба биеэ захирах сүнсийг өгсөн  
(2 Тимот 1:7). Бурхан биднийг итгэл дотроо амьд- 
рахыг хүсдэг. Итгэл нь бидний Бурханд итгэсэн  
туйлын итгэл, Түүний хүчинд найдсан найдла- 
га, мэргэн ухаан сайн сайхан байдлыг харуулах  
бүхэл бүтэн хувь хүний хандлага юм. Бидний  
харахгүй байгаа зүйл, тэдгээрийг хэрхэн боди- 
тоор харж байгаагийн илэрхийлэл.

Итгэл биднийг сүнсний хүрээнд авч явдаг. Та  
зөвхөн харж мэдэрч байгаадаа итгэж сурсан байж  
болох юм. Тэгвэл Бурханы хүүхэд болохынхоо  
хэрээр та харахгүй байгаа хүрээнд (сүнснийхү-
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рээ, орчин хязгаар) таатай амьдрах хэрэгтэй  
болно. Бид Бурханыг хардаггүй. Яагаад гэвэл 
Тэр сүнс, гэхдээ бид түүнд эргэлзэлгүй итгэдэг. 
Бид мөн тэнгэр элчүүдийг хардаггүй, гэвч Бур- 
ханы Үгэнд тэднийг бидний эргэн тойронд 
хамгаалан оршдог гэж хэлсэн байдаг. Өөрийн 
итгэлээ Бурханд болон Түүний Үгэнд тавьж өгс-
нөөр сүнсний орчин хязгаарт бид хүрч Бурханы 
бидэнд таатай байхаар өгөгдөн зүйлсийг одоо-
хондоо бодитоор харахгүй ч таашаал авч байдаг.

Сатан нөхцөл байдлыг ашиглан биднээр зу- 
гаацаж байдаг ба ирээдүйгээсээ айх айдсыг ч  
төрүүлж өгч байдаг. Харин нөгөө талд нь Бур- 
хан биднийг өөрт нь итгүүлж муу ёрын сүнснээс  
ирэх ямар ч нөхцлөөс болон айдсаас илүү агуу  
гэдгээ харуулахыг хүсэж байдаг. 

Аргаа барсан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс эцэст  
нь зүрх сэтгэлээ айдсаар дүүргэдэг тухай агуу  
жишээ Библид дүүрэн байдаг. Гэвч эцэст нь  
тэд өөрсдийн итгэлийг Бурханд өгөхөөр шийд- 
сэнээр гайхамшигтай ангижралыг олж авдаг. Та  
өөрөө айдас дотор байх уу, итгэл дотор байх уу  
гэдгээ шийдэх ёстой. Та христчин болсон бай- 
лаа ч хэрэв итгэлээр амьдрахаар шийдээгүй л  
бол таны амьдрал олон төрлийн аймшигт авт- 
сан байдаг. Та өөрийн итгэлээрээ Есүсийг Ав- 
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рагчаа болгосон, одоо харин дараагийн шат нь  
итгэлээр амьдарч сурах.

Бурханы хүртээх зөвт байдал нь сайн мэ-
дээний дотор илчлэгдсэн бөгөөд итгэлээс 
итгэлд (итгэлийг илүү сэргээдэг, итгэлийн 
замаар илэрсэн) хүрдэг. Учир нь “Зөвт хүн 
итгэлээр амьдарна” гэж бичигдсэн байдаг. 

— РОМ 1:17

Бурханы хайр ба Есүс үхээд амилсанаар, Бур- 
ханы өмнө зөв болсон гэдгийг ойлгосноор, 
бидэнд итгэлээр алхахад амар болж ирдэг. Бид  
мэдрэхээс илүү Тэр биднийг бодитоор халам-
жилж байна гэдэгт итгэх нь бидний хийх ёстой 
зүйл.

Эр зоригт аймшиг байхгүй гэсэн үг биш. Ха-
рин аймшиг ирсэн үед алхам хийнэ гэсэн үг. 
Бурхан Өөрийн боолд бүү ай гэж хэлснээрээ 
түүнийг айдасгүй амьдар гээгүй. Харин юу ч 
болж байсан. Түүнд итгэж амьдар гэж хэлсэн. 
Бурхантай алхаж явахад айдасын сүнс аливаа 
дэвшил хийхэд саад болох оролдлого хийсээр 
байдаг гэдгийг Бурхан мэддэг. Ийм ч учраас 
Тэр бидэнд Би чамтай үргэлж хамт тийм боло-
хоор айдасын өмнө бүү гудай гэдэг үгээ дахин 
дахин давтан хэлээд байгаа юм.
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Элеанор Рузвельт “Та айдсын нүүр лүү хара-
хаа зогсоосон тэр цагаас өөртөө итгэх итгэл, 
зориг болон хүч чадлыг олж авдаг. Та өөрийн 
хийж чадахгүй зүйлээ хийдэг байх хэрэгтэй” 
гэжээ.

Тууштай, зоригтой бай. Чиний Бурхан Эзэн  
чамтай хамт явдаг учраас тэднээс бүү ай,  
тэдний өмнө бүү чичир. Тэр чамайг орхих- 
гүй, чамайг хаяхгүй гэв. — ДЭД ХУУЛЬ 31:6

Зөвхөн итгэл л Бурханыг баярлуулдаг. Бид  
итгэлээ Бурханаас авдаг. Ийм учраас Есүст ши- 
нээр итгэж байгаа хүмүүст итгэлийг хүлээн авах,  
Түүний дотор алхаж сурах нь маш их чухал. Хүч- 
тэй итгэлийг өөртөө олж авах нь яг л булчингаа 
хөгжүүлэх дасгал хийхтэй ижил. Булчин бага 
багаар тасралтгүй хөгжүүлэх тусам чангарсаар 
байдаг.

Итгэсэн хүн бүрт бүх зүйл боломжтой гэж 
Матай 17:20-д бичсэн байдаг. Жижигхэн итгэ-
лээр уул шиг том асуудлыг ч арилгаж болдог.  
Та амьдралынхаа ихэнх хугацааг өөртөө тохи- 
олдсон асуудлыг шийдэхэд зарцуулдаг дараа  
нь санаа сэтгэлээр унаж хоцордог байж магад.  
Тийм бол та шинэ учралын ирмэг дээр байна.  
Одоо та Бурхантай ярьж (залбирч) Түүнийг  
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өөрийн анхааран бодож байгаа бүхэндээ урьс- 
наар хүнд боломжгүй зүйл, Бурханд боломжтой 
юм гэдгийг ойлгож авах болно.

Итгэлийн тань дагуу болог (Матай 9:29). Та  
амьдралаа ихэнхийг нь айдсаар өнгөрүүлж бай- 
сан бол түүнийг Бурханд итгэх итгэлээр солих  
цаг иржээ. Шинэ замд суралцахад хугацаа хэ- 
рэгтэй болно, гэвч бүү шантарч бууж өгөөрэй.  
Дэлхий дээрх бүх юмс дараалалтай өсөлтийн 
хуулиар байдаг. Хэрэв бид Бурханы хий гэснээр 
хийсээр байвал бага багаар өөрчлөгдсөөр байх  
болно.



5958 5958

Сэдэв 9

БЯЛХСÀН ÀМЬТÀЙ БÀЙХ НЬ

Хулгайч зөвхөн хулгайлан алж сүйтгэхээр 
ирдэг. Би тэднийг амьтай бялхсан (дүүрэн  
бүүр асгартал нь дүүрэн) амьтай байлга- 
хын тулд ирсэн юм. — ИОХАН 10:10

Таныг бялхсан амьтай байлгахын тулд Есүс  
үхсэн. Энэ нь та хүссэн болгоноо ямар ч зов-
лонгүй авдаг болно гэсэн үг хараахан бишээ. 
Харин Бурхантай харьцах таны харьцаагаар дэл- 
хийд ноёрхох зовлонт байдлыг эсэргүүцэн Ариун  
Сүнсний хүчээр Түүнтэй, Түүгээр мөн Түүний 
төлөө сэргэх амьдралаар амьдрах гэсэн үг юм.

Бурхан бол бидний бодит амьдрал. Түүний  
дотор бид амьдарч, хөдөлж, оршиж байгаа юм.  
Бурханыг баярлуулан амьдарч сурснаар таны  
амьдрал өдөр бүр баяртайгаар өнгөрдөг болно. 
Түүнтэй нөхөрлөхийн баярыг мэдэрч сур. Таны  
ач холбогдол өгч байгаа бүхэнд Тэр ач холбогдол 
өгч санаа тавьж байгаа бөгөөд тэр ач холбогдол 
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өгч байгаа зүйлийг тань төгс болгож өгнө. Тэр  
таны амьдралд үргэлж ажиллаж таныг Өөрийн- 
хөө хүсэлд гүйцэд болгож өгдөг.

Бурханаас буруугаар бүү ай. Бид Бурханаас сү- 
сэг бишрэлтэйгээр айх хэрэгтэй. Энэ нь Түүнийг  
хүндэлж мөн Тэр болон Түүний Үг нь хүчтэй  
гэдгийг мэддэг байх хэрэгтэй л гэсэн үг юм. Бид  
хэзээ ч алдаа гаргангуут л Бурхан уурлаж, мөн  
төгс байж чадаагүй бүхний төлөө Тэр шийтгэнэ  
гэж айж болохгүй. Бурхан энэрэнгүй бөгөөд 
уурлахдаа удаан. Тэр тэвчээртэй бөгөөд бидний 
хүрээ хязгаар, сул дорой ба буурай байдлыг мэд-
дэг.

Хэрэв та бусдын л адил бол танд засаж зал-
руулах өөрчлөх олон зүйл бий, Түүнийг Бурхан 
засч чадна. Харин та Түүнийг ажлаа хийж бай- 
хад нь амьдралын сайхнаар бялхаж баяр хөөртэй  
байх хэрэгтэй.

Одоогийн амьдрал чинь таны хүссэн амьд- 
рал чинь биш байж болох боловч одоо байгаа  
нь л энэ амьдрал, тэгэхээр та зөвхөн энэ амьд- 
ралаараа баярлаж эхлэх л үлдэж байгаа юм.  
Амьдралдаа байгаа сайн сайхан зүйлсийг олж  
харж амьдар. Эерэг зүйлс дээр өргөлт тавьж бүх  
зүйлээс сайхан зүйлсийг олж харж сур. Гэр бүл,  
найз нөхдөөрөө баярлаж бахдаж сур. Тэднийг  
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бүү хойш нь тавьж тээр болго, тэднийг өөрч-
лөхийн тулд байнга ажилла. Бурханд тэдний 
төлөө, тэднийг өөрчлөхийн төлөө залбирч бай.

Өөрийн ажил, орон гэр, өөрийн өдөр бүрийн 
жирийн амьдралаараа бахархаж баярлаж сур. 
Хэрэв та Бурханд итгэж хандлагаа өөрчлөхөөр 
шийдсэн бол ингэх нь боломжтой зүйл. Бурхан  
дээр өөрийн нүдийг байнга байлга, бүх зүйл  
чинь та өөрөө, амьдрал чинь, гэр бүл чинь,  
дэлхий буруутай биш. Бурханы танд зориул- 
сан сайхан төлөвлөгөө бий. Тэр түүн дээрээ  
аль хэдийн ажиллаж эхэлсэн. Та сайхан зүйлс  
ирж байгаа гээд өмнө нь баярлаж болно. 

Ямар нэг асуудалтай л бол амьдралдаа баяр- 
лаж болохгүй гэсэн байдлаар ихэнх хүмүүс   
амьдардаг нь маш буруу зүйл юм. Өөрийн өн- 
гөрсөн амьдралын алдаа эсвэл харамсал дотор  
байрлан амьдарч болохгүй. Есүс Христээр ирэх  
шинэ ирээдүйн тухай үргэлжлүүлэн бод. Баяр- 
лая гэж шийдвэл та баярлаж чадна. Замын  
бөглөрөлд сууж байхдаа ч гэсэн та баяр хөөр- 
тэй байя гэж шийдвэл баяр хөөртэй л байх  
болно. Танд би шинэ амьдралын замыг зааж  
байгааг эргээд санаарай, таны өөрийн хандлага  
бол энэ зүйлд маш том байр суурь эзэлж байгаа  
юм шүү. 
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Би замаар явж эхлээд, мөн түүнийг чиглэн  
явж байхдаа баярлан бахдаж амьдрахыг сурсан,  
над шиг хийхийг танд итгэлтэйгээр хэлж бай- 
на. Бурханд таны амьдралд хийх зүйл олон бий.  
Гэхдээ Тэр ажлаа хийж байхдаа таныг гутарсан  
байхыг хүсдэггүй. Яг л нялх хүүхэд том болдог  
шиг Христийн хүүхэд мөн өсч том болдог. Энэ  
явц үргэлж бидний хүсэж байгаа шиг хурдан 
явагдадгүй, гэхдээ явцыг дуустал баярлаж болох- 
гүй гэсэн ямар ч утга санаа байхгүй. 

Бурхан таныг өнөөдөр төгс байх ёстой гэж  
хүлээгээгүй. Үнэндээ Тэр таныг энэ дэлхийд  
байхдаа яаж ч төгс болж чадахгүй гэдгийг мэд- 
дэг. Ямар ч байсан Тэр биднийг бүхнийг даван  
туулсаар байхыг хүсдэг. Бид өдөр бүр өндийн  
босч Түүнд өөрийн чадлаараа чин сэтгэлээсээ  
үйлчилдэг байхыг хүсдэг. Бид өөрсдийн гэмийг  
хүлээн зөвшөөрч Түүнийг уучлахын төлөө гуйж,  
гэм нүглээсээ эргэхийг хүсдэг байх хэрэгтэй. Хэ- 
рэв бид үүнийг хийж чадвал үлдснийг нь Бурхан  
хийнэ. Тэр Ариун Сүнсээр дамжуулж бидэнтэй  
ажилладаг Тэр бидэнд сургаж, өөрчилж, бас бид- 
нийг ашиглана. Та шинэ амьдралын замд алхлаа,  
би таныг хэзээ ч харамсахгүй гэж бодож байна.  
Бурхантай баярла, өөрийгөө баярлуул Есүсээр  
өгөгдсөн амьдралаараа бахрах!
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ÈТÃЭЛÈЙН ЗÀЛБÈÐÀЛ

Бурхан танд хайртай бөгөөд хувьчилсан ха- 
рилцаа тогтоохыг хүсэж байна. Хэрэв та Есүс  
Христийг таны аврагч гэдгийг өмнө нь хүлээн 
зөвшөөрөөгүй бол танд боломж байна. Түүнд  
зүрх сэтгэлээ нээгээд энэ залбирлыг хэлээрэй: 

“Ариун Эцэг Бурхан минь, би Таны эсрэг гэмтэй  
гэдгээ мэднэ намайг уучлаач, намайг цэвэрлээч.  
Би Таны Хүү Есүс Христэд итгэхээ амлаж байна, 
итгэж байна. Тэр загалмайд цовдлогдохдоо ми-
ний гэмийг Өөртөө үүрсэн. Тэр миний төлөө 
нас барсанд би итгэж байна. Тэр үхлээс дахин 
амилсанд би итгэж байна. Би одоо өөрийнхөө 
амьдралыг Танд өргөж байна. Намайг уучилж, 
мөнхийн амьдрал өгсөнд баярлалаа. Эцэг Бурхан 
минь, Тантай хамт амьдрахад надад туслаач 
Есүсийн нэрээр амен”. 

Хэрэв та зүрх сэтгэлээсээ гуйсан бол Тэр та- 
ныг хүлээн авч сүнсний боолчлолоос таныг 
чөлөөлж, цэвэрлэх болно. Библи уншиж Түүнд 
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цаг гаргавал асуултынхаа хариултыг авах ба ши-
нэ амьдралдаа Түүнтэй хамт аялаарай. 

Иохан 3:16 1 Коринт 15:3–4
Ефес 1:4               Ефес 2:8–9
1 Иохан 1:9 1 Иохан 4:14–15
1 Иохан 5:1 1 Иохан 5:12–13

Түүнээс Библи болон зөвт сүмийг гуйн асууж  
Христтэй хамт нөхөрлөн өсөж урамыг аваарай.  
Бурхан үргэлж тантай хамт, Тэр таны амьдра- 
лыг удирдах бөгөөд Тэр таны амьдралыг элбэг 
хангалуун байлгах болно. 
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ЗОХÈОÃ×ÈЙН ТУХÀЙ

Жойс Майер бол Библийн сургаалыг амьд- 
ралд ойр дөтөөр заадаг, дэлхий даяар танигдсан  
багш нарын нэг билээ. “Баяр хөөрөөр дүүрэн  
амьдрал” (Enjoying Everyday Life) хэмээх өдөр  
тутмын нэвтрүүлэг нь дэлхий даяар олон зуун  
телевизийн сүлжээ, радио станцуудаар цацагдаж 
байна. Жойс хүмүүсийг урамшуулан зоригжуул- 
сан нийтдээ 100 гаруй ном бичсэн байдаг. Түүний  
борлуулалтаараа монгол хэлээр тэргүүлсэн бү-
тээлүүдэд: «Мэдрэмжээ залж амьдрах ухаан», 
«Итгэл найдвараар ирээдүйгээ хар!», «Оюун 
ухаан тулалдааны талбар» гэх мэт.

Жойс жилийн туршид зохион байгуулдаг  
хурал цуглаануудаараа мянга мянган хүнд хүрч  
номлон дэлхий даяар идэвхтэй аялж үйлчилдэг.



ÆОЙС МАЙЕРИЙН  
ҮЙЛЧЛЭЛ МОНГОЛД

Жойс Майерийн монгол хэлээр 
орчуулагдсан номууд:

«Амар тайван» 
«Амьдралын шинэ зам» 

«Итгэл найдвараар ирээдүйгээ хар!» 
«Мэдрэмжээ залж амьдрах ухаан» 
«Оюун ухаан тулалдааны талбар» 

«Хайртай гэдгийг минь тэдэнд хэлээрэй»

«Жойс Майерийн үйлчлэл»-ийн  
материалуудыг монгол хэлээр  

орж үзэх ба татаж авах боломжтой:  
joycemeyer.mn 

youtube.com/c/JoyceMeyerMinistriesMongolia
facebook.com/JoyceMeyerMinistriesMongolian

Дараах хаяг, утасны дугаараар холбогдоно уу:  
16092 ш/х 504, Улаанбаатар-23, Монгол улс. 

E-mail: contactus@joycemeyer.mn 
Утас: +976 99700060

Хаяг: Энхтайваны өргөн чөлөө, 
25-р эмийн сангийн буудал, 
Кёкүшю цамхагийн 404 тоот 

Монгол улс 2018



ТА ГАЙХАЖ БАЙСАН УУ...

Би яагаад энд байгаа юм бол? Миний амьдралын 
зорилго юу вэ? Бурхан гэж байдаг болов уу? 

Үүнээс олон асуулт байгаа байх!

Хүн бүрийн амьдралд иймэрхүү бодол болон асуултууд 
байгаа. Бид хариултаа олох хүртлээ тайван бус байж ч 
болно эсвэл амьдралынхаа турш сэтгэл хангалуун, баяр 
хөөртэй байж магадгүй юм.

Жойсын «Амьдралын шинэ зам» гэдэг номноос таны 
оюун бодлыг эргэлдүүлээд байгаа асуултын хариултуу-
дыг нь авах болно. Юуны түрүүнд Бурханы үнэн болон 
Түүний бидний төлөө гэсэн хайрын тухай мэдэх болно.

Та энэхүү номыг уншсанаар амьдралынхаа хамгийн чу-
хал асуудлуудын шийдвэрийг эндээс олох бөгөөд яагаад 
танд Бурхан хэрэгтэйг болон танд тулгарч байгаа асуу-
дал бүрийг шийдэгч нь яагаад Бурхан юм бэ гэдгийг олж 
мэдэх болно. 

Үнэн гэвэл Бурхан танд хайртай бөгөөд таны амьдралд 
зориулсан гайхалтай төлөвлөгөө Түүнд байгаа. Таны 
хүсэж байгаа болон хэрэгцээтэй бүхэн Түүнтэй хувьчлан 
харилцаа тогтоосноор биелэгдэх болно. Энэ бол таны 
хайж байгаа шинэ амьдралын нууц юм.


