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5

ӨМНӨХ ҮГ

“...Амар тайвныг хай, (зохицол,  
айдсаас үүсэх хямрал, сэтгэлийн  
шаналгаа болон ёс суртахууны  
зөрчилдөөн) түүнийг мөшгө. (Бур- 
хантай, найз нөхөдтэйгөө, өөрөө  
өөртэйгөө зүгээр л амар тайван  
харилцаатай байхыг хүсэх биш ха- 
рин амар тайвныг олж ав, түүн рүү  
тэмүүл)”. 

1 Петр 3:11

“Бүх оюун ухааныг давах Бурханы амар  
тайван” (Филиппой 4:7) энэ номон дээрх  
амар тайван байдал таныг амар тайван ба- 
яр хөөртэй байхад туслаасай гэж залбирч 
байна.
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ТА АМАР ТАЙВНЫГ  
МЭДЭРЧ БАЙНА УУ?

Бурханаар дахин òºрсºн хүн бүр амüдрал-
даа амар òайвнаар дүүрэн байх болно. Есүс 
Иохан 14:27:

“Амар амгаланг Би та нарт үлдээнэ. 
Би Өөрийн амар амгалангаа та нарт өг-
нө. Ертөнцийн өгдгөөс өөр юмыг Би та 
нарт өгч байна. Та нар зүрхээ бүү зовоо. 
Бүү ай” гэæ хэлсэн.

Энэ үнэхээр хүчòэй, эрх мэдэлòэй эшлэл  
гэæ би боддог. Энэ эшлэлийг хэд дахин ун- 
шаад дараа нü дор хаÿæ òаван минуò хэрòэй  
бÿсалгаæ, оþун санаандаа шингээæ авахыг би  
òа бүхнээс хүсэæ байна. 

Есүс бидэнд энэ åрòºнöийн ºгдгººс огò  
ººр, онöгой амар òайвныг ºгдºг гэдгийг þу- 
ны òүрүүнд òэмдэглэн хэлэх хэрэгòэй. Ерòºнö  
бидэнд ÿмар амар òайвныг ºгдºг вэ? Тэр би- 
дэнд амар òайвны òухай òодорхой мэдрэмжийг  
л ºгдºг. Бүх зүйл òаны хүссэнээр байгаа үåд л  
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òа åрòºнöийн ºгсºн амар òайвныг мэдэрдэг.  
Харин бодоæ санасан зүйлс чинü òаны хүссэ- 
нээр болохгүй үåд энэ амар òайван ÿах ийхийн  
зуургүй хулæин оддог. Гэòэл Есүсийн ºгдºг  
амар òайван хүнд хэöүү öагò ч аз æаргалòай  
үåд ч òанòай хамò байсаар л байдаг. Хүмүүс  
òаныг орü ганöаар орхисон ч, òаныг доромæ- 
лон гуòаасан ч Есүсийн амар амгалан үргэлæ  
òанòай хамò байх болно.

Амüдрал чинü ÿмар ч асуудалгүй, бүх зүйл  
хүссэнээр чинü бүòэæ байгаа үåд òаны сэòгэл  
санаа амар òүвшин байдаг.

Хэрэв ийм үåд сэòгэл чинü òавгүйòвэл  
үнэхээр гайхалòай зүйл болæ òаарна. Бодиò  
амüдрал дээр ийм зүйл болдоггүй гэдгийг  
бид амüдралынхаа òуршлагаас мэдэх билээ.  
Би иòгэгч хүнийхээ хувüд надад òаалагддаг- 
гүй, буруу гэæ бодсон аливаа зүйлийг бүгдийг  
нü иòгэлээрээ засаæ залруулах гэæ олон æил  
хичээсэн. Үүнээсээ болоод сэòгэлээр унах,  
урам хугарах ÿвдалд бишгүй ордог байлаа.  

Хэзээ ч бүòэхгүй, бас чадахгүй þмыг хийх  
гэæ оролдох нü эöэсòээ бидний урмыг ху- 
галахаас ººр þманд хүргэдэггүй. Харин  
Бурханòай харилöааòай болсныхоо дараа би  
амüдралын бэрхшээл зовлонг амар òайван,  
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нам гүмхэн òуулахад ººрийнхºº иòгэлийг  
хэрэглэх учирòай þм байна гэдгийг ойлгосон  
þм. Амар òайвныг минü öаг мºч бүрò хул- 
гайлах боломæийг би диаволд гаргаæ ºгºхºº  
болих хэрэгòэй байлаа. 

Иохан 14:27-д: “Та нар зүрхээ бүү зовоо. Бүү  
ай” гэæ Есүс хэлсэн байдаг. Би энэ эшлэлийг  
унших бүрòээ, òунгаан бодох болгондоо дээрх  
бүх зүйлийг зºвхºн ººрийнхºº òºлºº хий- 
гээд байна гэдгийг Библи надад байнга хэлæ 
байсныг улам илүү ухаарсан þм. Би үүнийгээ 
болих хэрэгòэй байлаа. Есүс энэ эшлэлд “Та нар  
зүрхээ бүү зовоо. Бүү ай” гэæ хэлсэн. 

Ìарê 4:40-р эшлэлд Есүс далайн шуурга- 
наас айæ сандарсных нü òºлºº шавü нараа 
бурууòгасан байдаг. Харин Есүс огò сандраа- 
гүй бºгººд маш òайван байсан. Тэрээр завины  
арын хэсэгò унòаæ байсан. Түүний шавü нар 
маш их сандарч, сэòгэлээр унасан байсан. 

Хэрвээ òа òэнд байсан бол ÿах байсан бэ?  
Та завины арын хэсэгò Есүсòэй хамò амар òай- 
ван байх байсан уу?

Хэрэв таны дотор амар тайван байхгүй бол  
та амьдралын сайхныг мэдрэхгүй. 
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АМАР ТАЙВНЫГ 
ХЭРХЭН МЭДРЭХ ВЭ?

Танд хэрэгòэй зүйлийг “хэрхэн” олæ авах  
òалаар зарим нэг заавар зºвлºгººг ºгººгүй бол 
ÿмар ч мэдээ ашиг òусòай байæ чадахгүй. На- 
дад амар òайван хэрэгòэй байна гэæ хэлэх  
нü эхний алхам. Гэхдээ òэрхүү амар òайвныг  
хэрхэн олæ авч болохыг бодиò амüдрал дээр 
хуваалöахгүйгээр æинхэнэ үр æимс гарахгүй.

Амар òайван амüдралаар амüдарч эхлэхэд  
маанü надад нэг зүйл маш их òус болсон.  
“Өºрийнхºº хүч хүрэхгүй зүйлд оролöоæ,  
ÿмар нэг зүйл хийх гэæ хичээх” нü үр ашиг- 
гүй бºгººд урмыг минü хугалæ, сэòгэлээр  
унагахаас ººр öаашгүй гэдгийг би ойлгосон  
þм. Та ч бас òэгдэг үү? Ямар нэг зүйлийг  
ººрийнхººрºº ººрчлºх гэæ хичээсээр òа бүр  
сэòгэлээр унаæ орхидог уу? Бүх зүйлд Бур- 
ханы òовлосон òºгс öаг гэæ байдаг. Тиймээс  
òа Түүний òовлосон öагийг хүлээх хэрэгòэй. 

Ерºнхийдºº, òа öаг нü болохоос ºмнº ÿмар  
нэг зүйлийг хийæ чадахгүй. Хийдэг байлаа ч òа  
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òүүнээс баÿр хººр, аз æаргалыг мэдрэхгүй.  
Тиймээс Бурханыг хүлээæ сур. Энэ нü Бурханд 
хүндэòгэлийг, харин òанд амар òайвныг авчрах 
болно. 

Та боломæгүй зүйлийг хийх гэæ хичээæ  
байна уу? Ханü иæил, үр хүүхэд, найз нºхºд,  
хамааòан садан гэх мэòчилэн эргэн òойрондоо  
байгаа хүмүүсийг ººрчлºх гэæ òа хичээсээр  
байна уу? Тэгвэл хүн хүнээ ººрчилæ чаддаггүй  
гэдгийг би òанд хэлмээр байна. Çºвхºн Бурхан  
л хүмүүний зүрх сэòгэлийн гүнд нэвòэрч, ººрч- 
лºгдºх хүслийг òүүнд òºрүүлæ чаддаг. Хэрэв  
бид хүнийг шахаæ шаардаæ, гаднаас нü хүч- 
лэх аваас энэ нü эöэсòээ òүүний амар òайвныг 
хулгайлахаас ººр үр дүнд хүргэхгүй. Бурхан 
биднийг хуулийн дор байлгах гэæ бүòээгээгүй.  
Хүмүүсò эрх чºлºº хэрэгòэй. Тэдэнд чºлºº- 
òэй хºдлºх орон зай хэрэгòэй. 

Би Дэйвòэй гэрлэснийхээ дараа эхний хэ- 
дэн æил òүүнийг голüф òоглохыг нü болиулах  
гэæ ÿнз бүрээр оролдсон. Би алü болох òүүн- 
òэй хамò байхыг хүсдэг байлаа. Харин òэр  
голüф òоглоход хамаг öагаа зарöуулаад байх  
шиг санагддаг байв. Түүнийг òоглуулахгүйн  
òулд би ººрийн мэддэг бүхий л арга ухаан, залü  
мэхээ хэрэглэсэн. Би гомдоæ ч үзлээ, уурлаæ 
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ч үзлээ, бас ÿòгаæ сэнхрүүлэх гэæ ч оролдсон. 
Тэр ч байòугай унòуулах эм хүрòэл ºгч үзсэн.  
Гэвч алü алü нü огò òус болоогүй. Тэр òоолон- 
гоор миний урам хугарч байлаа. Çаримдаа Дэйв  
хэсэг хугаöаанд òоглохоо болüдог ч хамгийн  
гайхалòай нü хүссэндээ хүрлээ гээд миний  
сэòгэл амардаггүй байв. Óчир нü би хүслээ  
гүйöэлдүүлэхийн òулд буруу арга зам хэрэг- 
лэсэн болохоор сэòгэл минü òайван байæ 
чаддаггүй байлаа. Хэрэв òа хэн нэгнийг ººрч- 
лºх гэæ хичээæ байгаа бол энэ нü òаны амар  
òайвныг хулгайлах болно. 

Та сүнсний хувüд байх ёсòой газраа байхгүй  
байгаа учраас ººрòºº сэòгэл дундуур, урамгүй  
байна уу? Та ººрийгºº ººрчлºхийг хүсэæ бай- 
на уу? Тэгвэл òа òаны амüдралд аæиллаæ буй  
Ариун Сүнсòэй хамòран аæилла. Тэр òанд òºгс  
байдал болон òºлºвшлийг авчрахын òºлºº  
аæилладаг билээ. Та ººрºº ийм хэмæээнд  
хүрч чадахгүй. Энэ бол òаны хийæ чадахгүй 
аòлаа хийхийг хичээдэг ººр нэг зүйл þм.

Өºрòºº òаалагдахгүй байгаа зүйлийг ººрч- 
лºх гэæ хичээх нü хэнд ч байх ёсòой åрдийн  
зүйл гэæ òа лавòай бодоæ байгаа байх. Гэхдээ  
òа энэ асуудлыг æаахан бодиòой авч үзэхийг  
хичээгээрэй. Та òиймэрхүү зүйлийг хэр ам- 
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æилòòай ººрчилæ байсан бэ? Таны амüдралд  
учирсан хүмүүс болон ººрийнхºº òºлºº òа  
Бурханд найдан, Түүний òовлосон öагийг 
хүлээн, Түүний доòор амарч суухын оронд 
ººрийнхºº урмыг хугалæ, амар òайвнаа алдаæ  
байна уу? 

Одоо ингээд энэ бүлэгò уншсан зүйлээ  
хамòдаа дүгнэå: Хэрэв òа “ººрийн хүч хүрэх- 
гүй, хийæ чадахгүй, ÿмар ч боломæгүй зүйлийг  
хийх гэæ хичээæ” байгаа бол удахгүй òаны  
урам хугарч, ÿмар ч амар òайвныг мэдрэхгүй 
болно.
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АМАР ТАЙВНААР 
УДИРДУУЛ

“Христийн амар тайван та нарын 
зүрх сэтгэлийг захираг…” 

Колоссай 3:1

Спорò òоглоомын үåд шүүгч òаныг òалбайн  
доòор байна уу эсвэл, гадна байна уу гэдгээр  
шүүдэг. Тэгвэл òаны амüдралын доòор болон  
гадна байх ёсòой зүйлийг òодорхойлдог шүүгч  
нü амар òайван þм. 

Олон хүн Бурханы хүслээс гадна байдаг уч- 
раас амар òайвныг мэдэрдэггүй. Тэд Бурханы  
хүслээс илүүòэй ººрсдийнхºº хүслийг дагадаг.  
Тэд Бурханы Үгийг дагаæ, амар òайвнаар удир- 
дуулахын оронд ººрсдийн òаалалд нийöүүлæ,  
зºв гэæ үзсэнээ үйлддэг. Бидний хийх дурòай,  
хийхийг хүсдэг зүйл гарч ирэх òохиолдол олон.  
Ийм зүйлс бидэнд сайхан сонсогдоæ бас сай- 
хан санагддаг. Ìагадгүй òэр нü сайн зүйл ч  
байæ болно. Гэхдээ хэрэв òүүнийг хийхэд ми- 
ний сэòгэл òайван биш бол ÿмар ч сайхан зүйл  
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байсан орхиæ сурах хэрэгòэй. Амар тайвнаар  
удирдуул. Та ÿмар нэг зүйл худалдан авах гэæ  
байгаа бол ÿлангуÿа òомоохон зүйл худалдаæ  
авах үåд хэрэв òаны сэòгэл òайван биш байвал  
òэр зүйлийг худалдаæ авах хэрэггүй. Хэдий- 
гээр òа òүүнийг авахыг маш их хүсэæ байсан 
ч хэрэв Ариун Сүнсний удирдамæийн эсрэг 
байгаа бол òүүнээс òаòгалзах хэрэгòэй. 

Çаримдаа надад энд, òэнд үг хэлэх урилга  
ирдэг þм. Óул нü би ийм урилгыг хүлээн авах  
дурòай хэрнээ хүлээæ авсныхаа дараа зарим- 
даа ÿагаад ч þм сэòгэл нэг л òүгшүүрòэй  
болоод ÿвчихдаг þм. Ийм урилга ирэхэд шууд  
л хүлээн авмаар санагддаг ч миний сэòгэлд  
амар òайван байгаа эсэхийг хамгийн òүрүүнд  
анзаарах ёсòой гэдгийг би эöэсò нü ойлгосон. 

Орон нуòгуудаар ÿвæ номлодог болоод  
удаагүй байхад ирсэн нэг ийм урилгыг би  
òодхон санаæ байна. Тэр үåд надад ийм урил- 
га их öººхºн ирдэг байсан. Үнэндээ бол би  
ирсэн урилга болгоныг алдалгүй хүлээæ ава- 
хыг хүсдэг байлаа. Тэр үåд надад Тåхасын  
нэгэн чуулганд номлох урилга ирсэн þм. Би  
òүүнийг маш баÿрòайгаар хүлээн авсан. Харин  
хоёр долоо хоног ºнгºрсний дараа òийшээ ÿвах  
òухай бодох бүр миний доòор хачин ихээр ша-
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налах болов. Тэр шаналал ºдрººс ºдºрò улам  
хүчòэй болæ байлаа. Тийшээ ÿвах òухай бодох  
болгонд сэòгэл òүгшсээр харин ÿагаад гэдгийг  
Бурхан надад хэлэхгүй л байв. 

Би Бурханаас хариу хүлээсээр л байв òэгээд 
эöэсò нü би òэдэн уруу уòасдаæ, энэ үүргээс 
чºлººлæ ºгºхийг хүсэх хэрэгòэй þм байна гэд-
гийг ойлгосон. Тийнхүү би òэдэн уруу уòсаар  
ÿрüæ, ÿмар нэг шалòгаанаар сэòгэл òавгүйòээд  
байгаагаа учирлаад хэрэв оронд минü номлох  
хүн олдохгүй бол очъё гэæ хэлсэн þм. Тэгээд  
òэд намайг òэр үүргээс чºлººлæ билээ. 

Түүнээс хойш хэдхэн долоо хоногийн да- 
раа намайг Тåхас уруу ÿвах ёсòой байсан òэр  
ºдºр òºрºлх чуулган маанü шинэ барилгынхаа  
нээлòийг хийх гэæ байгаа òухай би сонсов. Би  
одоогийнхоо энэ үйлчлэлийг эхлэхээс ºмнº  
чуулганыхаа òуслах пасòор байсан òул энэ ар- 
га хэмæээнд оролöох нü миний хувüд òун  
чухал байлаа. 

Юу болох гээд байгааг Бурхан надад ÿагаад 
шууд хэлээгүй þм бол? Çарим шалòгааны 
улмаас Бурхан ингэæ шууд хэлдэггүй аæ. Амар 
òайвнаар удирдуул гэæ Түүний Үгэнд хэлсэн 
байдаг. Таныг Бурханы хүслийн гадна байна 
уу, доòор байна уу гэдгийг òанü мэдүүлэхийн 
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òулд л Бурхан òанд амар òайвныг ºгдºг. Харин 
ÿагаад гэдгийг нü хоæим òа мэдэæ ч болно, огò 
мэдэхгүй ºнгºрч болох þм. 

Хэрэв òа Түүний удирдамæинд дуулгавар - 
гүй хандаæ, ººрийн хүслийг дагах аваас амар  
òайван амüдралын сайн сайхныг хэзээ ч амсаæ 
мэдрэхгүй.
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ТАНЫ АМАР ТАЙВНЫГ 
ЮУ ХУЛГАЙЛДАГ ВЭ?

Хүн бүрò санаа зовнидог зүйл байдаг. Та- 
ныг судалæ òандахад саòан хамаг амüдралаа  
зориулдаг учраас òаныг ººрººс òанü илүү мэд- 
дэг. Таны сэòгэлийг þу зовоодгийг òэр сайн  
мэднэ. Тиймээс сэтгэлийг тань юу хамгийн  
ихээр зовоодгийг та өөрөө мэдэж аваад, сэòгэл  
зовсон үåдээ амар òайвнаа алдахгүй байхад 
анхаарах хэрэгòэй. 

Хүн бүрийн хувüд “амар òайвныг хул- 
гайлагч” нü ººр ººр зүйлс байдаг. Ìиний  
сэòгэлийг шаналгадаг зүйл Дэйвийн хувüд  
òэгòлээ зовоод байхаар зүйл биш байх æи- 
шээòэй. Æишээ нü: Би чимээгүй, нам гүм  
орчинд дурòай байхад, Дэйв дуу шуугианаас  
огò òºвºгшººдºггүй. Охин маанü хºгæмºº  
хамгийн чанга дээр òавиад, åсºн насòай хүү  
маанü нохойòойгоо ноöолдоæ байхад ч Дэйв 
хээв нэг ном уншаад сууæ байдаг þм. 

Би ÿарч сандрахыг үздэггүй, хоöрохыг бүр  
òэвчдэггүй. Харин Дэйв оногдсон öагò дэндүү  
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их зүйлийг амæуулах гэæ хичээдэг. Тийнхүү  
бид эöсийн мºчид байдгаараа ÿарч сандран  
хийæ дуусгадаг. Диавол миний энэ сул òалыг  
сайн мэддэг учраас амар òайвныг минü хулгай- 
лахын òулд үүнийг хэрэглэх нü дамæиггүй.  
Харин Дэйвийн хувüд: Тэрээр хаа нэг òийшээ 
нисэх гэæ байгаа бол онгоöны буудал дээр  
нисэх öагаасаа дор хаÿæ öагийн ºмнº очихыг  
эрхэмлэдэг. Голüф òоглохоор ÿвахдаа öагаасаа  
òүрүүлээд оччихно. Хэрэв диавол òүүнийг ÿмар  
нэг арга хэмæээнээс хоöроох зүйл хийвэл òүү- 
ний сэòгэл òайван биш болæ эхэлдэг.

Бид бүгдээрээ биå биåэсээ ÿлгааòай, ººр  
хүмүүс. Тиймээс саòан бидний хүн нэг бүр-
òэй ººр ººр аргаар аæилладаг. Тэгэхлээр бид  
òүүнээс ухаалаг байх хэрэгòэй þм. Тэр таныг  
сэтгэлээр унагахын тулд бүхнийг хийдэг. Таны  
“амар òайвныг бусниулæ”, сэòгэлийг чинü зо- 
воодог зүйл þу вэ? Тэдгээр зүйлээ æагсаан  
бичээд, гэр бүлийнхэнòэйгээ ÿрилöаарай. Тэ- 
гээд òэдний дургүйг хүргэæ, бухимдуулдаг  
зүйлийг олæ мэдээд, òэдгээрээс зайлсхийхэд  
нü биå биåдээ òуслаарай. 

Дэйв маш сайн голüфчин. Харин миний  
хувüд голüф òоглохын хувüд òоглодог ч òал- 
бай дээр энэ òэр хүнийг харæ доог òохуу хийх  
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нü илүү òааòай санагддаг байлаа. Дэйвòэй хамò  
òоглохоор оччихоод хийх þмаа олæ ÿдан,  
òүүнийг алдаæ öохих òоолонд нü шоолæ òо- 
хуурхах нü òийм ч ухаалаг ÿвдал биш гэдгийг  
би хоæим ойлгосон. Хэдийгээр бид хамòдаа  
хºгæилòэй байдаг ч би òүүний òав òухыг 
алдуулах биш харин ч алü болох òааòай сэò- 
гэгдэл òºрүүлэх хэрэгòэй байсан þм. Хэн  
нэгний òайван байдлыг алдагдуулæ, сэòгэлийг  
нü зовоох ÿмар хэрэгòэй þм бэ? Та хэн нэгэн  
хүнòэй удаан хамò амüдрах òусам òүүний òº- 
дийгүй ººрийнхºº сул òалыг мэдэæ эхэлдэг.  
“Тэр зүйлээсээ зайлсхийхэд нü биå биåдээ  
òуслахыг хичээх хэрэгòэй” гэдгийг би дахин 
хэлüå.

Ìиний сул òал дээр Дэйв надад анхаарал  
халамæ òавüæ, надад òусалдаг. Намайг þм ун- 
шиæ судалæ байхад, мºн амарч байхад Дэйв  
алü болох чимээгүй, нам гүм орчинг бүр- 
дүүлæ ºгºхийг хичээдэг. Дэйв намайг сайн  
амарч, алæаал ÿдаргаагаа òайлæ ав гэæ үр- 
гэлæ ÿòгадаг. Óчир нü хэò ÿдарсан үåд маанü  
саòан миний òайван амгалан байдлыг хулгайл- 
даг гэдгийг òэр сайн мэддэг. Галаò 6:2-д: “Нэг  
нэгнийхээ ачаанаас үүрэлц…” гэæ хэлсэн бай- 
даг. Тиймээс бид биå биåнийхээ сул òалыг  
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үүрэлöэæ, биå биåнийхээ òºлºº залбирах хэ- 
рэгòэй þм. Óчир нü бидэнд маш олон сул òал 
бий.
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ДИАВОЛ ЯАГААД 
ТАНЫ АМАР ТАЙВНЫГ  

ХУЛГАЙЛАХЫГ ХИЧЭЭДЭГ ВЭ?

Амар òайван байдал биднийг Ариун Сүнс- 
òэй холбоæ ºгдºг гэдгийг бид мэднэ. Өºрººр  
хэлбэл: Ариун Сүнс зºвхºн амар òайван нºх- 
öºлд л аæилладаг гэæ хэлæ болно. Амар тайван  
хаана байна, тэнд хүч оршдог. Есүсээс бидний  
хүлээн авсан ºв бол амар òайван мºн хэмээн  
Иохан 14:27-д ºгүүлсэн байдаг. Би үүнд иòгэ- 
дэг. “…Би Өөрийн амар амгалангаа та нарт  
өгнө. Ертөнцийн өгдгөөс өөр юмыг Би та нарт  
өгч байна…” Өºрººр хэлбэл: Тэр биднийг  
Өºрийнх нü амар òайвныг хүлээн аваасай гэæ 
хүсдэг.

Хэрэв òанд асуудал òулгарахад амар òайван  
байдлаа хадгалан, сэòгэлээр унахгүй байæ ча- 
даæ байгаа бол диаволд òаныг ÿлан дийлэх  
хүч алга байна гэсэн үг. Çовлон бэрхшээл  
дунд биåэ барüæ, òайван амгалан байæ, иò- 
гэл найдвараа хадгалæ байгаагаар òанü òаны 
хүч илэрхийлэгдэх болно. Ийм òохиолдолд 
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диaволын хүч òаныг сэòгэлээр унагаæ, айдасò 
авòуулæ дийлэхгүй.

Бэрхшээл òулгарах үåд хамгийн гол нü  
òайван амгалан байхыг зорилгоо болгох хэ- 
рэгòэй. Сандарч òэвдэæ, ººрийгºº диаволын  
хамòран òоглогч болгох хэрэггүй. Тэр òаныг  
сэòгэлээр унахад бах нü ханаæ, баÿрлан дэв- 
хэöдэг. Дийлэнх хүний хувüд сэòгэл санаа гаар  
унасан үåдээ санаанд орсноо ÿмар ч хÿналò- 
гүй гаргах хандлагòай байдаг. Бидний амнаас  
гарсан бодлогогүй үг эргээд диaволд олз болæ, 
òэрээр дºнгºæ асаад байгаа галд òос нэмэн ºр-
дºæ орхидог.

Иаêов 3:5–6-р эшлэлд, хэл хэдийгээр æи- 
æиг эрхòэн боловч асар их òүймрийг шаòаах  
чадалòай гэæ хэлсэн байдаг. Хэл бол хорò муу  
ÿвдлын уурхай бºгººд бидний эрхòнүүдийн  
дунд байæ бүх биåийг бузарлан, ººрºº òамаар  
асаæ байдаг гэæ дээрх эшлэлд хэлдэг. Энэ  
эшлэлээс харахад, диавол òаныг биåэ барих  
чадваргүй болæ, бүх хÿналòаа алдахыг хү- 
лээæ байдаг агаад òэгснээр òэр ººрºº òаныг  
удирдах боломæòой болдог аæ. Диавол таныг  
сэтгэлээр унагахын тулд бүхнийг хийдэг гэд- 
гийг бүү марòаарай.
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Чуулганд ÿвах, Библи судлалын хичээлд  
очих гэхээр л диавол бүр илүү идэвхòэй аæил- 
лаад эхэлдгийг òа анзаарсан байх. Нÿм гарагийн  
ºглºº манай гэрò бººн асуудал ундардаг бай- 
лаа. Нэлээд олон æил ийм байсан шүү. Ìанай 
гэрийнхнээс хэн нэг нü сэòгэлээр унахгүй- 
гээр чуулгандаа ÿвæ байсан удаа òун ховор.

Бусад ºдºр гайгүй байдаг хэрнээ нÿм га- 
рагийн ºглºº заавал ч үгүй хэн нэг нü ÿмар  
нэг þмаа эрээд олохгүй болох þмуу, эсвэл  
барüæ байсан þмаа алдаæ асгах, алü эсвэл  
ÿмар нэг зүйл эвдэрч хэмхэрдэг байæ билээ.  
Хүүхдүүд маанü долоо хоногийн бусад ºд- 
рүүдэд зүв зүгээр байöгаадаг хэрнээ нÿм  
гарагийн ºглºº хоорондоо хэрэлдэæ муудал- 
öана. Тийнхүү дуу шуугиан нэмэгдэх òусам  
миний сэòгэл улам их òавгүйòнэ. (Дуу чимээ- 
òэй орчинд дургүй гэæ хэлæ байсныг минü òа  
санаæ байгаа байх.)

Тэгээд эöэсò нü би òэсэхгүй гомдоллоæ  
эхэлнэ. Харин Дэйв гомдоллоæ ÿншихыг òэв- 
чиæ чаддаггүй учраас намайг дуугүй болохыг  
шаардана. Ингэæ хэлснийх нü òºлºº би òүүнд  
уурлана. Харин ийнхүү маргалдаæ байгаа эöэг 
эхээ хараад хүүхдүүд маанü уйлалдана.
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Энэ бүхний хаæуугаар нохой маанü хэн  
нэгнийх нü гуòлыг хºлдºº чирэн гүйх зуурò  
би òэсгэлгүй: “Çа алив, òүргэлээч ээ! Хоöорлоо  
шүү дээ!” гэæ хашхирна. Энэ дүр зураг òанд ч  
гэсэн òанил санагдаæ байгаа гэдэгò би иòгэл- 
òэй байна.

Бурханы Үгийг сонсохоор ÿвах гэæ байх  
үåд ÿагаад иймэрхүү саад гарч ирээд байд- 
гийн учрыг Иаêов 3:18-ыг уншаад би ойлгосон  
þм. Энэ эшлэлд: “Үр жимс нь зөв байгчийн  
үр нь амар тайвныг бүтээгч дээр амар тай- 
ванд таригддаг” гэæ хэлсэн байдаг.

Өºрººр хэлбэл: Бурханы Үг бидний амüд- 
ралд гүн үндэслэгдэæ, сайн үр æимс ургуулахын  
òулд òүүнийг зааæ, òунхаглаæ байгаа хүн нü  
амар òайвныг бүòээгч байх ёсòой аæ. Түүнчлэн  
Үгийг сонсоæ байгаа бид ч бас амар òайван 
доòор байх хэрэгòэй.

Та ººрийнхºº амüдралыг эргээд нэг харах- 
гүй þу. Бурханы Үгийг сонсохоор гарах гэæ  
байхад чинü диавол òаны урмыг хичнээн удаа  
хугалæ, сэòгэлийг чинü үймүүлæ байсан бэ?  
Түүний òºлºвлºгººнд сэрэмæòэй байæ, ур- 
хинд нü дахин орохгүй байх хэрэгòэй. 

2 Коринò 2:11-д: “Сатаны заль мэх, хөнөөлт  
санааг бид ямар мэдэхгүй биш” хэмээсэн байдаг.  
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Саòан биднийг òººрºгдүүлæ, мэхлэхийн òулд  
бүхий л арга залиа хэрэглэдэг. Тиймээс бид  
òүүнээс илүү ухаалаг байх хэрэгòэй þм.

1 Пåòр 5:8-д: “Эрүүл ухаантай, сонор сэ- 
рэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох  
диавол нь хэн нэгнийг залгихаар хайж буй ар- 
хирах арслан мэт гэтэн явдаг” гэсэн байдаг.

Таныг залгих боломжийг түүнд бүү тавьж өг!  
Би òаныг болгоомæòой, сонор сэрэмæòэй байг- 
òун хэмээн уриалæ байна. Сэòгэлээр унаæ, арга  
мухардах болгондоо “Диавол ÿг þу хийхийг хү- 
сээд байна вэ? Хэрэв би энэ сºрºг сэòгэгдлээ  
ººгшүүлээд байвал үүнээс ÿмар үр дагавар гарч  
болох вэ?” гэæ ººрººсºº асууæ байгаарай.

Бидний амüдралыг удирдах боломæийг  
диаволд ºгºхгүй байхын òулд сэòгэлээр унах- 
гүй байх хэрэгòэй бºгººд хэрхэн ингэæ сурах  
òалаар Ефåс 4:26–27-р эшлэлд маш òодорхой  
хэлсэн байдаг. 26-р эшлэлд: “Та нарын уур хи- 
лэн дээр нар бүү жаргаг” гэæээ. Өºрººр хэлбэл  
“Сэòгэлээр унасан бол òэр хэвээрээ удах хэрэг- 
гүй” гэæ хэлæ байна.

27-р эшлэлд: “Диаволд байр бүү өг” гэсэн нü  
амüдралд чинü эзэн суух боломæийг диаволд  
бүү гаргаæ ºг гэсэн уòгаòай аæээ. Та сэòгэлээр  
унах үåдээ амüдралын баÿр баÿслаа гээæ орхи- 
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дог. Амüдралын баÿр баÿсгалангүй болсон òа  
ÿмар ч хүч чадалгүй болдог Нåхåмиа 8:10-д:  
“Эзэний баяр баясгалан бол та нарын хүч ча- 
дал юм” гэсэн байдаг Дуулал 42:5-д: “Сэтгэл  
минь ээ, …яагаад чи миний дотор үймүүлэг- 
дэнэ вэ?” гэæ дууллыг бичигч хэлæээ. Ìºн  
Исаиа 30:15-д: “Үнэнч итгэл ба чимээгүй байх  
нь та нарын хүч мөн” гэсэн байдаг. Тэгэхлээр  
диавол бидний хүч чадлыг хулгайлахын òулд 
бидний сэòгэлийг òавгүйòүүлæ, үймүүлэхийг  
хүсдэг гэдгийг бид эдгээр эшлэлээс олæ харлаа.

Ариун Сүнс амар òайван дунд аæилладаг  
гэдгийг би Түүнээс Өºрººс нü сурсан. Тэрээр  
уур бухимдал дунд аæилладаггүй. Диавол уур  
бухимдал дунд аæилладаг бол, Ариун Сүнс  
амар òайван дунд аæилладаг. Тиймээс гэр бүл,  
аæил үйлчлэл, сүм чуулган дээрээ амар òайван  
уур амüсгалыг бүрдүүлэх хэрэгòэй. Хэрэв òэгæ  
чадвал òа Бурханы Үг болон Ариун Сүнсэнд  
хүндэòгэл үзүүлæ буй хэрэг þм. Тийнхүү òа  
дуулгаварòай байдлынхаа үр æимсийг хураах  
болно. Есүс чºòгºрүүдийг зайлуулæ, Сайн  
мэдээг òунхаглуулæ, ºвчòэй хүмүүсийг эд- 
гээлгэхээр далан хүнийг хоёр хоёроор нü  
илгээсэн òүүхийг òа санаæ байна уу? Есүс  
òэднийг очсон хоòынхоо ÿмар ч айлаар орсон  
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эхлээд амар òайвныг åрººгººд, хэрэв òэр айл  
ººрсдийг нü амар òайвнаар хүлээн авбал òэн- 
дээ бай, харин хүлээæ авахгүй бол хºлдºº  
наалдсан òоосыг гºвººд, öаашаа ÿв гэæ хэлсэн  
байдаг (Луê 10:1–11, 17). Яагаад? Яагаад гэвэл  
òэр газар òэднийг амар òайвнаар хүлээн авахаас  
нааш òэдний аæил хүчгүй байх учраас òэр аæ.

Энэ номоороо дамæуулан миний хэлэх  
гэсэн санаа одоо òанд òодорхой болæ байгаа  
байх гэæ найдаæ байна. Үргэлж амар амгалан  
байхын тулд биеэ захирахад өөрийгөө дадлага- 
жуулахын төлөө чадах бүхнээ хий.

Луê 22:46-д биднийг сорилòод орохгүйн  
òулд залбирах хэрэгòэй гэæ сургасан байдаг.  
Тэрээр Өºрийнхºº шавü нарò: “Босоцгоо, со- 
рилтод орохгүйн тулд та нар залбирцгаа”  
гэæ айлдсан. Та энэ òалбарò диаволыг эсэр- 
гүүöэхдээ ººрòºº болон ººрийнхºº хүчинд  
найдах хэрэггүй. Диавол òаны амар òайвныг  
бусниулахаар довòлох үåд òүүнийг эсэргүү- 
öэх нигүүлслийн òºлºº Бурханаас ºдºр бүр  
залбиран гуй. Таныг хүчирхэгæүүлæ, òанд  
òуслахыг Эзэнээс гуйгаарай.

Иохан 15:5-д: “Учир нь Надаас салангад  
байвал та нар юу ч хийж чадахгүй” хэмээн  
Есүсийн хэлснийг санагòун. Тиймээс аливаа  
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зүйлийг ººрийнхºº хүчээр хийх гэæ бүү оролд!  
Харин Бурханаас òусламæ гуй. Та Хрисòээр  
дамæуулан бүгдийг хийæ чадна (Филиппой  
4:13), харин ººрийнхºº хүчээр òа þу ч хийæ  
чадахгүй. Тэр ч байòугай Есүс Өºрийгºº Иохан 
5:30-д: “Би Өөрийн санаагаар юуг ч үйлдэж ча- 
дахгүй” гэæ хэлсэн байдаг. Хэрэв òа Бурханы  
òусламæийг авахыг хүсэæ байгаа бол даруу  
хандлагаòай байх ёсòой. 1 Пåòр 5:5-д: “Бурхан  
бардам хүнийг эсэргүүцдэг, харин даруу хүнд  
ниүүлслээ өгдөг” гэсэн байдаг.

Ингээд энэ бүлгийг эöэсò нü дүгнээд хэлэх- 
эд: Саòан òаны хүч чадлыг хулгайлахын òулд  
амар òайвныг чинü хулгайлахыг хүсдэг аæ. Тэр  
òаныг хүчгүй, сул дорой байлгахыг хүсдэг.  
Харин би òаныг: “…Эзэн дотор ба Түүний чад- 
лын агуу хүч дотор бэхжигтүн” (Ефåс 6:10)  
гэæ уриалмаар байна. Амар амгалан байгтун!
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ИТГЭГЧ ХҮН ЗОВЛОН 
БЭРХШЭЭЛИЙН ДУНД  
ЯМАР БАЙР СУУРЬТАЙ  

БАЙХ ЁСТОЙ ВЭ?

“…бүхнийг хийсний дараа, бат зог- 
сох чадвартай байхын тулд… (өөрийн  
байрандаа бат зогсох)”. 

Ефåс 6:13

“Учир нь бид – Христ Есүс дотор бүтээгд- 
сэн. Түүний бүтээл мөн... та нар эдүгээ Христ  
Есүс дотор...” (Ефåс 2:10, 13). Óг эшлэлд бид  
Хрисòийн доòор байдаг гэæ бичсэн байна. “Хэ- 
рэв та нар Миний дотор, Миний үгс та нарын  
дотор байвал та нар юу хүссэнээ гуй. Тэгвэл  
та нарын төлөө биелэх болно” гэæ Есүс хэлсэн 
(Иохан 15:7).

Өºрººр хэлбэл: Хэрэв òа нар Хрисò доòор   
байвал хүчòэй байх болно гэсэн үг þм.

Сэòгэлийг чинü зовоосон асуудлуудаа ор- 
хиод харин Бурханы амралò уруу орохын  
òулд иòгэл ба дуулгаварòай байдлаараа хи- 
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чээн зүòгэ, òэгвэл чи Түүний амралò уруу орох  
болно гэæ (Еврåй 4:10) хэлсэн байдаг. Çовлон  
бэрхшээл òулгарах үåд Бурханы удирдамæийг  
дуулгаварòай даган, Хрисò доòор байæ, Тэр  
òаны òºлºº þу хийхийг аæиглан хар. “Бат  
зогсож, ЭЗЭНий авралыг харцгаа” гэæ Библи 
хэлдэг (Египåòээс гарсан нü 14:13). Баò зогс,  
бай, зогс, амар – гэсэн энэ үгс бүгд нэг л гол  
зүйлийг хэлæ байна. Тэр бол: Амар òайвнаа  
бүү алд! гэсэн үг болой.

Филиппой 1:28 эшлэлийг би Библийн хам- 
гийн хүчòэй эшлэлүүдийн нэг гэæ боддог.  
Энэ эшлэлд дээрх санааг маш òодорхой, маш  
хүчòэй гаргаæ ºгсºн байдаг.

“Мөн эсэргүүцэгчдийн юунаас ч айж сүр- 
дэхгүй байгааг чинь би сонсох болно. Тэгээд ч  
айж сүрдэхгүй байх нь тэдний хувьд сүйрлийн  
тэмдэг, харин та нарын хувьд авралын тэм- 
дэг юм. Энэ нь Бурханаас ирдэг юм” гэæ энэ  
эшлэлд хэлсэн байдаг.

Өºрººр хэлбэл: Хэрэв та нарт эсэргүүцэл  
тулгарвал айж сандралгүй, амар тайван байг- 
тун гэæ энд маш òодорхой хэлæ байна. Хэрэв  
òа òийм байæ чадвал диавол òанд ÿлагдах бол- 
но. Тэр òаныг сэòгэлээр унагаæ чадахгүй бол  
дараа нü ÿмар алхам хийхээ мэдэхгүй мухард- 
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даг. Түүнчлэн амар òайвнаа алдахгүй байгаа нü 
òаныг Бурханы авралыг хүлээн авсныг илòгэн  
харуулдаг. Óчир нü òаны энэ хандлага òаныг  
æинхэнэ иòгэлээр үйлдэæ буйг òанü Бурханд  
гэрчилдэг. Бурханы амралò уруу ордог хүмүүс  
иòгэлийг хүлээн авсан хүмүүс байдаг гэæ  
Еврåй 4-р бүлэгò хэлдэг.

Бурхан таны асуудлын дээр ажлаа хийж  
байх зуур та амьдралын сайхныг мэдэрч, ураг- 
шаа урам зоригтой алхагтун. Асуудалòай байæ  
ÿаæ ººрòºº сэòгэл хангалуун ÿвах вэ дээ гэæ  
ихэнх хүмүүс боддог. Гэòэл òа ÿмар нэг зүйл  
хийхгүй л þм бол сэòгэлээр унаæ, гуòрахаас  
ººр сайн үр дүн гарна гэæ үү?

Өнгºрсºн он æилүүдэд надад ч бас ий- 
мэрхүү бодол òºрæ байсан удаа олон. Ìэдээæ  
Дэйв бид хоёрò ÿнз бүрийн л асуудал, бэрх- 
шээл òулгарч байсан. Тэр болгонд Дэйв аз  
æаргалòай, баÿр хººрòэй байæ чаддаг байлаа.  
Харин би сэòгэлээр унаæ, надòай хамò шана- 
лахгүй байгаад нü òүүнд уур хүрдэг байсан.

Бидэнд òулгардаг асуудлын ихэнх нü сан- 
хүүгийн асуудал байдаг. Ìºнгº санхүүгийн  
òал дээр Дэйв åр бусын иòгэлòэй байх шиг  
санагддаг þм. Тэрээр: “Бид аравны нэгээ  
ºргºдºг, хүмүүсò ºгººмºр ханддаг. Бурхан:  
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“...та нарын төлөө санаа тавьдаг учраас бүх  
зовнилоо Түүнд үүрүүл” (1 Пåòр 5:7), Бурхан бид- 
нийг хэрэгòэй бүхнээр хангана (Филиппой 4:19)  
гэæ Библид хэлсэн. Тийм аòал бид ÿагаад үүнд  
санаа зовох ёсòой гэæ? Санаа зовлоо гээд мºн-
гºòэй болчихгүй шүү дээ” гэæ хэлдэг.    

Дэйв ийм л байр суурин дээр “зогсдог”.  
Бурхан бидний асуудал дээр аæиллаæ байх  
зуур Дэйв амüдралын сайхныг эдэлæ, ураг- 
шилсаар байдаг. Би òүүнд: “Дэйв минü, би  
наадхыг чинü сайн мэдэæ байна. Гэхдээ чи  
þу ч хийхгүй, зүв зүгээр суугаад байæ болох- 
гүй биз дээ?” гэæ хэлнэ. Би òүүнийг ÿмар нэг  
þм хийгээсэй гэæ хүсдэг. Харин òэр хариуд  
нü надаас: “Çа ÿахав, чи òэгээд надаар ÿг þу  
хийлгэмээр байгаа þм бэ дээ?” гэæ асууна.  
Тэгэхэд нü би: “Çалбир! Чи залбирах ёсòой  
шүү дээ” гэнэ. Харин òэр: “Би залбирсан. Энэ  
асуудалд санаа òавüæ ºгººч; хэрэв миний хийх  
ёсòой зүйл байгаа бол надад харуулаач гэæ  
Бурханаас гуйсан. Одоогоор Тэр надад ÿмар  
ч зүйл харуулаагүй л байна. Тийм болохоор  
сэòгэлээр унаад, гуòраад байх зүйл алга” гэæ 
хариулна.

Дэйвийн зºв гэдгийг сэòгэлийнхээ мухар     ò  
би мэдээд байгаа хэрнээ ийм асуудалòай байæ 
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ÿаæ аз æаргалòай байх вэ дээ гэсэн нэгэн 
гундуу бодол доòроос хаòгаад болдоггүй байлаа. 
Бид олон æилийн òурш ийм байдалòай ÿв- 
сан. Асуудал òулгарахад Дэйв залбирна, òэгээд 
амар òайван амüдарна, харин би залбирна, òэг-
сэн хэрнээ санаа зовсон хэвээр үлдэнэ. Ингэæ 
би ººрийгºº аз æаргалгүй хүн болгоæ хувир- 
гадаг байв. Харин Дэйв амüдралын сайхныг  
мэдэрч, бас эдэлсээр л. Эöсийн мºчид Бурхан 
бидний залбиралд хариулдаг байсан. 

Би санаа зовсноороо þуг ч ººрчилæ ча- 
дахгүй гэдгийг эöэсò нü ухаарсандаа Бур ханд  
òалархаæ байна. Би дэмий л ººрийгºº шанал- 
гаæ, магадгүй, үүгээрээ Бурханы бидэнд  
зэхсэн хариулòыг хойшлуулæ орхидог байсан  
байх. Харин одоо би далайн хүчит салхи шуурч  
байсан ч амар амгалан байæ чаддаг болсон  
(Ìарê 4:37–40).

“Ертөнцөд та нар зовлонтой байна. Гэвч  
зоригтой байгтун. Би ертөнцийг ялсан” (Ио- 
хан 16:33) гэæ Есүс хэлсэн. Сорилò ирэх нü  
гарöаагүй, харин òүүнд уруу òаòагдахгүй байх  
хэрэгòэй гэæ Библи бидэнд сургадаг (Луê 8:13, 
1 Коринò 10:13, Иаêов 1:12). Бидний амüдралд  
асуудал бэрхшээл, зовлон зүдгүүр òулгарах  
нü гарöаагүй, харин бид òэр бүхнийг Хрисò 
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Есүсээр дамæуулан даван òуулна гэæ би иò- 
гэдэг. Бид бол Түүгээр дамæуулан давуулан  
дийлэгчид билээ (Ром 8:37).

Бид зºвхºн нэг удаа давуулан дийлсэн хүмүүс  
биш, харин бид үргэлæ давуулан дийлэгчид  
билээ. Та ºмнº нü òулгарч байсан саад бэрх- 
шээлүүдээ даван òуулсан òэр òүвшинд хүрч  
очихгүй байлаа ч Хрисò доòор ÿлан дийлнэ гэ- 
сэн баò иòгэл òаны доòор үргэлæ байх болно.  
Та үргэлæ давуулан дийлэгч байх болно!

Паулын хүрч очсон òэр òүвшинд òа ч мºн  
хүрэх ёсòой. Филиппой 4:11–12-д Паул: “Би  
тарчигхан ч байсан, элбэг дэлбэг ч байсан, ямар  
ч нөхцөлд сэтгэл хангалуун байж сурсан” гэæ  
хэлсэн байдаг. Та ч бас үүнд суралöахгүй бол  
òаны амüдрал ар араасаа хºвºрсºн сэòгэлийн  
гуòралаар дүүрэх болно. Хэрэв диавол òаныг  
нºхöºл байдлаар чинü дамæуулан удирддаг  
болчихвол насан òуршид чинü òаныг боол- 
чилно гэдгийг үргэлæ санаæ ÿвах хэрэгòэй.  
Харин òа үргэлæ амар òайван доòор алхсанаар 
эрх мэдэлòэй байæ чадна.
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ӨНӨӨДРӨӨРӨӨ АМЬДАР

“Тиймээс маргаашийн төлөө бүү са- 
наа зов. Учир нь маргааш маргаашдаа 
санаа тавих болно. Өдөр бүрийн зовлон  
тухайн өдөртөө хангалттай”.

Ìаòай 6:34

Бидний амгалан òайван байдлыг алдагдуулæ,  
сэòгэлийг зовоодог нэг зүйл бол маргаашийнхаа 
òалаар санаа зовох ÿвдал þм.

Ìаргаашийн òºлºº санаа зоволгүйгээр,  
ºнººдºрòºº багòааæ шийдэх асуудал бидэнд  
хангалòòай их байдаг. Бурхан òанд ºнººд- 
рийн чинü нигүүлслийг ºгºх боловч маргааш  
болохоос нааш маргаашийн чинü нигүүлс- 
лийг ºгºхгүй.

Цаг нü болоогүй, магадгүй хэзээ ч болох- 
гүй зүйлийн òºлºº хүмүүс сэòгэлээ чилээх нü  
олонòаа. “Хэрэв òэгвэл”, “хэрэв ингэвэл” ÿана  
аа гээд л... Таны òолгойд ийм бодол эргэлдэæ  
эхэлбэл òа маш болгоомæòой байх хэрэгòэй.  
Óчир нü эндээс òаны санаа зовнил эхэлæ  
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болзошгүй þм. Çарим хүмүүс хэò санаа зо- 
вомòгой байдаг бºгººд òэдний энэ зовнил  
ÿваандаа айдас болæ хувирдаг. Харин бид иò- 
гэлээрээ Бурханаас хүлээн авах боломæòой.  
Түүнчлэн бид айдсаар дамæуулан диаволоос  
ч хүлээн авах боломæòой гэдгийг марòаæ бо- 
лохгүй.

Ìаргаашийн òºлºº сэòгэлээ бүү òүгшээ.  
Үүний òулд Бурхан бол иòгэмæòэй гэдгийг  
мэдэхэд л хангалòòай. Маргааш хэрэгтэй  
зүйлийг Бурхан маргааш л өгнө. Бидний хэрэг- 
öээг хангахад Бурханы нигүүлсэл хан галòòай  
билээ. Өнººдрийн сайхныг мэдрэх нигүүлс- 
лийг маргаашийн òºлººх санаа зовнилоор бүү  
үгүй хий. Хэрэв бид ºнººдрººрºº амüдарч  
сурвал Хрисò доòор гайхамшигòай зүйлийг  
гүйöэлдүүлæ чадах болно. 

Ìиний хувüд, би Библийн сургуулüд дºн- 
гºæ багшилæ эхэлæ байх үåдээ энэ зүйлд  
суралöсан þм. Тэр үåд би чуулгандаа òуслах  
пасòороор үйлчилдэг байсан болохоор долоо  
хоногò нэг удаа чуулган дээрээ сургаал заа- 
даг байв. Тэр үåд надад Библийн сургуулüд  
долоо хоногò гурван удаа хичээл заах боломæ 
гарч ирсэн þм. Дºрвийн дºрвºн хүүхэдòэй би,  
чуулгандаа бүòэн öагаар үйлчилдэг байсан хэ- 
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дий ч энэ боломæийг алдахыг хүсээгүй þм.  
Óчир нü би Бурханы Үгийг илүү ихээр заахыг  
үнэн сэòгэлээсээ хүсдэг байлаа.

Тийнхүү би òэр аæлыг хийхээр боллоо.  
Хичээлээ заахын òулд илүү их зүйл судлах,  
бэлòгэх хэрэгòэй болов. Библийг нарийвчлан  
судалæ буй оþуòнуудад заахын òулд Бурханы  
Үгийг илүү гүнзгийрүүлэн судлах шаардлага  
ººрийн эрхгүй урган гарч ирсэн þм. Ялангуÿа  
эхний æил энэ òал дээр маш их öаг зарöуулах  
хэрэгòэй шаардлагаòай болсон. Өдºр нü аæил- 
òай учраас хичээлийн бэлòгэл, судалгааны  
аæлаа шºнº сууæ хийдэг байлаа. Энэ бүхнийг  
ÿаæ амæуулахаа үнэндээ мэдэхгүй байсан хэ- 
дий ч Бурхан надаас үүнийг хүсэæ байна гэæ 
иòгэæ байсан. 

Тэгээд маш их залбирч, бас бодоæ эргэ- 
öүүлсний эöэсò боломæгүй зүйлийг Бурханы  
доòор хийхийн òулд би нºхöºл байдлаасаа  
гарч, Түүний доòор орсон þм. Бурхан надад:  
“Чи ºнººдрийнхºº аæлыг ºнººдºрòºº л хий”  
гэсэн нэг л зүйлийг хэлсээр байв. Хэрэв би  
маргаашийн òалаар бодоæ эхлэх þм бол маш 
амархан зовлонд унах байлаа. Óчир нü мар- 
гаашийн òухай бодох л þм бол òэр даруй  
боломæгүй зүйлс л надад харагдах байв. Ха- 
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рин òухайн ºдрийнхºº аæлыг òухайн ºдºрò нü  
л хий гэсэн Бурханы үг надад үнэхээр их òус  
болсон. Бурхан надад òухайн ºдрийн нигүүлс- 
лийг òухайн ºдºрò нü л ºгсºн. Тэр маргаашийн 
нигүүлслийг урüд ºдºр нü ºгдºггүй. Тийнхүү  
аæилд орсон хоёр дахü æилээс эхлэн миний  
аæил маш хºнгºн болæ эхэлсэн. Çаах ёсòой  
хичээлүүд бүгд бэлэн болсон учраас эхний  
æил шигээ шºнº дºлººр сууæ судалгаа хийх 
шаардлагагүй болсон þм.

Оþуòнуудад Библи заахын хаæуугаар ийм  
судалгааны аæил хийхийг Бурхан надаас хүс- 
сэн нü хоёр гол шалòгаанòай байсан. Эхнийх  
нü: хэрэв бид амüдралыг нэг л ºдрººр хэмæин,  
ºнººдрººрºº амüдарч сурвал Бурханы нигүүлс- 
лээр дамæуулан ÿмар их зүйлийг гүйöэлдүүлæ  
болдгийг мэдрүүлэх; удаах нü: Үүнийг бусдад  
байнга зааснаар улам илүү дадал òуршлагаòай  
болгох ÿвдал байсан. Дэйв бид хоёр байнга  
олон газраар ÿвæ сургаал заадаг. Үүнийхээ 
хаæуугаар бид гэрòээ “Бурханы Үгийн дагуу 
амüдрах нü” гэсэн сэдэвòэй уулзалòыг òогòмол 
хийдэг. Бурхан бол сайн бºгººд Түүний арга  
замууд òºгс билээ.

Хүмүүсийг зовооæ шаналгадаг ººр нэг зүйл  
бол харамсал þм. Тэд ºчигдрийнхºº хойноос  
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харамсан шаналдаг. Хүн бүр алдаæ онодог.  
Тийм ээ, “Бид бүгдээрээ алдаæ онодог” гэæ би  
хэллээ. Хэзээ ч буруу þм хийхгүй хүн гэæ  
бодоæ байсан хүн òанü хүрòэл алдаа гарга- 
даг. Хүн бүр ººрийн ачааг үүрдэг гэæ Библид  
хэлсэн байдаг (Галаò 6:5). Бид бүгд адилхан 
хэлэхийг хүсээгүй үгээ хэлæ, хийхийг хү- 
сээгүй þмсаа хийæ орхидог. Ам алдвал барüæ 
болдоггүй гэдэг шиг нэгэнò хийсэн л бол 
хийсэн, эргүүлэх аргагүй.

Одоо ÿаæ ч хичээгээд ººрчилæ чадахгүй нэ- 
гэнò хийсэн алдааныхаа òºлºº сэòгэлээ шанал- 
гаæ суухын оронд òүүнийгээ Бурханд ºргººд,  
Түүнд найд. Таны мэддэг òэрхүү хүч чадал Түүнд  
бий. Тэр òаны алдаа дуòагдлыг öэвэрлэх болно. 

Çаримдаа би хэлэхийг хүсээгүй үгээ òэсгэл- 
гүй хэлчихсэн байдаг. Тийм үåдээ би үүнээс  
болæ хэн нэгэн гомдоо болов уу, уурлаа бо- 
лов уу гэæ санаа зовæ суухынхаа оронд òэр  
үгийг үнэн сэòгэлээсээ хэлээгүйг минü òэдэнд  
ойлгуулæ ºгººч гэæ Эзэнээс гуйдаг. Би Түү- 
нийг òэдний зүрх сэòгэл доòор аæлаа хийнэ  
гэæ иòгэдэг. Үүний дүнд би хэлсэн үгнээсээ  
болæ олон ºдрийн òурш шаналæ, нºгºº хү- 
мүүсээ харах òоолонд газар доогуур орчих  
шахах шаардлагагүй болдог.
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Харамсах гэгч энэ урхинд биднийг оруул- 
даг зүйл олон байдаг. Дэйв бид хоёр зав мууòай  
байдаг болохоор ихэнхдээ гадуур хооллодог.  
Çаримдаа хоол мууòай, эсвэл үйл чилгээ òааруу- 
хан газар òааралдана. Тийм газар хооллосныхоо  
дараа хэрэггүй òийшээ орлоо гэæ нэг хэсэгòээ 
харамсана. Гэòэл Эзэн бидэнд òааруухан хоол- 
ны газар сонгосныхоо òºлºº ингэæ харамсах  
нü хүрòэл бидний амар амгалан байдлыг эвдэæ  
орхидог гэдгийг харуулсан. 

Хэрэв òа амар òайван амüдрахыг хүсэæ  
байгаа бол хүч хүрэхгүй зүйлээ хийх гэæ орол- 
дохоо болü гэæ хэлснийг бүү марò. Нэгэнò л òа  
òухайн байгууллагаар үйлчлүүлээд, òүүнийхээ  
òºлºº мºнгº òºлсºн бол амòгүй хоол идлээ гэæ  
мÿнга харамсаад þуг ч ººрчилæ чадахгүй.

Харин бид иймэрхүү нºхöºл байдлыг ººдрº- 
гººр харæ, бидний сайн сайхны òºлºº аæиллах 
боломæийг òэдэнд ºгºх хэрэгòэй. Одоо бидэнд  
òиймэрхүү газар òаарвал бид: “Хичнээн хүн энэ  
газар хоол идэхээр ирээд, сэòгэл дундуур гарах  
бол? Бид харин ч азòай хүмүүс биш гэæ үү.  
Яагаад гэвэл, эндхийн хоол муу гэдгийг мэдээд  
авчихлаа. Тийм болохоор дахиæ ийшээ ирæ öаг  
зав, мºнгºº дэмий гарздахгүй боллоо” гэæ хэл- 
дэг. 
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“Хэрэв òа ºнгºрсºн дурсамæаараа амüдрах  
гэæ хичээæ байгаа бол òаны амüдрал хүнд  
байх болно. Есүс Өºрийнхºº òухай ºгүүлэхдээ  
“Би байсан” гэæ хэлээгүй шүү дээ. Түүнчлэн  
хэрэв òа ирээдүйгээр амüдрах гэæ хичээæ  
байгаа бол òаны амüдрал мºн л хүнд байх  
болно. Óчир нü Есүс Өºрийгºº “Би байх бол- 
но” гэæ хэлээгүй. Харин òа шинэ ºдºр бүрийг  
шинээр угòан, òухайн ºдрººрºº амüдрах аваас  
òаны амüдрал үр æимсòэй байх болно. Óчир 
нü Есүс Өºрийгºº “Би байдаг” (Иохан 8:58)  
гэæ хэлсэн” гэсэн үгс бүхий бичиг миний 
ºрººний ханан дээр байдаг þм. Ямар ч нºхöºл  
байдалд Есүс òанòай хамò байæ, бүх зүйлийг  
хÿналòдаа байлгадаг. Тиймээс ºнººдрийн чинü  
òºлºº Тэр òанд хангалòòай нигүүлслийг ºгнº  
гэдэгò иòгэх хэрэгòэй.
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ЗАЛБИРАЛ ТАНД АМАР  
ТАЙВНЫГ АВЧИРДАГ

“Юунд ч бүү санаа зов. Харин аливаа  
зүйлд залбирлаараа болон гуйлтаараа та- 
лархалтайгаар хүсэлтээ Бурханд мэдүүл. 
Бүх оюун ухаанаас дээгүүрх Бурханы амар 
тайван нь Христ Есүс дотор та нарын 
зүрх сэтгэл, санаа бодлыг хамгаална”.

Филиппой 4:6–7

Бүх оþун ухаанаас дээгүүрх амар òайвныг  
мэдэрнэ гэдэг үнэхээр агуу зүйл биш гэæ үү!  
Сэòгэлээр унамаар, сандарч бал магдмаар, ша- 
налæ зовмоор нºхöºл байдал дунд үгээр  
илэрхийлэхийн аргагүй амар òайвныг мэдэрнэ  
гэдэг үнэхээр гайхамшигòай. Энэ дэлхий ийм л  
амар òайвнаар гачигдаæ дуòагдаæ байдаг. Та ийм  
агуу амар òайвныг þугаар ч худалдаæ авч ча- 
дахгүй. Энэ бол Есүсээс бидэнд ирдэг бэлэг  
þм. Түүнийг Аврагч Эзэнээ болгон хүлээн авч,  
улмаар Түүний зарчмуудын дагуу үйлдэæ сурах  
үåд энэ бэлэг òаных болдог. 
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Өºрийгºº Түүнд зориулæ буйгаа òунхаг- 
лан залбир. Энэ залбирлын хүчээр дамæуулан  
òаны нуруун дээрх ачаа дарамò Есүсийнх бол- 
дог. 1 Пåòр 5:7-д: “Тэр та нарын төлөө санаа  
тавьдаг учраас бүх зовнилоо Түүнд үүрүүл” 
гэæээ. Библийн англи орчуулгын ººр нэг ху- 
вилбарò энэ эшлэлийг: “Тэр òа нарын òºлºº  
санаа òавüдаг учраас бүх зовнилоо [сэòгэлийн  
òүгшүүр, санаа зовнил, шаналал зэргээ бүгдийг  
нü] Түүнд үүрүүл” гэсэн байдаг.

Ямар агуу, ÿмар онöгой эрх вэ! Гэòэл олон 
хрисò иòгэгч ººрсºддºº байгаа энэ агуу давуу 
эрхийг огò ашигладаггүй. 

Та бүх санаа зовинлоо Түүнд үүрүүлэх үåд 
бий болдог амар òайван òанд òаалагддаг уу? 
Үүрүүл гэдэг үг нü дамæуулах эсвэл эрчòэй 
шидэх гэсэн уòгаòай. Үүнийг òа хурдан хийх  
òусам илүү сайн. Та үүнийг залбирлаар дам-
æуулæ хийæ чадна. Өºрийн асуудлыг Түүний 
хайрлагч санаа òавилòанд найдаæ ºгººрэй. Ямар 
нэг зүйлд санаа зовниæ, òүүнээсээ болæ сэòгэл 
чинü òайван бус болæ байгааг Ариун Сүнс òанд 
сануулсан даруйд òа залбирч, энэ бүхнээ Эзэнд 
дааòгаарай. 

Диавол таны сэтгэлийг зовоохыг гэж хүсдэг.  
1 Пåòр 5:9-р эшлэлд диаволыг баò иòгэлээрээ  
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эсэргүүö гэсэн байдаг. Өºрººр хэлбэл, диавол  
òанü уруу довòолæ эхэлмэгö шууд эсэргүүöэх  
хэрэгòэй гэæ хэлæ байна. Өºрийг òанü олон  
ºдºр дарамòлах боломæийг òүүнд бүү òавüæ ºг.  
Түүнийг эсэргүүöэхгүй зºнд нü орхих òусам òэр  
òаныг улам хүчòэй дарамòалæ, улмаар òүүний  
дарамòаас чºлººлºгдºхºд илүү хэöүү болно. Сэò- 
гэл чинü òавгүйòэæ байгаагаа мэдсэн даруйдаа  
биåэ барüæ, санаа зовнилоо Бурханд үүрүүлæ  
сурах хэрэгòэй. Бодол сэтгэлгээгээ өөрчил.

Аливаа зүйлд санаа “зовнихоо болиод”, “бүх  
зовнилоо Есүсò үүрүүлэх” хэрэгòэй гэсэн энэ  
зарчмыг би анх сурч байх үåдээ миний бодол  
сэòгэлгээ ÿмар буруу байсныг ойлгосон þм. Би  
бүх л ºдºрæингºº бүòэлгүй òºсººлºлд умбаæ,  
òүүндээ иòгэн сэòгэлээр унаæ, арга мухарддаг  
байв. Тэгээд: “Хүн ÿаæ þу ч бодохгүй байæ  
чадах þм бэ?” гэæ ººрийгºº зºвòгºн Эзэнээс  
асуудаг байлаа. Санаа зовохгүй байхын òулд  
асуудлынхаа òалаар бодох хэрэггүй þм байна  
гэдгийг би ойлгосон. Хэрэв шийдвэр гаргахын  
òулд òухайн асуудлын òалаар бодоæ эрэгöүү- 
лэх шаардлагаòай бол сºрºг биш, эåрэг òалаас  
нü бодоæ үзэх хэрэгòэй. Та ººрòºº òулгараад  
байгаа асуудлыг сºрºг òалаас нü бус, харин бо- 
диòоор авч үзэæ болно шүү дээ.
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Залбирал танд амар тайвныг авчирдаг

“Эзэн минü, би энэ асуудлын òалаар бодох- 
гүй байæ ÿаæ чадах þм бэ?” хэмээн асуух үåд  
Есүс надад “Æойс оо, энэ òун амархан. Çүгээр л  
ººр ÿмар нэг зүйлийн òалаар бод” гэæ хариулс- 
ныг би маш òод санаæ байна. Хэрэв òанд асуудал  
болоогүй ººр ÿмар нэг зүйлийн òалаар бодвол  
òа асуудлынхаа òалаар бодохгүй байæ чадна.

Филиппой 4:6-д þунд ч бүү санаа зов, ха- 
рин òүүний оронд залбир гэæ хэлдэг. Харин  
7-р эшлэлд, хэрэв òа òэгæ чадвал бүх оþун  
ухаанаас дээгүүрх амар òайвныг мэдэрч чадна  
гэæ амлаæээ. 8-р эшлэлд: “Эцэст нь, ах дүү нар  
аа, юу нь үнэн, юу нь хүндэтгэлтэй, юу нь зөв,  
юу нь цэвэр ариун, юу нь сайхан, юу нь сайшаал- 
тай байна, хэрэв аливаа сайн үйл байгаа бол,  
хэрэв магтууштай ямар нэгэн юм байгаа бол  
тэдгээр юмсыг бодож санацгаа” гэсэн байдаг.

Ингээд би амар òайвнаар дүүрэн åрººгдсºн  
амüдралаар амüдрахын òулд эдгээр зарч      мыг  
амüдралдаа хэрэгæүүлэх Ариун Сүнс         ний хүч  
болох нигүүлслийг Бурхан òанд ºгºхийн òºлºº  
залбирч байна. Түүнчлэн Бурхан Эöэг òаныг  
Өºрийн алдрын òºлºº ашиглахын òºлºº би зал- 
бирч байна.
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ИТГЭЛИЙН ЗАЛБИРАЛ

Бурхан òанд хайрòай бºгººд хувüчилсан ха- 
рилöаа òогòоохыг хүсэæ байна. Хэрэв òа Есүс  
Хрисòийг òаны аврагч гэдгийг ºмнº нü хүлээн 
зºвшººрººгүй бол òанд боломæ байна. Түүнд 
зүрх сэòгэлээ нээгээд энэ залбирлыг хэлээрэй: 

“Ариун Эцэг Бурхан минь, би Таны 
эсрэг гэмтэй гэдгээ мэднэ намайг ууч-
лаач, 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 òа зүрх сэòгэлээсээ гуйсан бол Тэр 
òаныг хүлээн авч сүнсний боолчлолоос òаныг 
чºлººлæ, öэвэрлэх болно. Библи уншиæ Түүнд 
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öаг гаргавал асуулòынхаа хариулòыг авах ба 
шинэ амüдралдаа Түүнòэй хамò аÿлаарай. 

Иохан 3:16 1 Коринò 15:3–4
Ефåс 1:4                      Ефåс 2:8–9
1 Иохан 1:9 1 Иохан 4:14–15
1 Иохан 5:1 1 Иохан 5:12–13

Түүнээс Библи болон зºвò сүмийг гуйн 
асууæ Хрисòòэй хамò нºхºрлºн ºсºæ урамыг 
аваарай. Бурхан үргэлæ òанòай хамò, Тэр òаны  
амüдралыг удирдах бºгººд Тэр òаны амüдра-
лыг элбэг хангалуун байлгах болно. 
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ЗОХИОГЧИЙН ТУХАЙ

Жойс Майер бол Библийн сургаалыг  
амьдралд ойр дөтөөр заадаг, дэлхий даяар  
танигдсан багш нарын нэг билээ. “Баяр хөөр- 
өөр дүүрэн амьдрал” (Enjoying Everyday Life)  
хэмээх өдөр тутмын нэвтрүүлэг нь дэлхий  
даяар олон зуун телевизийн сүлжээ, радио  
станцуудаар цацагдаж байна. Жойс хүмүүсийг  
урамшуулан зоригжуулсан нийтдээ 100 гаруй  
ном бичсэн байдаг. Түүний борлуулалтаа- 
раа монгол хэлээр тэргүүлсэн бүтээлүүдэд:  
«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.
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ÆОЙС МАЙЕРИЙН  
ҮЙЛЧЛЭЛ МОНГОЛД

«Æойс Ìайåрийн үйлчлэл»-ийн 
маòåриалуудыг монгол хэлээр орæ 

үзэх ба òаòаæ авах боломæòой: 
joycemeyer.mn 

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

Дараах хаÿг,  
уòасны дугаараар холбогдоно уу:  

16092 ш/х 504,  
Óлаанбааòар-23,  

Ìонгол улс. 
E-mail: contactus@joycemeyer.mn 

Óòас: +976 99700060

Хаÿг: Энхòайваны ºргºн чºлºº,  
25-р эмийн сангийн буудал,  

Кёêүшþ öамхагийн  
404 òооò 

Ìонгол улс 2018



Æойс Ìайåрийн 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»



Өөрийнхөө бүх асуудлыг Бурханд өг...
Тэгвэл Тэр танд амар тайван хийгээд 
баяр баясгаланг өгнө!

Та боломжгүй зүйлийг болгох гэж хичээж байна уу? Эргэн 
тойрондоо байгаа хүмүүсийг өөрчлөхийг хичээн улайран 
зүтгэж байна уу? Та сүнсний хувьд байх ёстой газраа 
байхгүй байгаадаа сэтгэл гундуу байна уу? Хэрэв таны 
дотор амар тайван байхгүй бол та амьдралын сайхныг 
мэдэрч чадахгүй. Гэвч асуудал бэрхшээлийн дунд ч 
тайван амагалан байж, өдөр тутмынхаа амьдралыг
хэрхэн удирдаж болдгийг Жойс Майер энэ номондоо 
өгүүлж байна. Тэрээр танд дараах зүйлсийг зааж байна:

• Бурханыг болон Түүний товлосон төгс цагийг хүлээх;

• таныг сэтгэлээр унагахын төлөө бүхнийг хийдэг, 
«амар тайвны хулгайчаас» илүү ухаалаг байх;

• таны хандлагыг итгэл найдвараар дүүрэн, амар 
амгалан байлгах хүчийг олж авах;

• өнөөдрийнхөө нигүүслэлд анхаарлаа хандуулан, 
маргаашийн төлөө санаа зовохгүй байх;

Бурханы амар тайван бол бүх оюун ухаанаас дээгүүр 
билээ. Энэ бол Түүнээс бидэнд өгөгдсөн бэлэг юм. 
Та энэ бэлгийг хүлээн авахад бэлэн байна уу?


