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ӨМНӨХ ҮГ

Бодол ба үг чинь ямар чухал вэ гэдэг талаар 
та бодож үзэж байсан уу? Библид хэлэхдээ  
“Учир нь тэр (хүн) боддогтойгоо адил юм”  
(Сургаалт үгс 23:7). Энэ нь бидний үйлдэл  
маань бодлоос эхтэй гэсэн үг юм. Бидний  
үйлдэл бол бодлын маань үр дүн. 

Та юуны тухай бодож байна вэ? Хэрэв та- 
ны бодол сөрөг зүйлсээр дүүрсэн байгаа бол  
таны амьдрал асуудал ба азгүйдлээр дүүрэн  
байна гэсэн үг. Өөрийн бодол оюуныг Бур- 
ханы Үгээр шинэчил тэгвэл таны амьдрал  
сайн зүгт өөрчлөгдөх болно “Бурханы сайн,  
тааламжит төгс төгөлдөр хүсэл” биелэгдэх  
болно гэж Ром 12:2-д амласан байдаг.

ОЮУН УХААН  
ТУЛАЛДААНЫ ТАЛБАР

“Учир нь бидний тэмцэл бол махан бие  
ба цусны эсрэг биш (нийгэм дэх дайсны  
эсрэг биш), харин захирагчид, эрх мэдэл  
(давамгайлсан ба төлөөлөгч сүнснүүд) энэ- 
хүү харанхуй ертөнцийн хүчнүүд, тэнгэр  
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дэх бузар муугийн сүнслэг хүчний эсрэг  
билээ” (Ефес 6:12).

Энэ эшлэлд үзүүлснээр бид тулалдаанд  
оролцож байна гэхдээ хүмүүстэй биш ха- 
рин муу ёрын сүнс болон түүний армитай  
байлдаж байна. Бидний дайсан болох сатан  
сайн бодож бэлдсэн башир аргаараа биднийг  
буулгаж авахыг хүсдэг. Тэр бол худалч. Есүс  
хэлэхдээ сатан бол “худалч ба худлын эцэг”  
гэсэн. Тэр бидэнд өөрсдийн болон бусдын та- 
лаар мөн байгаа байдлын маань талаар худал 
ярьдаг. Диавол бидэнд шууд л хамаг үлгэрээ  
яриад байдаггүй. Тэр маш сайн боловсруул- 
сан төлөвлөгөөтэйгөөр оюун бодолд маань  
жижигхэн асуудал, эргэлзээ, айдас, тунгаалт,  
онол хийж үүнийгээ эхэлдэг. Тэр маш удаан  
бөгөөд болгоомжтойгоор хөдөлдөг. Сайн  
боловсруулсан төлөвлөгөөгөөр ажиллахад  
хугацаа шаардагдах нь дамжиггүй шүү дээ.  
Тэр биднийг маш удаан хугацаагаар суд- 
лан бидний эсрэг бүхэл бүтэн стратеги  
боловсруулдаг гэдгийг бодолцоорой. Тэр  
бидэнд юу таалагддаг, таалагддаггүй, бид  
юунаас айдаг, эргэлздэг болох мөн бидэнд  
юу тавгүй сэтгэгдэл төрүүлдэг гэдгийг цө- 
мийг судлан гайхалтайгаар мэддэг төдийгүй  
ялалт байгуулахын тулд хичнээн л бол хич- 
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нээн хугацаа заран хүлээхэд бэлэн байдаг.  
Түүнд тэвчээр хангалттай бий.

Сатан маш нарийн боловсруулсан то- 
дорхой стратеги болон чамин хээнцэр худал  
хуурмагийн тусламжтайгаар бидний оюун  
бодолд хатуу бэхлэлт босгохоор чармайдаг.  
Оюун ухааны хатуу байдал гэдэг нь оюун  
санааны талбарт худал хуурмагийн үндсэн  
дээр бодуулах дүгнэлт юм. 

ОЮУН УХААНЫ ХАТУУ 
БЭХЛЭЛТИЙН АЮУЛ НЬ ЮУ ВЭ?

Диавол яаж өөрийн төлөвлөгөөгөө дад- 
лага дээр хэрэгжүүлдэг болохыг харцгаая.  
Мэри болон түүний нөхөр Жоны хувьд  
гэрлэлт нь аз жаргалгүй гэрлэлт байв. Тэд  
үргэлж л ямар нэг зүйлээс маргалдан  
хэрэлддэг байлаа. Бүр эцэст нь гомдол,  
хорсол уур уцаар болон хувирдаг байлаа.  
Байнгын хэрүүлээс болоод хоёр хүүхэд нь  
ч аймшигтай байдалд байдаг байсан төдий- 
гүй тэдгээрийн нэгнийх нь ходоод өвддөг  
болсон байв. Асуудлын гол нь Мэри нөхрөө  
хэзээ ч гэрийн толгой байлгахыг хүсдэггүй  
байлаа. Тэр бүхий л шийдвэрүүдийг өөрөө  
гаргаж мөнгөө хариуцан захирахыг хүсдэг  
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байв. Түүнчлэн хүүхдүүдээ асран хүмүү- 
жүүлэх төдийгүй ажил хийж өөрийн гэсэн  
орлоготой байхыг хүсдэг байв. Мэри маш  
захирангуй, эрхийг өөртөө авсан шаардлага  
өндөртэй эмэгтэй болсон байв. Харин тэр  
өөрийгөө буруу зүйл хийж байна гэдгээ мэд- 
дэг бөгөөд өөрчлөгдөхийг хүсдэг байв. Тэр  
сүмийн зөвлөгөө өгдөг газар, сүмийн үйлч- 
лэгч нар дээр очиж өөрийнхөө төлөө залбирч  
өгөхийг гуйдаг байлаа, Бурхан түүнийг бүх  
эрхийг өөртөө атгах гэсэн бодлоос мөн гом- 
дол, хорсол үл уучлалаас салахад нь тусалж  
өгөхийг хүсдэг байв. Гэвч түүнд ямар ч  
өөрчлөлт өдий болтол гарсангүй. Яагаад?  
Шалтгаан нь Мэри олон жилээр өөрийн  
оюун санааг хатууруулж бэхлэлт босгосон  
байлаа. Тэр биеэ авч яваа байдлаа оюун са- 
наагаараа хянаж чадахгүй болсон байв. Энэ 
нь тэрээр бага насандаа олж авсан оюун са- 
наанд нь оршигч ханан хэрмээс болсон байв.

Мэригийн эцэг маш эрх мэдэл бүхий нэ- 
гэн байжээ. Хүүхэд насандаа Мэри эцгийнхээ,  
ээжтэй нь болон түүнтэй хатуу хахир хан- 
даж байсанд маш ихээр зовдог байсан байна.  
Эцэг нь “бүгдийг зөв хийдэг” гэгдэх ахаас нь  
бусад гэр бүлийнхээ бүх гишүүдтэй муу харь- 
цаатай байдаг байлаа. Магадгүй ахад нь ийм  
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хувь заяа зөвхөн эрэгтэй хүүхэд байсных  
нь хувьд оногддог байсан байж ч болох юм.  
Мэри арван зургаан нас хүрэхэд түүний тол- 
гойд “эрчүүд өөрсдийнхөө тухай хэтэрхий  
дээгүүр боддог, тэд бүгд ижил тэдний хэнд  
ч итгэж болохгүй мөн тэд үргэлж бусдыг  
гомдоодог, намайг дандаа ашигладаг” гэсэн  
хатуу бодол суусан байлаа. Тэгээд Мэри “Би  
том болоод хэнд ч өөрийгөө ингэж нухлуу- 
лахгүй!” гэсэн шийдвэр гаргажээ. 

Сатан аль хэдийн түүний тархинд ингэж  
өөрийн тулалдаанаа эхлүүлсэн байлаа. Ийм  
бодлыг өөрийн толгойдоо мянган удаа давтан  
оруулаад дараа нь та эелдэг дуулгавартай эх- 
нэр байх гээд үз дээ. Сайхан байх хүсэл төрөөд  
хичээсэн ч танд яаж эелдэг дөлгөөн болох ту- 
хай ойлголт ч байхгүй байх болно. Яг л тэр  
утгагүй орооцолдсон ертөнцөд өнөөдөр Мэри  
оржээ. Тэр яах болж байна аа? Иймэрхүү нөх- 
цөлд ер нь ямар арга хэмжээ авбал зохих вэ?

ОЮУН УХААНЫ ЭНЭ ХАТУУ 
ХАНЫГ ЯАЖ НУРААХ ВЭ?

Бидэнд байгаа үндсэн зэвсэг бол Бурханы  
Үг юм. Өдөр бүр Үгийг судал, номлолыг бич-
лэгээс сонс, сургаал бүхий номыг уншин 
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өөрийгөө дүүргэ. Өөр хоёр төрлийн зэвсэг 
бол магтаал ба залбирал юм. Магтаал бол  
бусад зэвсгийг бодвол диаволыг хурдан хөөн 
туудаг зүйл. Залбирал нь таны Бурхантай  
харьцах харьцааг харуулна. Залбирлаа үр дүн-
тэй байлгахын тулд Эцэгтэй хувийн харьцааг 
үүсгэ. Тэр танд хайртай. Тэр таныг нигүүслээр 
дүүрэн байлгаж үргэлж танд туслахад бэлэн  
байдаг гэдгийг санаж яв. Есүс бол таны найз 
нөхөр гэдэгт бат итгэ. Харин Ариун Сүнс бол 
таны туслах Тэр үргэлж таны дэргэд явдаг 
тийм учраас өөртөө туслуулах боломжийг 
Түүнд олго. 

ТАНЫ БОДОЛ ОЮУНААР  
ӨӨРИЙГ ЧИНЬ ТОДОРХОЙЛДОГ

“Учир нь тэр боддогтойгоо адил юм”  
(Сургаалт үгс 23:7). Бидний бодол санаа агуу  
хүч чадалтай бүтээх чадвартай. Бодлууд нь  
бидний үг ба үйлдлийг тодорхойлдог учраас  
бодол оюун маань Бурханы Үгэнд нийцэж  
байх хэрэгтэй. Бурхантай адил боддог байх  
хэрэгтэй. Таны ухаан бодол чинь гунигтай  
бодол эсвэл бухимдлаар дүүрэн байгаа бол  
та амьдарлаас сайн сайхныг мэдэрч чадах- 
гүй. Зөв сэтгэхүйтэй байх нь Христчин  
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амьдралд амжилттай байх зайлшгүй нөх- 
цөл юм. Гэхдээ оюун ухааны шинэчлэл  
аажмаар болдог учраас маш их удаж байна,  
сунжирч байна гэж бүү сэтгэлээр унаарай. 

Махан биеэр биш, Сүнсний хүслээр амьдар  
(Ром 8:1, 9 үз) хэрэв бид махан биеийнхээр  
бодож байгаа бол өөрийн хүслийг биелүүлнэ, 
харин сүнсний тухай бодвол Ариун Сүнсний 
удирдлагыг дагаж амьдарна.

“ЭЗЭН та нарт нигүүлсэнгүй хандан  
хүлээж (Тэр танд Өөрийн нигүүсэл, сайн  
бүхнийг өгөхөөр, халуун сэтгэлээр хүлээж) 
байна. Тиймээс Тэр та нарт өршөөл үзүүлэн 
өндөрт байж (Тэр танд тайвшралыг хүсэж) 
байна. Учир нь ЭЗЭН бол шударга ёсны 
Бурхан. Түүнийг хүлээгчид нь бүгдээрээ 
ерөөгдсөн ажээ (Түүнийг тэвчин хүлээгч нь 
ялалт, ивээл, хайр, амар тайван, баяр хөөр, 
дотно харилцаа ба тусламжаар ерөөгдөнө, 
харин бусад нь атаархана)!” (Исаиа 30:18).

Энэхүү эшлэлд Бурхан өөрийн өршөөлийг  
өгөхийг тэмүүлж байгааг харж болно. Харин  
үргэлж сөргөөр харж явдаг нэгэнд Бурхан өр- 
шөөлөө өгч чадахгүй. Бурхан Өөрийнх нь сайн  
сайхныг хүлээгч бүхэнд л өршөөлөө хайрлана.

Та Есүст итгэсэн учраас танд сайн сайхан  
зүйлс тохиолдох болно гэдэгт итгэ. Асуудал  
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бүр таны хүссэнээр биш нэг тиймэрхүү болж  
ирсэн ч тэр нь танд ашигтайгаар л эргэдэг юм.  
Хэрэв бид өөдрөг хандлагатай байвал Бур- 
хантай хамтархад маш амархан болж ирдэг.  
Бурхан өөдрөг. Бид Түүний жишээгээр дагах  
ёстой Амьдралдаа хайртай бай, хэзээ ч итгэлээ  
бүү алд! Хэн ч танд цөхрөл харамсал уйтгар  
ирэхгүй гэж амлаж чадахгүй. Хүнд хэцүү үед ч 
итгэлээ алдалгүй эерэг байдлаа хадгалдаг бай.

Бурхан гайхамшгийг бүтээгч. Амьдралд  
чинь сайн сайхан бий болохыг хүлээгээрэй.  
Зөвхөн сайн сайхан зүйлийг хүлээгээрэй!

ӨӨРТӨӨ БУРХАНЫ  
ҮГИЙН ДАГУУ ЯРЬ 

Таны амьдралдаа хэрхэн итгэсэнчлэн  
болно (Матай 8:13 үз). Тийм учраас Бурханы 
танд зориулсан төгс төлөвлөгөөний дагуу 
ярьж сэтгэ. Тухайн нөхцөлд Бурханы хүсэл  
юу болох нь танд мэдэгдэхгүй бол та “Бур- 
ханы төлөвлөгөө юу болохыг би мэдэхгүй  
байна, гэхдээ Бурхан надад хайртай гэдгийг  
би мэднэ. Бурхан миний амьдралд юу ч хий- 
сэн тэр нь зөвхөн сайн байж надад ерөөлийг  
авчирна” гэж хэлж сур. Таны амьдралд ямар  
ч нөхцөл бий болсон эерэг байдлыг хадга- 
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лан Бурханаас Түүний Үгэнд амласны дагуу 
зөвхөн эелдэг, сайхныг хүлээдэг бай.

БУРХАН ТАНЫГ  
ЕРӨӨНӨ ГЭДЭГТ ИТГЭ

Бидний итгэл бол Сүнсний үр жимс (Галат  
5:20 үз). Ойлгож чадахгүй зүйлд итгэх хэ- 
рэгтэй болдог учраас бидний бодол санаа  
сүнстэйгээ үргэлж зөвшилцөж чаддаггүй.  
Гэхдээ бидэнд яаж бас хэзээ тохиолдох вэ  
гэдэг нь ойлгомжгүй байсан ч Үгэнд юу хэ- 
лэгдэж байна гэдэгт итгэж сурах хэрэгтэй. 

ЮУНЫ ТУХАЙ БОДДОГОО БОД

Олон бодол санаа диаволоос ирдэг тул,  
таны бодол санаа харин дараа нь амьдрал 
тань өөрчлөгдөхийн тулд, юуны тухай бо-
дож байгаадаа анхаарлаа хандуул. 

Дуулалд 143:4–5 “Тиймээс сүнс минь ми- 
ний дотор сульдсан билээ (найдвар намайг  
хаясан). Зүрх минь ч миний дотор зогсох  
шахсан юм (аймшиг орж ирсэн). Би эртний  
өдрүүдийг санадаг. Би Таны үйлс бүхнийг 
тунгаадаг. Би Таны гарын үйлсийг нягт- 
лан боддог (Таны надад хийж өгсөн зүйлийн  
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тухай)” гэж Давид бичсэн. Хэрэв та уйтгар гу- 
нигт эзэмдүүлсэн бол асуудлын талаар бүү  
бод харин Бурхан танд аль хэдийнээ хийсэн 
зүйлсийн талаар бодож тунгаа! 

Хэрвээ та амжилттай хүн байхыг хүсэж  
байгаа бол амжилтын тухай л бод Бурхан 
Үгэндээ зөвт хүний үйлс бүхэн өлзийтэй 
(Дуулал 1 үз) гэж амласан биз дээ. Хэрэв та  
өөрийн бодолд орж ирсэн бодол бүрийг  
барьж авч хөгжүүлээд байх юм бол та ялал- 
тыг хэзээ ч мэдэхгүй. Өөрийн тархин дахь  
бодолдоо “бүртгэл тооллого” явуул, харин  
өөрөөсөө “Би юуны тухай бодож байна?” гэж  
асуун өөрийн бодолд үнэлэлт, дүгнэлт өг. 

Асуудлын шалтгаан нь нөхцөл байдал 
биш харин бид өөрсдөө, бидний сэргээгдэш-
гүй бодол санаа өөрөө байдаг. Тийм учраас 
бодож байгаа зүйлсийнхээ талаар бод! 

ОЮУН УХААНЫ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Таны оюун ухаан ямар нөхцөлд байна вэ?  
Таны бодол зүгээр хөвөрч байна уу эсвэл та  
догдолж бас тавгүйтэж байна уу? Магадгүй  
та ямар нэг шийдвэрийг зөв бурууг тунгаал- 
гүй гаргачхаад дараа нь эргэлзэж байна уу? 
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Ямар нэг хэмжээгээр та Бурханд итгэдэг гэвч  
хэсэг хугацаанд танд эргэлзээ итгэлгүй бай- 
дал төрдөг үү? 

ОЮУН УХААНЫ  
ЭНГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Ефесд 1:17–18 “Бидний ЭЗЭН Есүс Христ-
ийн Бурхан болох алдрын Эцэг нь та нарт  
мэргэн ухаан хийгээд илчлэлийн сүнсийг  
өгч, Түүнийг дүүрнээр мэдүүлж, [Та нарын]  
зүрхний мэлмийг гийгүүлэх болтугай!..”  
гэж Паул залбирсан байдаг.

Энэхүү эшлэлийн дагуу бидний бодол 
санаа гэгээрсэн байх ёстой, өөрөөр хэлбэл 
бидний сүнсэнд юу болж байгааг ойлгодог 
байх хэрэгтэй. Гэтэл бидний тархи Ариун 
Сүнсний нээж өгөхийг хүсэж байгаа зүйлийг 
алдталаа ямар ч хэрэггүй ухаан, эргэлзээ, 
самуурал, тээнэгэлзэл, айдсаар дүүрсэн 
байдаг. Ухаан санаа маань хэтэрхий завгүй 
байх нь жирийн зүйл биш. Оюун ухааны 
энгийн төлөв байдал гэдэг хоосон байх биш 
харин амар тайван, ойлгомжтой байдлыг 
хэлнэ. Тэр нөхцөлд бид Бурханы аядуухан 
намуухан хоолойг олж сонсох болно.
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ТӨӨРСӨН ОЮУН УХААН

Оюун бодол төөрсөн байж болно, өөрөөр  
хэлбэл хүмүүс санаа бодлоо хаагуур л “зу- 
гаалж” болох тэр хэмжээнд байлгаад байдаг. 
Үүнийг хэрхэвч зөвшөөрч болохгүй, та өөр- 
ийнхөө ухаан бодлыг сахилгажуул, өөрийн 
бодол санаанд зугаалах боломж бүү өгөөрэй.  
Хайхрамжгүй мартамхай байдал бол сахил- 
гажуулагдаагүй ухаанаас гарсан үр дүн байдаг.  
Бас тархин дахь (В) төрлийн витамины ду- 
тагдал эсвэл хэт ядаргаанаас болсон байж ч 
болдог.

Ухаан санааг төөрөгдөлд орох боломж бүү  
олго. Ярилцаж байхдаа өөр зүйлийн талаар  
бүү бод эсвэл хэрэв нэг тодорхой зүйлийн та- 
лаар бодож байгаа бол өөр зүйл рүү анхаарлаа  
бүү төвлөрүүл, уншиж байхдаа, сургаал сон- 
сож байхдаа анхаарлаа бүү сарниул гэх мэт.  
Танд ямар нэг асуудал байгаа бол түүнтэй  
заавал тэмцэх хэрэгтэй! Анхаарлаа төвлө- 
рүүлж сур!

Мэдээж хэрэг ямар нэг хугацаанд дадлага- 
жих хэрэгтэй болно гэхдээ л таны чармайлт  
нэг л өдөр өөрийгөө баталж харуулна!



18 19

 
ТААВАРЛАДАГ ОЮУН УХААН

Таны бодол чинь урагшаа гүйж ирээдүйн  
талаар бодож эхлэн та өөрөөсөө “нээрээ, юу  
болох бол?..” гэж бодож байсан байх. Харин  
та сэтгэлээ догдлуулж ирээдүйгээ таах гэх- 
ийн оронд бүхнийг ЭЗЭНий гарт өг.

ОЮУН УХААН ҮЙМЭХ НЬ

“Харин тэр ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэ-
лээрээ гуйг (ямарч эргэлзээгүй, шийдвэртэй,  
тууштай). Учир нь эргэлзэгч (шийдвэргүй, 
тууштай биш) нэгэн салхиар туугдан давал- 
гаалах тэнгисийн долгио мэт ажээ. Тийм  
хүн ЭЗЭНээс юм авна гэж бүү найдаг. Тэр  
хүн хоёр санаа өвөрлөгч (нэг дор олон бо-
долтой байх) бөгөөд бүх үйлдээ тогтворгүй 
байдаг юм (үргэлж үйлс, бодол, мэдрэмж, 
шийдвэргүй)” (Иаков 1:6–8).

Эргэлзэгч хүн үймээнд байх нь гарцаагүй  
түүний бодол бачимдан үймж эцсийн шийд- 
вэрт хүрч чадахаа больдог. Эцэст нь тэр нэг 
шийд гаргах боловч хэсэг хугацаанд түүний  
бодол бачимдан үймж эцсийн эцэст дахиад  
л зөв шийдсэн эсэхдээ эргэлзэж эхэлнэ: зөв  
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шийдвэр гаргасан болов уу? Түүний бодол яг  
л хоёр хэсэг болж тэр гаргасан шийдвэртээ огт  
итгэлгүй болж ирнэ. Бүү эргэлз, шийдвэртэй,  
өөрийн бодолдоо хатуу байж Бурханаас хэрэг-
тэй зүйлээ авч сур.

Оюун бодол үймэх шалтгаан бол ихэвч- 
лэн бүх зүйлд хүмүүс үргэлж өөрөөсөө учир  
шалтгааныг олж тогтоохоор чармайх хайл- 
таас үүдэлтэй байдаг. Үүгээр сатан биднийг  
Бурханы хүслээс холдуулдаг. Жишээ нь: Бур- 
хан биднээр хийлгэх гээд байгаа зүйл нь  
авцалдаагүй, хачирхалтай эсвэл тийм ч сай- 
хан биш зүйл мэт санагдаж болно. Гэхдээ та  
түүнийг ойлгохгүй байна гээд Бурханы хүс- 
лийг түлхэх хэрэггүй юм.

Үгийг биелүүлэгч нь бай. Библид хэлэгд- 
сэн тушаал нь үргэлж логиктой байдаггүй  
учраас бид заримдаа биелүүлдэггүй. Үүнд л  
хамаг алдаа маань байгаа юм. Бурханы Үг- 
тэй санал нийлж Түүнийг биелүүлдэг байх 
хэрэгтэй.

ӨӨРТӨӨ БИШ ХАРИН ЭЗЭНД ИТГЭ

“Бүх зүрхээрээ ЭЗЭНд итгэ (Түүнд най-
даж, Түүнийг түш). Өөрийн ойлголтод бүү 
түшиглэ” (Сургаалт үгс 3:5).
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Энэхүү эшлэлд өөрийн бодол болон ойлгол- 
тонд бүү түшиглэ гэсэн байна. Учир нь бодол  
маань үе үе биднийг төөрөгдүүлдэг. Гэтэл бид  
үргэлж ойлгомжтой, авцалдаатай, тодорхой  
байлгах дуртай байдаг. Тэгвэл Бурханы тушаал  
ойлгомжгүй болж ирдэг тэр үед өөрийн сүнсээ  
сонсох хэрэгтэй. Хэрэв сүнс танд ямар нэгэн  
зүйл хэлж өгч байвал өөрийнхөө эргэцүүлэл- 
ийг таныг ятгахыг бүү зөвшөөр. Хэрэв та  
өөрийн сүнсэндээ өөрийн хандлагын зөвт бай- 
далд итгэлтэй байгаа бол эргэцүүлэл таныг 
буруу тийш авч явах боломжийг бүү өгөөрэй. 

ЭРГЭЛЗЭЭ, ҮЛ ИТГЭЛЭЭР  
ДҮҮРСЭН ОЮУН УХААН

Вебстерийн тайлбар тольд эргэлзээ гэдэг  
үгийг “салаа зам дээр ирэх, самуурах, тээнэ- 
гэлзэх” гэж тайлбарласан байдаг.

Эргэлзээ гэдэг зүйл бол Бурханы Үгэнд  
тэрслэх бодол санаа мөн. Библийг маш сайн  
мэдэх хэрэгтэйн шалтгаан нь энэ. Эргэлзээ  
бол диаволын гарт байдаг чухал зэвсэг бө-
гөөд итгэл байгаа газарт гарч ирж байдгийг 
мартаж болохгүй.

Та хэрэв Бурханы амлалтанд итгэж байдаг  
бол диавол таны эсрэг эргэлзээ болон итгэл- 
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гүй байдлаар зэвсэглэн хөдөлдөг тэр таныг  
бууж өгч итгэхгүй болгох арга сүвэгчилж  
байдаг. Бууж өгнө гэдэг бол Бурханы үгэнд 
оролгүй, Бурхан урагшлахад уриалж байхад  
зогсохыг хэлж байгаа юм. Дуулгаваргүй байх  
гэдэг нь Бурхан танд хувьчлан хэлж байгаа  
үгийг үл тоомсорлохыг хэлнэ. Хэрэв Бурхан 
ямар нэг зүйлийг танаас хүсэж байгаа бол  
Тэр танд түүнийг хийж чадна гэсэн итгэлийг  
хамт өгдөг. Харин диаволд бидний Бурханд 
бүрэн итгэсэн байдал аюул учруулдаг учир 
тэр биднийг үл итгэл, эргэлзээгээр сорьдог. 

Петр ЭЗЭНд итгэмэгцээ завинаасаа гарч  
усан дээгүүр алхсан түүхийг санаж байна уу  
(Матай 14:24–32 үз)? Гэвч том давалгаа ирж  
явааг хармагцаа айж живж эхлэдэг. Есүс түүнд  
эргэж завиндаа ороход нь тусалдаг бөгөөд  
яг тэр үед далай номхорсон байдаг. Диавол  
биднийг айлгах гэж амьдралд маань ингэж  
давалгааг бий болгодог. Диаволд бүү итгэ,  
завиндаа эргэж битгий суу, салхи шуурга  
эхэлсэн ч даалгавраа биелүүлсээр байгаарай.  
Аливаа шийдвэрийг тэрхэн үеийн сэтгэл  
хөдлөлөөс эсвэл самуурсан бодлоороо биш,  
харин таны сүнс танд юу хийхийг хэлж өгч  
байг. Таны сүнсэнд амьдралд чинь зориулсан 
бүр анхнаасаа Бурханаас авсан зөн хараа бий.
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Итгэлгүй байдал бол үргэлж дуулгаваргүй  
байдлын үүд хаалгыг нээж өгч байдгийг 
байнга санаарай. Итгэлгүй байдал бол эргэл- 
зээтэй адил Бурханы танд зориулж тосолж ө 
гсөн аливаа дуудлагыг биелүүлэхэд саад бол- 
дог. Итгэлгүй байдал нь таныг дотоод амар  
тайвнаас холдуулан амьдралдаа сэтгэл ханга- 
луун байх боломжийг тань ч хязгаарладаг  
(Матай 11:28–29 үз). Хэрэв танд итгэл байхгүй  
бол танд амар амгалан баяр хөөр ч байхгүй  
(Ром 15:13 үз). Бүхэнд эргэлзэгч хүн найдвар- 
гүй бөгөөд хүсэж мөрөөддөг зүйлээ ЭЗЭН- 
ээс хэзээ ч авч чадахгүй (Иаков 1:7–8 үз).  
Ийм хүн болж болохгүй!

ТОГТВОРГҮЙ ОЮУН УХААН

Зарим хүмүүст сэтгэл зовох байдал нь бүр  
дадал болчихсон байдаг. Сэтгэл зовох нь түг-
шүүр эсвэл догдлолын мэдрэмж юм. Энэ нь  
хүнийг ямар нэг түгшүүртэй, муу совин зо- 
воож байгаа байдал мөн. Сэтгэл зовох энэ нь  
мөн сатаны зүгээс хүний оюун ухаанд үзүүлж  
байгаа дайралт юм. Бурханы Үг бидэнд юунд  
ч битгий санаа зов гэж сургадаг (Матай 6:25 үз).

Бурхан ЭЗЭН бүх боломжуудыг урьд чи- 
лан харсан байдаг харин тэдний төлөө бид  
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санаа зовж, хэт халамж тавьж эхэлмэгц түү- 
нийг алддаг. Библид маш тодорхойгоор санаа  
зоволт бол утгагүй зүйл юуны ч талаар бүү  
зов гэж хэлсэн (Матай 6:27–31 үз)!

Санаа зоволт бол хүний оюун бодолд дай- 
ралт хийж байгаа сатаны явуулга тийм учраас  
санаа зовох зүйл төрж эхэлмэгц бичээсээс чан- 
га дуугаар хэлж бай, жишээ нь Филиппой 4:6.  
Итгэлтэйгээр чангаар хэлэгдсэн Үг бол санаа  
зоволт түгшүүрийг дарах цорын ганц зэвсэг.

Өөрийн бүхий л анхаарал, санаа зоволтоо  
Бурханд “тавьж өг” (1 Петр 5:6–7 үз). Грек хэ-
лэнд энэ үг огцом шидэх гэсэн утгыг агуулсан  
байдаг. Энэ нь бүх зүйлийг бүх санаа зовол-
тыг Бурханд өгч хая, Тэр түүгээр юу хийхээ 
мэднэ гэсэн үг юм.

Санаа зоволт нь хүлцэлтэй ямар ч нийцэх 
зүйл байхгүйг анзаарна уу. Харин эсэргээрээ  
үргэлж санаа зовж байгаа хүн өөрөө асуудлаа 
шийдэж чадах чадвартай гэж боддог. Түүний 
ухаанд бүх нөхцлийг янз янзаар өөрчлөн 
шийдвэрийг олох гэсэн оролдлогууд яваг- 
даж байдаг. Учир нь бардам хүн өөртөө гол  
найдвараа тавьдаг бол харин хүлцэнгүй хүн 
Бурханд тавьдаг. 

Бардам хүн санаа зовдог харин хүлцэнгүй  
хүн хүлээдэг. Бурхан биднийг ямар ч асууд- 
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лаас салгаж чадна. Харин Бурхан биднийг  
Өөртөө итгээсэй, аливаа асуудлаа Түүнд тавьж  
өгөөсэй гэж хүсдэг.

ШҮҮМЖЛЭГЧ, БУРУУШААГЧ  
МӨН СЭЖИГЛЭГЧ ОЮУН УХААН

Шүүмж, буруутгал, сэжиглэл нь хүний 
амьдралд маш их хорлол авчирч харилцаа 
холбоог бөхөөдөг. Энэ зэвсгийн тусламжтай- 
гаар диавол биднийг ганцаардуулж орхихыг  
хичээдэг. Вебстерийн тайлбар тольд шүүмж- 
лэх гэдэг үг “хэн нэгний дутагдлыг шүүх, ял  
хүлээлгэх” гэж тайлбарлажээ. Гэтэл үнэндээ  
Бурхан л ганцаараа шүүх ял оноох эрхтэй  
байдаг. Иймд бид хэн нэгний талаар сөрөг бо- 
долтой, шүүмжилж, хэлэлцэж байгаа бол бид  
Бурханы хийх зүйлийг өөр дээрээ авч байна  
гэсэн үг юм. Хэлэлцэн ярилцах шүүмжлэх нь  
бардам байдлын үр жимсийг бий болгодог.  
Бардам байдал нь эргэн тойрныхондоо маш  
дээгүүр бардам дээрэнгүй, ихэрхэх зан гарга- 
хыг хэлнэ. Биеэ ийм байдлаар авч явах нь  
Бурханы нүдэнд маш жигшүүртэй бөгөөд энэ  
нь диаволд дайрах хаалгыг л нээж өгч байгаа  
юм. Та бусдад хэзээ ч ихэмсэг дээрэнгүй бүү  
хандаарай. 
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Матай 7:1–6-д шүүмжлэл ба шийтгэлийн  
талаар өгүүлсэн байдаг. Хэрэв танд шүүмж- 
лэх дур хүсэл байгаа бол шүүмжлэлийн эсрэг  
диаволтой тулалдах зэвсэг болгон Библийн 
бичээсүүдийг ашиглан үгийг тунхагла. Үнэ-
хээр диавол л бидэнд шүүмжлэл, шийтгэлийн 
санааг өгдөг шүү дээ. 

“Шүүгдэхгүйн тулд чи бүү шүү...” (Матай  
7:1). Бид юу суулгаснаа л хурааж авна. Хүмүүс- 
тэй эелдэг харьцах нь чөтгөрийн дайралтаас  
хамгаалах нэг хамгаалалт юм. 

Хайр “...бүгдэд итгэдэг, бүгдэд найддаг...  
(өөрөөр хэлбэл хүн бүрийн дотор сайн сай- 
хан зүйлийг харахад бэлэн байдаг)” (1 Коринт  
13:7). Хэрэв та хүмүүсийг ямар нэгэн зүйлд  
сэжиглэн итгэлгүй байдлаар хандаж байгаа  
бол танд өөрийн оюун бодлоо Бурханы Үг- 
ээр дүүргэх цаг нь болжээ. Итгэл хүмүүсийг  
босгож тэдний хоорондох харилцааг бэхжүүл- 
дэг. Харин сэжиглэл бол харилцааг унагадаг.  
Бүрэн итгэж болох зүйл бол зөвхөн Бурхан,  
гэхдээ л хүмүүст бас итгэдэг байх хэрэгтэй. 

ИДЭВХГҮЙ ОЮУН УХААН

Идэвхгүй байдал гэдэг бол мэдрэмжгүй, 
хүсэлгүй, ноомой хайхрамжгүй мөн залхуу 
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хойрго байдал мөн. Идэвхгүй байдлын ард 
муу ёрын сүнсний үйлдэл зогсож байдаг. 
Итгэгч хүний үйлдэлгүй, хүсэлгүй, үлбэгэр 
сул байдал бүрэн нураалт авчирдаг гэдгийг 
диавол мэддэг. Диаволын эсрэг тэмцдэггүй  
л бол итгэгчдэд маш том асуудал нүүрлэж  
байдаг. “Диаволд байр бүү өг” Эфес 4:27-д  
гэсэн байдаг. Муу ёрын сүнс хоосон, идэвх- 
гүй оюун ухаанд буруу бодлыг баяртайгаар  
дүүргэж өгдөг, учир нь идэвхгүй үлбэгэр  
хүн хэзээ ч тэмцэх чадваргүй болсон байдаг.  
Өөрийн оюун ухаанаа яаж буруу бодлоос  
хамгаалах вэ гэдгийг та мэдэх үү? Оюун  
ухаанаа зөв бодлоор дүүргэ! Тэр үед дайсны 
авчирсан буруу бодолд орон зай байхгүй 
байх болно шүү дээ. 

Бүх гэм нүглүүдийг идэвхтэй — эдгээр 
нүглүүдийг бид хийдэг ба идэвхгүй — хийх 
ётойгоо хийдэггүй гэж хувааж болно. Зөв 
гэснийг нь хийдэггүй бөгөөд буруу гэснийг 
хийж болдог. Харилцаа нь хүмүүс бодлогогүй 
үг хэлснээс болж эвдэрдэгтэй адил хүмүүс 
бие биеэндээ сайн сайхан, эелдэг үг хэлдэг-
гүйгээс болж нурдаг. 

Идэвхгүй байдлыг ялж болох бөгөөд, ха- 
рин түүнийг эхлээд оюун санаан дотроо ялах 
хэрэгтэй. Бидний биеэ авч явах байдал нь,  
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бидний оюун санаа бодол өөрчлөгдсөн цагт л 
өөрчлөгддөг. 

ХРИСТИЙН ОЮУН УХААН

“...Харин бидэнд Христийн оюун ухаан  
бий (Түүний бодол, мэдрэмж ба зорилго)”  
(1 Коринт 2:16). Бид Есүсийг дагахыг хүсэж  
байгаа бол Тэр яаж бодож сэтгэж байгааг да- 
гах хэрэгтэй. Бид дээрээс төрснөөрөө Бурханы  
шинэ төрөлх байдлыг хүлээн авсан (Езекиел 
36:26–27 үз). Хүний бодол санаа, мөн Ариун 
Сүнснээс ирсэн бодол санаа гэж байдаг. Үхэл  
бол хүн өөрийн санаагаар удирдуулсны  
үр дүн байдаг. Харин амьдрал бол Бурха- 
наар удирдуулсны үр дүн болдог (Ром 8:6 үз). 
Хэрэв таныг ямар нэг зүйл Бурханаас салгаж  
байгаа бол түүнээс татгалз. Таныг “тэнэгтүү- 
лэгч” тэр бодол бол Түүнээс ирээгүй. Жишээ  
нь гомдол, болзошгүй ялагдал эсвэл ам- 
жилтгүй байдлын тухай бодлууд нь сөрөг  
мэдрэмжийг бий болгож цаашилбал бие мах- 
бодод хүртэл толгой өвдөх, гэдэс өвдөх, маш 
их ядрах зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг.

Харин бид Бурханы ерөөлөөр ямар их 
дүүрэн байгаа мөн түүнчлэн Бурхан бидэнд 
ямар сайхнаар ханддаг болох талаар бодож 
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эхэлвэл амьдрал маань бялхлаар дүүрдэг. 
Бидний амьдралыг дүүрэн байлгахад зо-
риулж Есүс бүх хийх зүйлийг хийчихсэн.

ТА ХРИСТИЙН ОЮУН УХААНТАЙ  
БАЙХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА УУ?

1) Сайн зүйлийн л тухай бод. Бурханы 
Үгийн дагуу бодогч итгэгчийн оюун бодол 
дандаа эерэг байдаг. Бурхан үргэлж эерэг 
зүйл дээр төвлөрдөг бөгөөд бид Түүнийг яг 
дуурайх хэрэгтэй. Өөдрөг байх хэрэгтэй! 
Сайныг бод сайныг хүлээ. Хүлээж байгаа 
зүйлс чинь л танд тохиолдоно. Эерэг бодол-
той байдаг хүний жишээ бол Есүс мөн. Бид 
уруу бодолтой байхдаа бүх зүйлсийг харан- 
хуй бүдэг болгож хардаг. Үнэхээр энэ бол 
диаволоос ирдэг зүйл. Олон хүн шаналан  
зовдог сэтгэлийн дарамтын гол шалтгаан  
нь сөрөг бодлууд байдаг. Бурхан биднийг 
урамшуулж, зоригжуулдаг бол диавол доош  
хийж, дарж байдаг. Бурхан биднийг аз жар-
галтай байлган амьдралд хандах хандлагыг 
өөрчлөн урам зоригийг сэрээн таны дотор 
итгэлийг суулгахыг оролддог (Дуулал 3:3 үз). 
Харин диавол бол биднийг сэтгэл санааны 
дарамтанд байлгаж аль болох цөхрөлд оруу- 



28 29

лахыг хүсдэг. Сэтгэлээр унах шалтаг хаа- 
наас ч олдох бөгөөд ийм байдал нь биднийг  
хүчтэй доош дарж байдаг байна. 

Сэтгэлийн дарамтаас гарах нь

• Асуудлын мөн чанарыг ойлгож дүг-
нэлт хий, сэтгэлийн дарамт нь хүний 
сэтгэл санаа руу диаволоос ирж бай- 
гаа дайралт мөн (Дуулал 143:3 үз). 

• Сэтгэлийн дарамт амьдралын баяр  
баясгалан амар тайвнаас салгадгийг  
ухаарах (Дуулал 143:4 үз). Сэтгэл са- 
нааны дарамтын шинж тэмдэг бий  
болж эхэлмэгц нь шууд тулалдаж  
эхлэх хэрэгтэй. Удах тусам түүнтэй 
хийх тэмцэл хэцүү болж ирдэг. 

• Амьдралынхаа сайн сайхан бүхнийг  
сана (Дуулал 143:5 үз). 

• Эзэнийг алдаршуул (Дуулал 143:6 үз).  
Бид Бурханд хандан гараа өргөхөд, 
Түүгээр дутагдаж байна гэдгээ тун-
хаглаж байдаг.

• Эзэнээс тусламж эр (Дуулал 143:7 үз). 
Энэ эшлэлд дуулагч үндсэндээ “Тань- 
гүйгээр би удаан тэвчиж чадахгүй нь  
хурдан ирээч” гэж өгүүлж байдаг.
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• Эзэн Бурханыхаа дуу хоолойг сонс  
(Дуулал 143:8 үз).

• Чөлөөлөлтийн төлөө залбир (Дуулал  
143:9 үз). Асуудлын тухай биш харин  
Бурханы тухай бод. 

• Эзэний мэргэн ухааныг, Түүнийг мэд- 
лэг мөн Түүний удирдлагыг эрэн хай  
(Дуулал 143:10 үз). Та Бурханы хүсэлд 
захирагдахаа больсон байж болно, үү- 
гээрээ та өөртөө диаволоос ирэх дай- 
ралтыг дууддаг. Бурханы хүслийн төвд  
байх нь цорын ганц аюулгүй газар юм.

2) Бурханы тухай бод. Ялалтаа хадгалж  
байхын тулд Бурханы талаар, Түүний ажил  
үйлсийн талаар тунгаан бод. Энэ нь таны  
амьдралын чухал хэсэг байх ёстой. Өглөө эрт- 
лэн Бурхантай харьцаж сурах нь амьдарлаар  
бахдаж баярлах нэг арга мөн. Бодол санаагаа  
Бурханд илгээж сур ингэснээр таны сэтгэл  
зүрх Түүний баяр баяслаар дүүрч та Түүнтэй  
харьцдаг болно. Тэр үргэлж тантай хамт байна  
харин та Түүний тухай үргэлж бодож Түүний 
оршихуйг нь хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй.

3) Бурхан танд хайртай гэдгийг үргэлж 
сана (1 Иохан 4:16 үз). Бурханы хайрыг бо-
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дож санаж чадахгүй бол бид Түүнийг мэдэрч 
чаддаггүй. Бурханы хайрыг хүлээн авах та-
лаар би судалж байхдаа Түүний хайр надад 
маш ихээр дутагдаж байгааг мэдэрсэн юм. 
Би хайрын талаар Түүний өгүүлсэн бүх эш- 
лэлүүдийг цээжлэн тэднийг тунгаан бодож 
чангаар уншиж эхэлсэн юм. Би олон сараар 
үүнийг үргэлжлүүлэн хийсэн бөгөөд Бурха-
ны өөрийнхийг эрдэггүй, нөхцөлгүй хайрын 
илчлэлт надад улам тодорхой бодитой болж 
ирсэн.

Олонх итгэгчид өөрсдийн алдаа дутагдал  
болон тэднээс улбаатай амжилтгүй, золгүй  
байдлаасаа болоод Бурхан тэдэнд сэтгэл хан- 
галуун биш байгаа гэж бодон буруутгал болон  
шүүлтийн ачаан дор өөрсдийгөө байлган амь- 
дардаг. Өөрийнхөө талаар хэзээ ч муугаар бүү  
бод. Есүс Христийн золиослолоор та Бурха-
ны өмнө бүрэн зөвтгөгдсөн гэдгээ сана “Тэр 
нүглийг үл мэдэгч Түүнийг бидний төлөө  
нүгэл болгосон юм. Тэгснээр бид Түүний до-
тор Бурханы хүртээх зөвт байдал болох юм 
(Түүний зөвт байдал нь өгөгдсөн)” (2 Коринт 
5:21). Бурханд таны амьдралд өдрөөс өдөрт 
төлөвлөгдсөн гайхамшигтай төлөвлөгөө бий. 
Диаволыг түүний шүүлттэй нь хамт хөөн гар- 
гаад Бурхан танд хайртай гэдгийг бодоорой.
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4) Таны бодол санаа таныг босгон бай- 
гуулдаг, урамшуулдаг байг (Ром 12:8 үз).  
Христийн оюун санаатай байна гэдэг нь өө- 
рийн талаар, өрөөл бусдын талаар, мөн 
нөхцөл байдлын талаар зөвхөн эерэг, урам-
ших, босгон байгуулах бодлыг оруулахыг 
хэлнэ. Таны үгээр урам авдаг байх ёстой.  
Хэн нэгний тухай та муугаар бодож бай- 
гаа бол урамшуулж чадахгүй. Зүрхэнд чинь  
юу хадгалагдаж байна нэг мэдэхэд амаар  
чинь нисэн гардаг. Таны бодол санаанд тань  
хайр ивээл дүүрэн байж үг чинь зөвхөн л  
эргэн тойрныхоо урамшуулдаг байг. Хүмүү-
сийн талаар сайнаар бод тэр үед та тэдний  
биеэ авч явах байдал сайнаар өөрчлөгдөж  
байгааг олж харах болно. Хүний бодол санаа  
бол үгийн бүтээх сүйтгэх хүчний аль, аль  
нь оршиж байдаг сав юм. Мөн сатаны бо- 
лон түүний үйл ажиллагааны эсрэг зэвсэг  
эсвэл түүний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх,  
дэмжих зэвсгийн аль, аль нь болж чаддаг  
зүйл юм. Жишээ авья: Та хэн нэгний төлөө  
залбирч байхдаа түүний талаар муугаар  
бодож байгаа бол таны залбирал үр дүнгүй  
байх болно. Харин та сайнаар бодож байвал  
гайхамшигтай үр дүнг харах болно. Ялал- 
тын эзэн баймаар байна уу? Тэгвэл бодол  
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санаагаа цэгцлэн Бурханы үгийн дагуу бо- 
дож эхэлцгээ.

5) Талархалтай байцгаа (Дуулал 100:4). 
Христийн ухааныг өвлөгчийн зүрх сэтгэл 
магтаал талархлаар дүүрэн байдаг. Дайсанд  
хаалга нээж өгдөг гомдол, гоморхлоос зайгаа 
барь. Олон хүмүүс зөвхөн гомдолдогоосоо 
болоод бие султай өвчтэй болсон байдаг  
юм. Бид Бурханд талархахгүй бол бидний 
амьдрал бүрэн дүүрэн байж чадахгүй. Бид  
“магтаалын тахилыг үргэлж өргөцгөөе” 
(Еврей 13:15). Бурханд бүх нөхцөлд бүх зүй- 
лийн төлөө үргэлж таларх. Тэр үед та нөхцөл  
байдлаас хамааралтай биш, баяр бахдалаар  
дүүрэн хүнд хүрч хянаж чаддаггүй диаво-
лыг дийлэн ялалтын амьдралаар амьдрах 
болно. “Би ЭЗЭНийг цаг үргэлж магтана. 
Түүнийг магтах нь миний аманд үргэлж 
байх болно” (Дуулал 34:1). Бид Бурханыг  
яаж алдаршуулах вэ? Хэрэв Түүнийг бод- 
лоороо, үгээрээ тасралтгүй магтаж Түүний 
бидэнд хийж өгсөн жижиг, том бүхий л зүйлд 
талархаж чадвал алдаршуулалт болно.

6) Бурханы Үгийн тухай тунгаан бод.  
“Түүний илгээсэн Хүнд та нар итгээгүй  
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(Түүний бодол таны зүрхэнд биш) тул та  
нарын дотор Түүний үг оршдоггүй (Түүнд 
найддаггүй, Түүнд түшгэлдэггүй)” (Иохан 
5:38). 

Бурханы Үг бол цаасан дээр бичигдсэн  
Бурханы бодол. Тийм ч учраас хүмүүс итгэ- 
лээс үр жимстэй байхын тулд өөрийн зүрх  
сэтгэлээ Бурханы Үгээр дүүргэсэн байх ёс- 
той. Энэ нь бид Бичээсийг судалснаар бий  
болж болно. Тэр үед Түүний бодол бидний  
бодол болон хувирч Христийн ухааныг өөрт  
шингээх болно. Бид Үгийг уншиж судалвал  
Библи бидний амьдралын талбар бүрт ам-
жилтыг амладаг (Иошуа 1:8 үз).

“...Юу нь үнэн, юу нь хүндэтгэлтэй, юу  
нь зөв, юу нь цэвэр ариун, юу нь сайхан, юу 
нь сайшаалтай байна, хэрэв аливаа сайн  
үйл байгаа бол, хэрэв магтууштай ямар нэ- 
гэн юм байгаа бол тэдгээр юмсыг бодож  
санацгаа” (Филиппой 4:8). Танд Христийн  
ухаан байгаа тул таны бодол чухамдаа ийм  
байх ёстой юм. Энэ өндөр нэр төрийг ашиг- 
ла! Хэрэв Бурхан ямар нэг бодлыг байлгахыг  
зөвшөөрөөгүй бол тэр бодлыг бүү зөвшөөр. 
Хүний бодол үхэлд авчирдаг, харин Бурханы 
бодол амьдралд хөтөлдөг гэдгийг санаж ав. 
Сонголт таны гарт байгаа! Амьдралыг сонго!
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СЭТГЭХҮЙН ЦӨЛЖСӨН 

ХООСОН БАЙДАЛ

Израилийн ард түмэн цөлөөр гарах за-
мыг арван нэгэн өдөр туулах байтал дөчин 
жил төөрч туулсан. Яагаад? Учир нь тэдний 
сэтгэхүй нь “цөлжсөн бодол санаатай” бай- 
сан. Бидний ихэнх нь ийм байдалтай байдаг  
гэж хэлбэл бүү гайхаарай. Бид урагшаа алха- 
хын оронд нэг л уулаа тойроод алхаад байдаг.  
Эцэст нь шууд л ялалт ирэх байтал бид олон  
жилийн дараа л үр дүнг үздэг. Алив урагш  
алхах уу?!

ИЗРАИЛЧУУДЫГ ЦӨЛД  
БАРЬЖ БАЙСАН “ЦӨЛЖСӨН”  

СЭТГЭХҮЙН ШИНЖ ТЭМДГҮҮД

Шинж тэмдэг №1: Миний өнгөрсөн бо- 
лон одоо ирээдүйг маань тодорхойлдог.

Израилчуудад амьдралын өөдрөг үзэл, хү- 
сэл, мөрөөдөл байгаагүй. Тэд хаанаас гарснаа  
мэдэж байсан. Харин хаашаа явах вэ гэдгээ 
мэдэхгүй байсан. Тэдний амьдралын тухай 
төсөөлөл зөвхөн өнгөрсөнд юу харсан одоо  
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юуг харж байгаагаар л хязгаарлагдаж байсан.  
Харин цаашдын хүсэл мөрөөдөл тэдэнд бай- 
гаагүй юм. Таны өнгөрсөн амьдрал их сайхан 
байгаагүй байж болно. Таны одоо цаг чинь 
хүнд хэцүү болохоор та ирээдүйгээ муугаар 
төсөөлж болох юм. Тийм болохоор танд 
ирээдүйн сайхан төсөөлөл байхгүй. Тэгвэл 
би танд эрс шийдвэртэйгээр таны өнгөрсөн 
ба одоо чинь ирээдүйг чинь тодорхойлохгүй 
гэж зарлан тунхагламаар байна!

Өөрийнхөө сэтгэхүйг өөрчил! Бурхантай  
байхад бүх зүйл боломжтой гэдэгт итгэ (Лук 
18:27 үз)! Бидний үйлчлээд байгаа Бурхан  
чинь оршин байгаа бүхнийг оргүй хоосноос 
бүтээчихсэн шүү дээ (Еврей 11:3 үз). Түүнд 
бүрэн итгэ тэгээд юу хийхийг нь хар. Түүнд 
хэрэгтэй ганцхан зүйл бол та Түүнд итгэх, 
үлдсэнийг нь Тэр өөр дээрээ авдаг. 

Таны ирээдүй таны амьдралд одоо болоод  
байгаа зүйлээр тодорхойлогддоггүй. Хэн нэ- 
гэнд эсвэл ямар нэгэн зүйлд таны ирээдүйн  
тухай ярихыг бүү зөвшөөр харин Бурханд  
зөвшөөр. Израилчуудын гол асуудал бол  
өнгөрснөө санаж түүний тухай ярьцгааж  
байсанд оршино. Харин Бурхан тэдний зо- 
рин яваа амласан газарлуу тэдний харааг нь  
чиглүүлэхийг хүсэж байсан юм. Өөрийнхөө  
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ирээдүйг эерэгээр хараад түүнийг “байхгүйг  
байгаагаар дуудагч” (Ром 4:17 үз) гэж нэрлэ.  
Өөрийн ирээдүйн талаар зөвхөн сайныг ярь, 
бод. Бурхан таны зүрхэнд дүүргэн өгсөн тэр 
л мөрөөдлийг тунхагла. Эргэж бүү хар, одоо 
байгаадаа баясаж, маргаашийг мөрөөд!

Шинж тэмдэг №2: Би хариуцлагыг өөр  
дээрээ авмааргүй байна, хэн нэгэн л үүнийг 
хариуцана биз.

Тера өөрийн гэр бүлийнхнийг авч Хал- 
дейн Урыг орхин Канаан тийш зүглэдэг. Тэр  
хүү Аврамыг ач хүү Лотыг, бэр Сараг (Аврам-
ын эхнэр) авч явдаг. Тэд Харан хотод хүрээд  
тэнд амьдрахаар шийддэг (Эхлэл 11:31 үз). 

Хариуцлага гэдэг үгийн цаана ихэнхдээ  
Бурхан түүнд өгсөн боломжийн хариу үзүү- 
лэлт ойлгогдож байсан. Хариуцлагатай хүн  
гэдэг нь Бурханы өгсөн боломжийг ашиглаж  
байгаа хүнийг хэлж байдаг. Аврамын эцэгт 
Ханаанд шилжин очиж амьдрах үүрэг ирсэн.  
Харин Ханаанд очихын оронд тэд замын ха- 
гаст зогсож Харранд суурьшихаар шийддэг. 

Ихэнхдээ Бурхан бидэнд ямар нэг зүйл 
хийхийг хүсэж хандах тэр үед бидэнд баяр  
баясгалантай байдал мэдрэгддэг. Гэтэл Тера 
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шиг ихэнх маань шантарч уг зүйлийг дуус-
тал нь хийдэггүй.

Олон итгэгч нар нэг зүйл хийж эхлээд  
гэнэт суларч замын дунд ядарч гацаад зогс- 
чихдог. Тэд эхэлсэн ажлаа баяртайгаар  
дуусгачих байтал тэдэнд өөр дээрээ хариуц- 
лагыг авах хүсэл байдаггүй. Хэрэв хэн  
нэгэн өмнөөс нь хийгээд өгвөл алдрын тит- 
мийг дуртайяа өмсөх байх л даа тэгвэл ийм  
байдаггүй юм. Өөрт оногдсон хариуцлагаа 
хэн нэгэнд тохдоггүй юм.

“Учир нь дуудагдсан нь олон хэдий ч  
сонгогдсон нь цөөхөн гэж ярив” (Матай 
22:14). Энэ эшлэлийг дуудагдсан хүмүүс 
өөрөөр хэлбэл ЭЗЭНд ямарваа нэг зүйлийг  
хийхээр боломж олгогдсон нь олон байвч  
өөр дээрээ хариуцлагыг үүрч, өөрийн дууд- 
лагыг биелүүлэх хүн ховор гэж хэлж болно.  
Ихэнхэд маань тийм зориг тэвчээр байдаггүй.  
“Цөлжсөн” маягийн сэтгэхүйтэй хүн бүгдийг  
авахыг хүсдэг ч хийж чаддаггүй нэгэн байдаг. 

Матай 25-д эзэнээсээ мөнгө (талант) хүлээн  
авсан гурван зарцын тухай Есүс өгүүлдэг. Тэр  
гурвын хоёр нь өгсөн мөнгийг арвижуулсан  
байдаг. Харин нэг нь итгэл гарган алхаж ямар  
нэг зүйл хийхээс илүүгээр айж нэг талантаа 
газарт булдаг. Эзэн нь буцаж ирэхэд хоёр зарц 
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өгөөмрөөр шагнагдан харин залхуу итгэлгүй 
зарц өөрийн шийтгэлийг хүртдэг.

Бурхан танд өгсний хирээр боломжоо 
дээд зэргээр ашиглаарай. Тэгвэл ЭЗЭНийг 
ирэхэд та зөвхөн танд олгож өгснийг нь ч 
биш өөрийн олсныг нэмж өгөх болно.

“...Иймд Бурханы хүчирхэг мутрын дор 
өөрсдийгөө даруу байлга... Тэр та нарын тө- 
лөө санаа тавьдаг учраас бүх зовнилоо Түүнд  
үүрүүл” (1 Петр 5:6–7). Хариуцлагыг өөртөө 
авахаас бүү зүрхшээ. ЭЗЭНд өөрийн оногд-
сон хариуцлагыг биш харин айдас түгшүүр,  
асуудлаа даатгаж сур. Аливаа ажлыг зориг- 
той барьж ав, гүйцэтгэ. Харин хэцүү байснаас  
нь болоод бүү зугт. Бурханаас та юуг ч хүс- 
сэн байсан Түүний ивээлийн хамт тодорхой 
хэмжээний хариуцлага ирдэг гэдгийг үргэлж 
санаж яваарай. 

Шинж тэмдэг №3: Надад арай гайгүй  
ажил өгөөрэй хүндийг бол би хийж чадахгүй.

Бурханы нигүүслэлд найдвар тавилгүй-
гээр ямар нэг зүйлийг бид өөрийн хүчээр 
хийж чадна гэдэг хэцүү. Амьдрал хэрэв амар- 
хан байсан бол бидэнд Ариун Сүнсний хүч,  
туслалцаа хэрэггүй байх байсан. Библид Түү-
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нийг Туслагч гэж нэрлэсэн байдаг (Иохан  
14:16 үз). Ариун Сүнс бидэнтэй хамт мөн бид- 
ний дотор оршин байж биелэшгүй санагдах 
зүйлсийг минь биелүүлж байдаг. Та хаашаа  
ч эргэсэн Бурхан таныг зорилгод чинь хүр- 
гэнэ гэдэгт итгэлтэй бай. Таны амьдралын 
сорилтууд таны чадалд таарах л зүйл бай- 
даг (1 Коринт 10:13 үз). Тэр юу ч захиалсан 
байсан бүгдийг төлдөг.

Бурхан танд нэг ажил даатгасан бол хүнд  
хэцүүгээс нь болоод бүү татгалзаарай. ЭЗЭН-
тэй цагийг өнгөрөө, Түүнд найд, Түүнээс илүү  
их нигүүслэлийг хүлээн ав (Еврей 4:16 үз).  
Нигүүслэл гэдэг нь итгэгчдэд ямар ч үнэ- 
гүйгээр олгогддог Бурханы хүч юм. Танаар  
дамжуулан таны хүч хүрэхгүйг ч Тэр хий- 
дэг. “Үүнийг ч би амжихгүй ээ, хэтэрхий  
хүнд зүйл” гэх маягийн бодлыг бүү зөвшөөр.  
Бурхан биднийг заримдаа Түүнд найдаж хүч- 
тэй болгохын тулд хэцүү замаар хөтөлдөг.  
Израилчууд амласан газрыг эзлэхэд тэдэнд  
ар араасаа хөвөрсөн дайн тохиолдсон. Гэтэл  
тэд Бурханы нигүүслэл, хүчинд найдаж бай- 
сан учир Түүний заасныг дагаснаар бүх  
тулалдаанд ялсан. Хүн хэцүү бэрхийг туулж  
байх үед ялагдлын талаарх бодол дайран орж  
ирж байдаг. Хүн ялагдлын тухай бодож эхлэх  
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мөчид тэр нь биеллээ олж эхэлдэг гэдгийг  
диавол мэддэг. Ийм учраас сэтгэлээр унахгүй 
бууж өгөхгүй байх нь их чухал. 

“Надад хүч өгөгч Түүгээр би бүгдийг  
хийж чадна (Есүсийн өгдөг хүч чадлын тус- 
ламжтайгаар)” (Филиппой 4:13). Эерэг сэтгэх  
нь бидэнд хүчийг өгч ялалт руу дагуулдаг. 
Израилчууд асуудал бүрт гомдоллон, бартаа 
бүрт санаа алдаж, хүнд хэцүү байгаа талаараа 
бувтанцгааж байсан.

Тэдний гол бодол бол “Хэн нэгэн надад 
замыг минь хөнгөлж өгөөч? Би энэ хэцүүг  
давашгүй нь!” гэсэн бодолтой байлаа Бид  
ч мөн үргэлж мохож хамгийн шалихгүй  
асуудалд ч эр зоригоо алддаг. Хэрэв та гом- 
доллож, гонгинож сурсан бол оюун бодлоо 
өөрчлөх цаг болжээ! 

Шинж тэмдэг №4: Өөрийн сэтгэл дун-
дуур байдал, үглэж мөн гомдолдог зуршлаа  
би яаж ч чадахгүй юм. 

“Учир нь хэрэв хүн шударга бусаар зовох- 
доо (зовлон тэвчээрийг авчирдаг) Бурханд 
ханддаг” (1 Петр 2:19).

Хүнд хэцүү цагт ч Бурханыг магтаж Түүнд  
талархаж сураагүй цагт бид ялалтын эзэн  
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байж чадахгүй. Бидэнтэй шударга бус харь- 
цаж байсан ч бидний биеэ авч явах байдал  
хариу үйлдэл маань зөв шударга байх ёстой.  
Есүсийн адилаар үйлдэж сурцгаая, Тэр зовж  
байхдаа хэнийг ч үзэн ядаж хариу авах тухай  
бодож байгаагүй. Харин Бурханд л найдаж  
“Шударгаар шүүдэг Нэгэнд” (1 Петр 2:21–23 үз).  
Хүмүүс түүнд яаж ч хандаж байсан Тэр амар  
тайвнаа хадгалан, мууд муугаар хариулаагүй,  
гомдоллож байгаагүй Бурханд бүхий л найд-
вараа тавьж байсан. Бид мөн ингэж хандах 
ёстой. 

Дээр дурьдсанчлан Израилчууд цөлд 
байхдаа бүхий л зүйлээр гомдоллож бай-
сан. Гэтэл Үгэнд юу гэж байдаг вэ? “Тэдний 
адил бид дургүйцэхгүй байцгаая. Учир нь 
тэдний зарим нь дургүйцээд, устгагчаар 
хөнөөгдсөн юм” (1 Коринт 10:10). Гомдол ба 
дургүйцэлээр израильчууд нь дайсанд үүд 
хаалгаа нээж өгсөн, энэ нь тэднийг устгасан 
нь ойлгомжтой юм. 

Гомдол бидний бодолд төрдөг. Дараа нь бид  
түүнийгээ амнаасаа гаргаж өгүүлдэг. Гомдол  
бол “цөлжсөн” оюун ухааны шинж тэмдэг. 
Энэ нь бидний амлагдсан газар орох болом- 
жийг хааж өгдөг. Израилчууд гомдоллож  
байсан бөгөөд цөлд амь насаа алдацгаасан.  
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Есүс Бурханыг алдаршуулж байсан бөгөөд  
үхлээс амилсан. Үүнээс бид магтаал, таларх- 
лын хүч ба гомдлын үр дагаврыг харицуулан  
харж байна. Бидний бодож байснаас өөрөөр  
болж эхэлмэгц бид ихэнхдээ үглэж, гомдол- 
лож, тайлбар ярьж эхэлдэг. Харин бид үглэж,  
уйлж, гомдоллохын оронд тэвчээрээ барьж,  
залбирч талархах хэрэгтэй юм (Филиппой  
4:6 үз). Тэвчээр бол ямар нэг гомдолгүйгээр  
хариултыг хүлээхийг хэлдэг. 

Өөрийн үгсийн сангаасаа гомдоллох, үг- 
лэх, дургүйцлээ илэрхийлэх зэрэг үгсийг хас, 
ингэхгүйгээр та амьдралдаа эерэг өөрчлөлт- 
ийг авчирч чадахгүй. Таны дотор Христийн 
ухаан бий, түүнийг л гаргаж илэрхийл! 

Шинж тэмдэг №5: Намайг битгий хүлээ-
гээд байгаарай. Би ер нь хүссэнээ аль болох 
хурдан авах зохистой нэгэн шүү. 

“Тийм учраас, ах дүү нар аа, ЭЗЭНийг 
ирэх хүртэл тэвчээртэй байгтун. Харагтун, 
тариачин хөрсний үнэт бүтээгдэхүүнийг  
хүлээдэг. Ингэхдээ тэр эрт ба оройтож орох  
бороог (тэсвэр тэвчээртэй, сэргэгээр хү- 
лээдэг) ортол тэсвэртэйгээр хүлээдэг юм”  
(Иаков 5:7).
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Тэвчээргүй байна гэдэг бардам зангийн 
шинж тэмдэг. Тийм хүнд хүлээх тэвчээр  
байдаггүй. Өөрийн талаар хэтэрхий дээгүүр  
бодогч нэгэн өөрийгөө ямар нэгэн тав тухгүй  
байдалд байлгахыг зөвшөөрөхгүй. Хүлцэн-
гүй нэгэн бол тэвчээргүй байгаа байдлаа 
илэрхийлдэггүй.

Бидний дотроос тэвчээргүй байдлыг 
илэрхийлэхийн тулд чөтгөр дахин нэг арга  
хэрэглдэг. Биднийг бодит байдалд хэт сай- 
шаагч байлгахыг хүсдэг. Бодит байдалд хэт  
сайшаагч байна гэдэг нь амьдралын талаарх  
эрүүл үзэл бодлыг алдагдуулна гэсэн үг юм.  
Хэрэв таны амьдралын бүх зүйл чинь хир- 
гүй тунгалаг байж, ирээдүйн зорилгодоо  
хүрэхэд саад тотгоргүй, тав тухгүй байдал  
бий болохгүй, бас өөрт таалагдахгүй хүнтэй  
харьцахгүй, тааралдахгүй л гэж бодож бай- 
вал та өөрөө өөртөө нүх ухаж байна гэсэн үг.  
Ингэж сатан таныг доош унагах нөхцөлийг  
бүрдүүлдэг юм. Харин энэ амьдралд чинь  
тийм ч олон зүйл хиргүй тунгалаг байдаггүй 
шүү дээ.

“Ах дүү нар минь, элдвийн сорилтод  
орохдоо үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үз. Та  
нарын итгэлийн сорилт тэсвэр хатуужлыг  
төрүүлдэг гэдгийг та нар мэдэх билээ” (Иа- 
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ков 1:2–3). Тэвчээр гэдэг бол Сүнсний үр жимс  
(Галат 5:22 үз). Дээрээс төрсөн хүн бүр энэ  
үр жимсийг хүлээн авдаг. Тэсвэр тэвчээртэй 
байна гэдэг маш чухал бөгөөд сатан тэвчээр- 
тэй хүнийг удирдаж хөдөлгөж дийлэхгүй юм. 
Бурхан биднийг олон зүйлээр тэвчээртэй  
болгоход сургаж байдаг учир дээрх эшлэлд  
хүнд хэцүү нөхцөлд байхдаа бид баяртай  
байх хэрэгтэй гэж мөн өгүүлсэн учир нь олон 
төрлийн сорилтын тусламжтайгаар Бурхан  
бидний дотор тэвчээрийг гаргаж авдаг. Со- 
рилтын үеэр сэхүүн дээрэлхүү зан, айдас 
түгшүүр, эсэргүүцэл, өөрийгөө өрөвдөх, сэт-
гэл дундуур байдал гэх мэт “шаар” илэрч 
гарч байдаг.

Тэвчээргүйгээсээ Израилчууд дөчин жил  
цөлөөр хэрэн тэнэсэн. Сорилтын үеэр Ариун  
Сүнсний тусламжтайгаар тэвчээрийг илэр- 
хийл, тэр үед таны амьдрал дүүрэн бас  
хавьгүй дээгүүр болж ирэхийг та харна  
Бурханы амласанд тэвчээргүйгээр орох бо-
ломжгүй учир нь тэр нь итгэл ба тэсвэрээр 
өвлөгддөг юм (Еврей 6:12; 10:36 үз). 

Амжилтанд хүрэх хамгийн богино дөт 
зам дандаа хамгийн сайн нь байдаггүй. Хү- 
рэх зорилго руу чинь тойруу замаар хөтлөөд  
байгаа юм шиг санагдсан ч Бурханы үйлдэ-
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хийг тэвчээртэйгээр хүлээж сур. Дэлхий аз 
жаргалгүй, сэтгэл ханамжгүй амьдралтай 
Христ итгэлтэй хүнээр дүүрэн байна. Тэдний  
энэ нөхцөл байдал нь хүмүүс аливаад хүрэх- 
дээ Бурхан Өөрийнхөө замаар товлосон цаг  
хугацаандаа, амласнаа хийхийг нь хүлээлгүй  
шууд л бүхнийг өөрийн хүчээр олж авах гэ- 
сэн оролдлого хийдгээр тайлбарлагддаг. 

Бид Бурханы өмнө хүлцэнгүй даруу байх  
нь зохистой юм (1 Петр 5:6 үз), өөрөөр хэлбэл  
Түүний хүсэлд захирагдан, нийцэн, зохистой  
цаг хугацааг хүлээн тэвчих хэрэгтэй. Түүний  
бидэнд өгүүлж байгааг анхааран үйлдэж,  
тэвчээргүй байдлын үндэс нуугдан байдаг  
дээгүүр, онгироо зангаа хойш тавьж сурах хэ- 
рэгтэй. Хэрвээ та санаа сэтгэлээр унаж эсвэл  
тэвчээр чинь алдагдан дэлбэрэх дөхөж байвал  
“Бурхан ЭЗЭН, Таны хүсэл Таны товлогдсон  
цагт биелэх болтугай. Би Танаас түрүүлэх бас  
Танаас хоцрохыг хүсэхгүй байна. ЭЗЭН минь,  
Тантай хөл нийлүүлэн алхах боломж өгөөч”  
гэж залбираарай.

Шинж тэмдэг №6: Би буруугүй ээ. 

“Цөл”-д байх нэг шалтгаан бол өөрийнхөө  
хийсэн бурууг хүлээхгүй байх мөн өөрийн 
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бурууг бусдад тохох гэж оролдох явдал.  
Өөрөө амжилтгүй болсон үед бид ихэвч- 
лэн бусад хүмүүсийг, нөхцөл байдлыг  
эсвэл өөрийн өнгөрснийг буруутгадаг. Ха- 
рин өөрийгөө бас өөрийн үйлдлээ үнэний  
нүдээр хардаа. Тийм ээ, үнэхээр өвдмөөр  
байдаг шүү, тийм ч учраас ихэнх маань ха-
риуцлагыг өөрсөд дээрээ авахыг хүсдэггүй. 

Израилчууд бүхий л тохиолдсон асууд- 
лууддаа Бурхан, Мосе хоёрыг буруутгасаар  
байсны улмаас цөлд тэгтлээ төөрөлдөж  
байсныг санаж байгаа байх.

Та хэрэв буруу зүйл хийчихсэн л бол үүн- 
ийгээ хүлээн зөвшөөр, өөртөө зөвтгөлийг 
бүү хай. Ингэснээрээ та үнэнийг хүлээн зөв-
шөөрнө гэсэн үг. Есүс бидэнд зөвхөн үнэн 
биднийг чөлөөлдөг гэж хэлсэн (Иохан 8:32). 
Ийм учраас гэм, алдаа болгоноо гэрэлд гар- 
ган авчирч учрыг нь олдог байх хэрэгтэй. 
Ингэснээр та жинхэнэ үнэний чөлөөлтийг 
олж авах болно.

Шинж тэмдэг №7: Би ямар ч аз жаргал- 
гүй, би өөрийгөө өрөвдөж байна.

Бидний дотор өөрийгөө өрөвдөх байдлын  
мэдрэмжийг чөтгөрүүд суулгаж байдаг. Ийм  



48 49

мэдрэмжинд автасанаараа бид гараа буулган 
хүч чадалгүй болдог. Таныг хэн нэгэн гом- 
доож, уурлуулсан бол диавол таны дотор 
чөтгөрийг илгээн таны чихэнд ямар муухай 
зүйл танд тохиолдож, хүмүүс тантай ямар  
шударга бус, буруу харьцсан тухай шивнэж 
эхэлэдэг. Иймд өөрийгөө өрөвдөн суух биш 
харин Үгийн дагуу ханд, бусдыг урамшуулж 
(ятгацгаая) (1 Тесалоник 5:11 үз). Өрөвдөх сэт-
гэл бол бусдад үйлчлэхийн тулд Бурханаас 
өгөгдсөн бэлэг. Харин өөрийгөө өрөвдөх нь  
өрөвдөх сэтгэлийг завхруулсан хэлбэр юм.  
Үүнээс гадна өөрийгөө өрөвдөх нь шүтээн  
шүтэх явдал бөгөөд бусдын хэрэгцээг олж  
харахаас илүү бид өөртөө төвлөрсөн байдаг.

“Хүн бүр зөвхөн хувийн ашиг сонирх-
лыг бус (зөвхөн өөрийн сайн сайхны төлөө 
бодох биш), харин бусдын ашиг сонирхлыг 
хар” (Филиппой 2:4).

Хүн зөвхөн өөрийнхөө тухай бодож эхэл- 
хээрэй ихэнхдээ өөрийгөө өрөвдөж эхэлдэг. 
Харин үүнээс зугтах арга амархан, та зөвхөн  
бусдад анхаарал тавьж тэднийг сайхан байл-
гах талаар бодох хэрэгтэй. Бусдын төлөө 
өөрийгөө зориулагч байцгаая!

Христэд итгэгчдэд ховор нэгэн онцгой  
эрх байдаг. Энэ нь хэрэв тэр ямар нэг зүйлд  
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гутарч, санаа сэтгэл нь доройтсон бол тэр  
бүхий л асуудлаа Бурхан ЭЗЭНд даатган өгч  
болдог. Бурхантай бүх зүйлээ дахин эхнээс  
нь эхэлж үргэлж болдог бөгөөд харин өө- 
рийгөө өрөвдөх байдал урагш ахих ахицгүй 
болгодог. 

Шинж тэмдэг №8: Бурханы ивээлийг  
авах зохистой нэг нь би биш.

“Дараа нь ЭЗЭН Иошуад “Өнөөдөр Би  
та нараас Египетийн зэмлэлийг зайлууллаа  
гэв”...” (Иошуа 5:9).

Нигүүслэл Бурханы хүч, Тэр бидэнд үнэ- 
гүйгээр, бэлэг шиг өгдөг. Бид өөрсдийн хүчээр  
хийж чадахгүйг Тэр бидэнд хийж өгч тусла- 
хыг хүсдэг. Бурхан бидэнд нигүүсэл өгөхийг  
хүсдэг бол сатан гутамшиг болгохыг хүсдэг.  
Гэвч Бурхан биднээс бүхий л гутамшгийг  
авч хаядаг бөгөөд энэ нь итгэгч хүн бүр өө 
рийн хийсэн өнгөрсөн гэм нүглийн хээ төлөө  
уучлалыг хүртдэгээр тайлбарлаж болно. Бид- 
ний хэн нь ч Бурханы ивээл ерөөлийг өөрийн  
зүтгэлээр хүртэж чадахгүй гэдгийг ухаарч,  
мөн хэзээ ч түүнд зохистой байж чадахгүй  
юм. Та зөвхөн ивээл, ерөөлийг хүлцэнгүй- 
гээр хүлээн авч талархалтай байж Бурханы 



50 51

хязгааргүй хайр, сайн сайхан агууг гайхши-
рах л үлдэнэ. 

Өөрийнхөө талаар боддог эвгүй бодлоосоо  
салж Бурханы уучлалыг хүлээн авч өөрийгөө  
уучлаагүй цагт та хэзээ ч “цөлөөс” гарч чадах- 
гүй. Есүсийн цусны ачаар та Бурханы өмнө 
зөвтгөгдсөн гэдгээ ойлгож аваарай (зөвхөн 
Түүгээр!). Би ч гэсэн Бурханы ерөөлийг хүр-
тэх нэгэн биш гэдгээ би мэддэг гэвч би Есүс 
Христтэй хамтран өв залгамжлагч нь учраас 
Бурханы ерөөлийг авдаг гэдгийг сайн мэддэг 
(Ром 8:17 үз). Тэр бүхий л ерөөлийг “ажиллаж 
олж авсан” харин би Түүнд итгэсэн итгэлээ-
рээ хүлээн авдаг.

“Тиймээс чи цаашид боол биш, харин 
хүү нь мөн. Хэрэв хүү нь байх аваас Бур-
ханаар дамжуулан өв залгамжлагч нь мөн 
байна” (Галат 4:7).

Та хэн бэ? Өв залгамжлагч хүү юу, эсвэл  
боол уу? Өв залгамжлагч нь уг өвийг гавьяа 
байгуулснаар авдаггүй харин гэрээслэлээр авах  
ёстой учраас авна. Боол бол Библид өгүүлс-
нээр үр дүнгүй Хуулийг биелүүлэхийг хичээн  
хөдөлмөрлөвч хүч чадал нь барагдаж зовдог. 

Хэрэв та Түүний уучлалыг хүлээн авхад  
бэлэн бол Бурхан Өөрийн өршөөлийг үзүүлэн  
таны алдааг уучилж чадна. Тэр төгс болов- 
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сорсон, алдаа дутагдалгүй хүмүүсийг шагнаж 
урамшуулах гэж хайдаггүй, Тэр Түүнд итгэж, 
Түүнд итгэл найдвараа өгдөг хүмүүсийг шаг-
наж авъяас билэг хайрладаг.

Шинж тэмдэг №9: Бусдын ажил миний- 
хийг бодвол хамаагүй сайн бүтдэг учраас би 
бусдад атаархдаг.

“Цөлжсөн” сэтгэхүйн бас нэг шинж тэм-
дэг бол бусдыг өөртэйгээ харьцуулдаг мөн 
өөрийн нөхцөлөө бусдынхтай харьцуулдаг 
атаархал хорсол юм. Вебстерийн тайлбар 
тольд атаархал гэдэг үгийг “бусдын амжил-
тыг хараад дургүйцэх”, “өөрт байгаагаа 
алдахвий гэж айх сэтгэл”, “мөн бусдын ам-
жилтыг хараад атаархах гашуун мэдрэмж” 
зэргээр тайлбарласан байдаг. Иймэрхүү  
байдал нь өөртө итгэлгүй хүмүүст ихэвчлэн 
тохиолддог. Гэвч Бурханы Хаанчлалын зар- 
чим нь бусадтай өөрийгөө харьцуулахгүй,  
өрсөлдөхгүй байхад оршдог. Есүсийн да- 
галдагчдын дунд хэн нь илүү болох талаар 
маргаан дэгдэхэд Есүс тэдэнд “...Харь үндэст- 
нүүдийн хаад ард олноо ноёрхдог бөгөөд эрх  
баригчид нь “Буянтнууд” хэмээгддэг. Харин  
та нар тийм байж болохгүй. Та нарын дот- 
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роос хамгийн агуу нь хамгийн өчүүхэн нь  
мэт болог, удирдагч нь зарц мэт байг” гэж 
хэлсэн (Лук 22:25–26).

Та бол цорын ганц бөгөөд Бурхан танд  
агуу төлөвлөгөөг зөвхөн танд зориулан бэлд- 
сэн байдаг. Ийм учраас өөрийгөө бусадтай 
мөн бусдын үйлчлэлтэй бүү харьцуулаарай.  
Есүсийн хэлснээр Бурханы Хаанчлалд өөрий- 
гөө үгүйсгэн бусдын өмнө өөрийгөө доогуур  
болгон бусдад үйлчлэх нэгэн хамгийн агуу нь  
гэж хэлэгдсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл Бурханы  
Хаанчлалын амьдрал нь дэлхийн амьдралтай 
бүрэн эсрэг тэсрэг ойлголтыг агуулж байдаг. 

“Бид нэг нэгнээ өдөөн сөрж (хэрүүлд ав- 
тахгүй), өөр зуураа атаархан (бие биетэйгээ 
тэмцэлдэхгүй), сайрхахгүй байцгаая (өөрий- 
гөө хайрлахгүй)” (Галат 5:26).

Бэртэгчин үзлийн ойлголтоор бол ам-
жилт гэдэг нь эрх мэдэлд амьдардаг хүмүүс 
хамгийн сайхан амьдарч байна гэх бөгөөд 
тиймээс эрх мэдэл рүү тэмүүлэхэд бүх арга 
сайн гэдэг. Гэтэл Библид бид амьдралдаа өр-
сөлдөх сэтгэлээр тэмцэлдэхээ болих хүртэл  
бид амьдралдаа сэтгэл ханахгүй байх болно 
гэж сургадаг. Мэдээж бид ажилдаа амжилттай  
байж амжилтын төлөө тэмцэх нь зайлшгүй  
бөгөөд харин Бурханы зарчимтай нийцүүлж 
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байх учиртай юм. Тийм нөхцөлд Бурхан 
ЭЗЭН бидэнд Өөрийн нигүүлслийг хайрлах 
болно (Сургаалт үгс 3:3–4 үз).

Бусадтай өөрийгөө харьцуулах нь сүнсний  
хувьд төлөвшөөгүйг гэрчилдэг. Ийм төрлийн  
хандлага нь сүнслэг байдалтай огт нийцдэг- 
гүй. Ийм байдал хүнийг “цөлд” байлгадаг.  
Өөрийн бодолд эмх цэгцтэй бай. Таны бо-
дол дотор буруу бодол төрж байна гэдгээ та 
мэдэрвэл “Бусдад атаархаж байгаа нь надад 
ямар ашигтай байх вэ? Үүнээс болж надад 
ерөөл нэмэгдэх болов уу? Надад зориулсан 
Бурханы агуу төлөвлөгөө бий. Тийм учраас би 
зөвхөн Түүнд найдаж сайхан амьдрах болно. 
Эцсийн эцэст бусдад Бурхан юу хийхийг би  
шийдэх ёсгүй шүү дээ” гэж боддог бай. Атаар-
хал төрүүлээд байгаа хүмүүст Бурхан илүү их  
ерөөлийг өгөөсэй гэж Бурханаас залбиран гуй.  
Тэдний төлөө баярлаж Бурханд найд: Бурхан  
таны төлөө санаа тавьж амласан газар авчрах  
замыг зааж өгнө гэдэгт итгэ.

Шинж тэмдэг №10: Эсвэл бүх зүйл ми- 
нийхээр болно эсвэл юу ч бүтэхгүй. 

Цөлд өнгөрүүлсэн бүх жилүүдэд Изра- 
илчууд зөрүүдлэн, гомдоллож байснаасаа  
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тэндээ үхэж байсан. Тэд Бурхан ЭЗЭНийг  
сонсоогүй тийм учраас тойроод л яваад бай- 
сан. Бурхан биднийг өөрсдийн замаас бүрэн 
эргэж Түүнд найдан Түүнийг сонсдог байхыг 
хүсдэг. 

Та амжилттай байхыг хүсэж байвал Түү- 
нээс ирэх бүхий л зааварчилгаа цаг алдалгүй,  
тодорхой дага. Үргэлж өөрийнхийг хүслийг 
орхиж Түүний дагахад бэлэн байх хэрэгтэй!  
ЭЗЭН таны бүхий л үг, алхамуудыг чиглүүл- 
дэг байх болтугай.

Бидний амьдралын таагүй байдал бидний  
бодлоос болдог. Бичээст “Учир нь Миний бо- 
дол санаанууд бол та нарын бодол санаа  
биш” (Исаиа 55:8) гэсэн. Бурхан өөрийн бод- 
лыг Библид бичсэн. Тийм учраас бидний  
бодол Бурханы үгтэй нийцэж байгаа эсэх- 
ийг шалгаж өөрийн бодлыг Түүний бодолд  
нийцүүлэ хэд бэлэн байдаг байх хэрэгтэй  
(2 Коринт 10:4–5 үз). Бодол санаагаа шинэчил.  
Хэрэв хүсэж байгаа зүйл чинь Библитэй ний- 
цэхгүй бол түүнээсээ татгалзаж тэгээд Түүн  
шиг бодож сур. Өөрийн бодлоор бүхнийг  
зохицуулдаг бол өөрийгөө төдийгүй эргэн  
тойрноо хүнд байдалд оруулдаг гэдгийг сана. 

Оюун бодол бол тулалдааны талбар! Энэ  
дайнд хэн ялалт байгуулах вэ? Та юу эсвэл 
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диавол уу? Энэхүү гарын авлага танд ач ту-
саа өгөөсэй гэж би чинхүү сэтгэлээсээ хүсэн 
залбирч байна. “...Цэцэрхэл болон Бурханы  
мэдлэгийн эсрэг босогч аливаа өндөрлөг 
зүйлийг устгаж, ямар ч бодол санааг Христ-
ийн дуулгавартай байдалд олзлуулаасай”  
(2 Коринт 10:4–5). 
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ИТГЭЛИЙН ЗАЛБИРАЛ

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 эс- 
рэг гэмтэй гэдгээ мэднэ намайг уучлаач,  
намайг цэвэрлээч. Би Таны Хүү Есүс Хрис- 
тэд итгэхээ амлаж байна, итгэж байна. Тэр   
загалмайд цовдлогдохдоо миний гэмийг Өөр- 
төө 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  
таныг хүлээн авч сүнсний боолчлолоос таныг 
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чөлөөлж, цэвэрлэх болно. Библи уншиж Түүнд 
цаг гаргавал асуултынхаа хариултыг авах ба 
шинэ 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  
амьдралыг удирдах бөгөөд Тэр таны амьдра- 
лыг элбэг хангалуун байлгах болно. 



ЗОХИОГЧИЙН ТУХАЙ

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 ца- 
цагдаж байна. Жойс хүмүүсийг урамшуулан  
зоригжуулсан нийтдээ 100 гаруй ном бичсэн  
байдаг. Түүний борлуулалтаараа тэргүүлсэн бү-
тээлүүд нь монгол хэлээр: «Мэдрэмжээ залж 
амьдрах ухаан», «Итгэл найдвараар ирээдүйгээ 
хар!», «Оюун ухаан тулалдааны талбар» гэх мэт 
байгаа.

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

тàëáàðàà õèéñýí тóëàëäààí 
ºðíºñººð áàéíà. 

Áóðõàí òàíû àìüäðàëä õàìãèéí ñàéí ñàéõíûã õ¿ñäýã 
áîëîõûã Ñàòàí ñàéí ìýääýã. Òýð õóäàë õóóðìàãò 
òóëãóóðëàãäñàí áàéäàã ººðèéí áîõèð àðãààðàà Áóðõàíû 
àðä ò¿ìíèéã áóóëãàí àâàõ òºëºâëºãºº ñýäýæ áàéäàã 
þì. Òýð õè÷íýýí èõ õóãàöààã çàðààä ÷ õàìààã¿é àéäàñ, 
ýðãýëçýý çýðãýýð õ¿ì¿¿ñ ð¿¿ äîâòîëæ ýñýðã¿¿öëèéã òàíü 
äàðààä ÿëàëò áàéãóóëàõààð òýì¿¿ëäýã þì.

Ãýâ÷ ÿã îäîî ãàðòàà áàðüæ áàéãàà ýíý íîì áîë òàíä 
ÿëàëòûã çàðëàí òóíõàãëàæ áàéíà! Áóðõàíû àðä ò¿ìýí 
ÿëíà! Áóðõàíû ¯ãèéã àøèãëàí òà ìóó ¸ðûí ñ¿íñíýýñ èðýõ 
õóäàë õóóðìàãèéã äàâàí òóóëæ ÷àäíà. Æîéñ Ìàéåðûí 
ýíýõ¿¿ íîìîíä äàéñíû òàêòèêèéã äýëãýí ¿ç¿¿ëýõ áºãººä 
ººðèéí îþóí ñàíààã ýçë¿¿ëýëã¿éãýýð ò¿¿íèéã ÿàæ ÿëàí 
äèéëýõ òàëààð ºã¿¿ëíý. Ìºí Áóðõàíû ¯ãýýð ººðèéí 
îþóí ñàíààã öýíýãëýí ñýðãýýæ òýðõ¿¿ òóëàëäààíû òàëáàðò 
ÿëàã÷ áàéæ áîëîõ òàëààð òîäîðõîé îéëãîæ àâàõ áîëíî.

Òà: 
 ● х¿ì¿¿ñèéí àìüäðàë äàõü áýðõ àñóóäëûí ýõ ñóðâàëæ íü 
õóäàë áîäîë ñàíààí äîòîð áàéäàã áîëîõ;

 ● «цºëæñºí» áîäîë ñàíààã õýðõýí òàíèõ áîëîí ÿëàõ;
 ● ººðèéí àìüäðàëàà ÿàæ ººð÷èëæ áîëîõ (õ¿íä 
õýö¿¿ãýýñ ÿëàëò ðóó);

 ● хðèñòèéí óõààíûã õýðõýí îëæ àâàõ òàëààð ìýäýæ àâàõ 
áîëíî.

Õàðèí õàìãèéí ãàéõàìøèãòàé ñàéõàí íü Áóðõàí òàíû 
òàëä òóëàëäàæ áàéíà!

ЖОЙС МАЙЕР


