
Ядуурлын оронд Тэр надад баялгийг өгч, 
өвчин эмгэгийн оронд Тэр надад эрүүл 
энхийг өгч, үхлийн оронд Тэр надад мөнхийн 
амийг өгсөн билээ.  
2 Коринт 8:9,  Иохан 10:10 
 
Би Их Эзэний дотор баяр жаргалыг олдог. 
Тэр миний зүрхний хүслийг төрүүлдэг. 
Дуулал 37:4 
 
Би өргөлийг өргөдөг ба энэ нь надад сайтар 
чигжсэн, бялхсан хэмжээтэйгээр хормой дээр 
минь асгаран өгөгддөг.  Лук 6:38 
 
Би арван хувиа, мөн өргөлийг өргөдөг ба 
харин Бурхан Тэнгэрлэг улсынхаа цонхыг 
нээж миний дээрээс авах савгүй болтол асгаж 
байна.  Малахи 3:10 
 
Надад буй бүхэн хангалттай бөгөөд сайн үйлс 
бүхэнд элбэг хүрэлцэхүйц. Юу гэвэл Бурхан 
бүх ивээлийг миний зүг бялхуулдаг. 2 Коринт 
9:8 
 
Миний Бурхан Өөрийн алдар дахь баялгаар 
Христ Есүс дотор амьдарлын минь бүх 
хэрэгцээг хангадаг тул надад дутагдах зүйл 
үгүй.  Филиппой 4:19 
 
Эзэн бол миний Хоньчин. Надад дутагдаж 
гачигдах зүйл огт үгүй.  Дуулал 23:1 
 
Удирдамж болон мэргэн ухааны талаар 

(өдөр бүр амаараа тунхагла) 
 

Үнэний Сүнс миний дотор оршин, бүхий л 
зүйлд намайг сургадаг. Тэр намайг үнэнд 
удирддаг. Надад тулгарах бүх л нөхцөл 
байдал, боломжуудын тухай би төгс 
мэдлэгтэй.  Иохан 14:26,  16:13 
 
Би бүх зүрхээрээ Эзэнд итгэдэг бөгөөд 
өөрийн оюун ухаанд найддаггүй.  
Сургаалт Үгс 3:5 
 
Бүхий л амьдралынхаа туршид би Түүнийг 
хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд Тэр миний замыг 
заадаг.   Сургаалт Үгс 3:6 
 
Үг нь миний хөл дэх дэнлүү, зам дахь гэрэл 
юм.  Дуулал 119:105 
 
Би Христийн Үгийг бүх мэргэн ухаанаар 
өөрийн дотор бялхам байлгадаг.   
Колоссай 3:16 
Би дууг нь сайн таних Хоньчныг дагадаг 
бөгөөд үл танигчийг дагахгүй.  Иохан 10:3-4 

Би энэ дэлхийн явдалд нийцэхгүй, харин 
миний оюун ухаан Бурханы Үгээр 
шинэчлэгдэн, би өөрчлөгддөг.  Ром 12:2 
 
Хэрэв танд айдас, санаа зоволт байвал 

(өдөр бүр амаараа тунхагла) 
 
Би Христийн бие бөгөөд намайг дийлэх хүч 
Сатанд байхгүй.  1 Коринт 12:14-27 
 
Миний дотор байгч Бүтээгч нь дэлхийд 
байгчаас агуу.  1 Иохан 4:4 
 
Эзэн Та надтай хамт байдаг тул би ямар ч 
бузар муугаас айхгүй. Таны Үг, Таны Сүнс 
намайг тайвшруулдаг.  Дуулал 23:4 
 
Би хавчлагаас хол байдаг бөгөөд айдас над 
уруу ойртож ч ирэхгүй.  Исаиа 54:14 
 
Намайг унагах гэсэн ямар ч арга хэрэгсэл 
амжилт олохгүй. Юу гэвэл би Их Эзэний 
зөвт.  Исаиа 54:17 
 
Миний хийсэн бүхэн цэцэглэн хөгжинө, учир 
нь би урсгал усны дэргэд ургагч мод билээ.  
Дуулал 1:3 
 
Эзэн минь, Та намайг энэ дэлхийн муу 
сүнснүүдээс гэтэлгэсэн билээ. Юу гэвэл энэ 
нь Бурханы хүсэл.  Галат 1:4 
 
Хор хөнөөл нөдөд хүрэхгүй, тэр ч бүү хэл гай 
гамшиг миний гэр оронд ойртож ч ирэхгүй.  
Дуулал 91:10 
 
Та миний төлөө ер бусын элч нартаа тушаал 
өгч, миний бүх замд намайг хамгаалуулдаг.  
Дуулал 91:11 
 
Миний замд үхэл байхгүй, харин амьдрал 
бий.  Сургаалт Үгс 12:28 
 
Би Бурханы Үгийг гүйцэлдүүлэгч бөгөөд үйл 
ажил маань ивээгдсэн билээ. Иакоб 1:25 
 
Намайг итгэлийн бамбайгаа авахад, миний 
эсрэг хийх дайсны бүхий л оролдлого зогсох 
болно.  Ефес 6:16 
 
Есүс намайг хуулийн хараалаас зольж авсан. 
Ямар ч өвчин зовлон, ядуурал над уруу 
ирэхийг би хориглож байна.  Галат 3:13, 
Дэлгэрэнгүй хууль 28-р бүлэг 
 
Би Христийн цус болон өөрийн гэрчлэлийн 
үгээр ялан дийлдэг.  Илчлэлт 12:11 

Би Бурханд захирагддаг бөгөөд Есүсийн нэр 
дээр Сатаныг эсэргүүцэхэд тэр надаас 
зугатдаг.  Иакоб 4:7 
 
Бурханы Үг нь тэнгэрт болон миний зүрхэнд 
мөнхөд шигтгэгдсэн. Дуулал 119:89 
 
Миний амар тайван бол агуу. Яагаад гэвэл би 
Бурханы хүүхэд бөгөөд Их Эзэн намайг 
сургадаг.  Исаиа 54:13 
 

Нэмэлт ишлэлүүд 
Есүс Христийн хувьд таны хэн болох, ямар 
болох, хаана байгаа ба танд юу байгаа талаар 
эдгээр ишлэлүүдээс та олж харах болно.  
(эдгээрийг зөвхөн хэсэгчилж авсан) 
 
Матай          Коринт         Колоссай      1 Петр 
  8:17              1:2-5            1:12-28         1:3 
  11:28-30       1:30             2:1-20           1:8 
  18:11             8:6              3:17               1:21 
  18:18-20      15:22        1 Тесалоник     2:5 
Марк        2 Коринт      4:16             2:9 
  1:8              1:20-21     5:18             2:21 
  9:23            2:14           1 Тимот      3:18 
  11:23-24     3:14           1:14            5:10 
Лук               5:17-21     2 Тимот    2 Петр 
  10:19          Галат        1:9-13         1:8 
  17:33           2:4           2:1      1 Иохан 
Иохан           2:16-20    2:10-12        1:5 
  1:4               3:13-14    3:15             1:7-9 
  3:15-17       3:26-29         Тит          2:1-8 
  4:14            4:7             2:14             2:27 
  6:40             5:1-6        3:7                3:2-6 
  6:58             6:14-15        Еврей       3:24 
  10:10         Ефес         1:3                4:4 
  14:6-23      1:3-23       2:9-18         5:1-20 
  15:4-9        2:5-22       4:14-16  2 Иохан 
  16:23-24    3:6             7:19-25        1:9 
Ром              3:12          8:6         Илчлэлт 
  3:22-24      4:16          9:11-15        1:5-6 
  5:1-19        5:8            9:24-28 Филиппой 
  6:4-23        6:10         10-10-20       1:1 
  7:4                              13:5-6           2:5           
  8:1-2                           13:8-21        2:13 
  8:32-37                                            3:9   
  12:5                                               3:12-14 
                                                        4:6-7 
                                                        4:19  

Амийн Гол  
Үйлчлэлийн Сургууль 

 

 
 

Итгэлийн 
тусламж 

 
“Тэгвэл итгэл нь  

сонсохоос, сонсох нь  
Христийн Үгээр байна”  

Ром 10:17 
 

 
Төлөөсийг өөрсдөдөө 

бодит болгоцгооё.  
Жим Кэйсмэн 

 
Олон христчид ӨВЧИН 

ЗОВЛОНТОЙ, ЯДУУ ЗҮДҮҮ байдаг ба 
амьдралынхаа бүхий л биш юм гэхэд 
олон талбарт ЯЛАГДАЛ хүлээдэг. 
Тэгвэл яах гэж Их Эзэн Есүс Христ 
Голготод загалмайд цовдлогдож, Бурхан 
БҮХ ХҮН ТӨРӨЛХТНИЙ төлөх ёстой 
байсан төлөөсийг төлсөн юм? Энэ нь 
тэдний ГЭМ, ӨВЧИН ЗОВЛОН, 
ЯДУУРАЛ болон ҮХЛИЙН ТӨЛӨӨС 
байсан юм! 

 
Дахин төрсөн итгэгчид нь Есүс Христ 

дотор мөнх амьтай, Бурханы мөн 
чанарыг агуулсан (1 Иохан 5:10-13) 
шинэ бүтээл (2 Коринт 5:17) мөн гэж 
Бурханы Үгэнд өгүүлж байна. Тэд 
итгэгчийнхээ хувьд Сатаны хүч чадлаас 
ЧӨЛӨӨЛӨГДӨН Бурханы хаант улсад 
шилжин орсон билээ.  
(Колоссай 1:12-14) 

 
Хэрэв энэ нь үнэн юм бол яагаад тэр 

олон христчид Бурханы хаант улсын 
иргэд шиг харж, ярьж, үйлддэггүй юм 
бэ? Учир  нь тэд төлөөсийг амьдралдаа 
бодит болгож чадаагүйд байгаа юм. 

 



 
Бидний ам хэл биднийг удирдана 

АМ ХЭЛ МААНЬ БИДНИЙГ УДИРДДАГ 
гэсэн СҮНСНИЙ хуулийг цөөн хүн ойлгодог. 
Аврагдсан ч аврагдаагүй ч та хэзээ ч 
өөрийнхөө ам хэлнээс илүү гарч чадахгүй. 
Марк 11:23-д бид зүрхэндээ (сүнс) 
эргэлзэлгүй, харин зүрхэндээ (сүнс) итгэж, 
амаараа тунхаглан хэлсэн болгоноо авч чадна 
хэмээн Есүс хэлжээ. Тэр ТОЛГОЙДОО итгээд 
АМААРАА тунхагла гэж ХЭЛСЭНГҮЙ. 
ЕСҮС ХЭЛЭХДЭЭ  ЗҮРХЭНДЭЭ (сүнс) 
итгээд АМААРАА тунхагла гэсэн. 

Энэ нь маш олон итгэгчид, сүмийн гишүүд 
толгойгоо Библийн мэдлэгээр дүүргэ сэн хэр 
нь тамын нүхэнд унаж алга болдгийн 
шалтгаан юм. Учир нь тэд “Яагаад гэвэл хэрэв 
та амаараа Есүсийг Эзэн гэж үнэнээсээ хэлж, 
Бурхан Түүнийг үхэгсдээс амилуулсныг 
ЗҮРХЭНДЭЭ (толгойдоо бус) ИТГЭВЭЛ 
(эргэлзэлгүйгээр) аврагдах болно. Учир нь 
ЗҮРХЭНДЭЭ (толгойдоо бус) итгэвэл зөвд 
хүрч, АМААРАА хүлээн зөвшөөрвөл авралд 
хүрнэ” хэмээн авралын талаар Ром 10:9-10-д 
тодорхойлсон Бурханы үгийг дагаагүйд 
оршино. 

Амаараа тунхаглах нь бүхий л зүйлд 
нөлөөлнө 

Амаараа тунхаглах хууль нь зөвхөн авралд 
ч биш, амьдралын САЙН МУУ бүхий л зүйлд 
нөлөөлнө. Марк 11:23-д Есүс хэлэхдээ 
“...Амаараа хэлж, зүрхэндээ үл эргэлзэн, 
харин хэлж байгаа нь бүтнэ гэдэгт итгэвэл 
ёсоор болно” хэмээжээ. Жишээлбэл, зарим 
хүмүүс Бурханд итгэхээсээ Сатанд илүү 
итгэдэг. Тэд, хотод ханиад томуу дэлгэрэхэд 
“би дандаа тусдаг” гэж бүхий л зүрхээрээ 
итгэж, амаараа тунхагласан учраас тэр 
ханиадыг хүрдэг. Харин ингэж зүрхэндээ 
итгэж, амаараа тунхаглахын оронд Матай 
8:17-д хэлснээр “Есүс миний сул дорой 
байдлыг авч, миний өвчнийг үүрсэн учраас 
миний биед ямар нэгэн өвчин тусахыг би 
хориглож байна” гэж хэлбэл зохилтой. 

Сургаалт үгс 6:2-д “Бид өөрсдийн хэл аманд 
урхидуулдаг” гэснийг хар л даа. Амаараа 
өвчин, ядуурлыг тунхаглах юм бол түүнийгээ 
л авах болно. СОНГОЛТ ТАНЫХ. 

 
ИТГЭЛЭЭ ХӨГЖҮҮЛ 

Гэрчлэл болон аман тунхаглал нь итгэлийн 
амьдралын амин чухал хэсэг юм. 

Хэрэв та итгэлээ батжуулахыг хүсч байвал 
Эзэн таны төлөө юу хийж байгаа болон 
Бурханы Үг таны тухай юу гэж хэлж байгааг 
тасралтгүй ярих хэрэгтэй. Та Есүсийн тухай 
хичнээн их ярина, Тэр таны хувьд төдий чинээ  

 
бодит болно. Харин та Түүний тухай хэдий 
хэр бага ярина, Тэр таны хувьд төдий чинээ 
бодит биш болно. Яг одоо та итгэж чадахгүй 
байгаа ч Бурханы Үг таны тухай болон 
нөхцөл байдлын чинь тухай юу хэлж буйг 
амаараа тунхагла. Яагаад гэвэл итгэл нь 
сонсохоос, сонсох нь Бурханы Үгээр байна. 
Ром 10:17 Аль болох олон удаа амаараа 
Бурханы Үгийг тунхагласнаар , түүнийгээ 
сонссоноор эрт орой хэзээ нэгэн цагт итгэл 
таны зүрхэнд орох болно. 

Та зүрхэндээ итгэн, амаараа тунхаглан 
хэлсэн юуг ч болов авах болно. Марк 11:23 

Итгэлийн тунхаглал нь бодит 
байдлыг бүтээнэ 

Итгэлтэйгээр тунхаглах нь бодит байдлыг 
бүтээнэ. Бурханы хувьд “Христ дотор” танд 
байгаа бүхэн, “Христ дотор” таны хэн болох 
нь ямагт бодит үнэн байдаг. Тэр бүгдийг 
хийсэн бөгөөд Библид байгаа бүх амлалт н ь 
хууль ёсоор биднийх. 

Библи нь Есүсийн цусаар тамгалагдсан 
хууль ёсны баримт юм. Харин итгэж, ам 
хэлээрээ тунхагласнаар та үүнийг өөртөө 
бодит болгох юм. Бурхан бидэнд өгсөн 
зүйлсээ бодитой гэдгийг биднийг мэдэж, 
баяртайгаар эдлээсэй гэж хүсдэг бөгөөд аль  
эрт хэрхэн эдлэхийг Өөрийн Үгээр дамжуулан 
зааж өгсөн. 

Тэгэхээр Бичээсийг, ялангуяа Шинэ Гэрээг 
уншиж “Христ дотор”, “Түүн дотор”, 
“Түүгээр дамжуулан”, “Хэн дотор” гэх мэт 
үгсийг агуулсан ишлэлүүдийг олоод, өөрийн 
болгож амаараа тунхаглан хэл. “Энэ бол 
минийх, би Христ дотор ийм, Христ дотор 
надад ийм юм байгаа, би Христ дотор үүнийг 
хийж чадна” гэх мэтээр хэлж эхлээрэй. 
Тэгснээр Есүс Христ доторх төлөөс таны 
хувьд бодит болох болно. 

Энэ нь сүнсний ертөнцөд биелэлээ олсон 
бодит зүйл. Харин төлөөсийг бие 
махбодиороо амьдарч буй энэ л ертөнцөд 
бодит болгохыг бид хүсдэг. Мөнхийн улсад 
надад бие махбодын эдгэрэл хэрэггүй, харин 
одоо хэрэгтэй. Мөнхийн улсад очсон хойно 
надад мөнгө хэрэггүй, харин одоо хэрэгтэй. 
Мөнхийн улсад надад Сатаны хүлээснээс 
чөлөөлөгдөх шаардлага байхгүй, харин яг 
одоо, миний өнөөдрийн амьдарч буй энэ 
дэлхий дээр, энэ цаг мөчид хэрэгтэй.  

Энэ мөчөөс эхлээд амаараа 
өдөр бүр тунхагла 

Төлөөсийг өөртөө бодит болгож, Бурханы 
Үгийг өөрийн болгон өдөр бүр амаараа 
тунхаглан хэлж, зүрхэндээ толгойдоо биш 
итгэн Бурханы Үгийн үнэнд итгэн үйлдээрэй. 

 
Үүнийг үйлд, та ялалтын дотор 

алхах болно. 
Би Христ дотор хэн бэ 

Өдөр бүр амаараа тунхагла 
Би Христ дотор цоо шинэ бүтээл. Миний сүнс 
Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн.  
2 Коринт 5:17 
  
Христ Есүсийн дотор би төгс төгөлдөр.  
Колоссай 2:9-10 
 
Христ Есүс дотор би зөвт. Би буруу зүйл хэзээ 
ч хийж байгаагүй мэт Бурхантай хамт байх 
эрхтэй.   2 Коринт 5:21 
 
Намайг хуулийн хараалаас зольж авсан юм. 
(ядуурал, өвчин зовлон ба сүнсийн үхлээс)   
Галат 3:13,  Дэлгэрэнгүй хууль 28-р бүлэг 
 
Би Бурханы хүүхэд бөгөөд Христтэй хамт 
Түүний өвийг залгамжлагч.  Ром 8:16-17 
 

Христ дотор би хаана байна вэ 
Өдөр бүр амаараа тунхагла 

Намайг Сатаны хаант улсаас авсан бөгөөд би 
одоо Бурханы хаант улсад байна.  Кол 1:13-14 
 
Би Христийн Биеийн нэгэн хэсэг бөгөөд 
намайг дийлэх хүч Сатанд байхгүй.  
1 Коринт 12:14-27,   Лук 9:1,   Лук 10:9  
 
Би Христ Есүсийн хамт харанхуйн бүх л хүч 
чадлын дээр тэнгэрт байгаа бөгөөд бүх зүйл 
миний хөл доор байна.  Ефес 1:20-23,  4:6 
 

Христ дотор би юуг эзэмшдэг вэ 
Өдөр бүр амаараа тунхагла 

Ер бусын улс дахь БҮХ сүнслэг ивээлүүд нь 
Христ Есүс дотор минийх.  Ефес 1:3 
 
Миний амьдралын БҮХ хэрэгцээг Тэнгэрлэг 
Эцэг маань хангадаг ба Есүс Христээр 
алдаршуулагдсан Түүний зөвийн ту лд юм.  
Филиппой 4:19 
 
Бүх зовнилоо Надад үүрүүл гэж Бурхан 
тушаасан учраас би юунд ч санаа зовохгүй. 
1 Петр 5:7 
 

Би Христ дотор юу хийж чадах вэ 
Өдөр бүр амаараа тунхагла 

Ариун Сүнсний хүч чадал дотор би Есүсийг 
гэрчлэгч.  Үйлс 1:8 
 
Есүс Христийн тухай би бусдад ярьж, 
гэрчилж чадна.  Матай 28:18-20 
 
Итгэгчийн хувьд би Есүсийн нэрээр албин 
чөтгөрүүдийг зайлуулж чадна. Мөн би шинэ  

 
хэлээр ярьдаг бөгөөд өвчтэй хүний дээр гараа 
тавихад тэд эдгэрнэ.  Марк 16:17-18 
 
Надад хүчийг өгөгч Христ дотор би бүхнийг 
хийж чадна.  Филиппой 4:13 

 
Хүч чадал ба амар тайвны тухайд  

Өдөр бүр амаараа тунхагла 
Их Эзэний баяр баясгалан бол миний хүч 
чадал.  Нехемиа 8:10 
 
Их Эзэн бол миний амьдралын хүч чадал.  
Дуулал 27:1  
 
Миний дотор байгч Бүтээгч нь дэлхийд 
байгчаас агуу.  1 Иохан 4:4 
 
Үгийг би өөрийн нүднээс холдуулахгүй, учир 
нь Үг миний амьдрал ба эрүүл энх.  
Сургаалт үгс 4:21-22 
 
Би амнаасаа нураах үг бус харин сургамжлан 
байгуулах үгсийг гаргадаг.  Ефес 4:29 
 
Адгийн муу ёрын сүнсэнд зай тавихыг би 
эсэргүүцнэ.  Ефес 4:27 
 
Би хайраар үнэнийг хэлж, бүх талаараа Түүнд 
хүртэл өснө.  Ефес 4:15 
 
Мөнхийн амийг надад өгсөн Түүний гараас 
намайг хэн ч салгаж чадахгүй.  Иохан 10:28 
 
Би зүрхэндээ Бурханы амар тайвнаар 
удирдуулан, аливаад зовнихын эсрэг зогсоно.  
Колоссай 3:15,  1 Петр 5:7 
 
Би амьдралдаа юуг үл зөвшөөрнө, түүнийг 
Бурхан үл зөвшөөрнө. Би амьдралдаа юуг 
зөвшөөрнө, түүнийг Бурхан миний амьдралд 
зөвшөөрнө.  Матай 16:19 
 
Би итгэгч бөгөөд энэ тэмдэг нь намайг үргэлж 
дагалдах болно. Би шинэ хэлээр ярьж, 
албидыг зайлуулах эрх мэдэлтэй. Би өвчтэй 
хүнд гараа хүргэхэд тэд эдгэрнэ. 
Марк 16:17-18 
   
Бүх удирдлага ба эрх мэдлийн Тэргүүн 
Түүний дотор би төгс төгөлдөр. Кол 2:10 
 

Материаллаг болон эдийн засгийн 
хэрэгцээний тухайд 

Өдөр бүр амаараа тунхагла 
Есүс намайг хуулийн хараалаас зольж авсан 
юм. (ядуурал, өвчин эмгэг, үхлээс)  
Галат 3:13,  Дэлгэрэнгүй хууль 28-р бүлэг 
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