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Тэнгэрийн хаанчлал бол талбайд нуусан 

эрдэнэ лугаа адил юм. Түүнийг хүн олоод нууж

 бүхнээ зараад, тэрхүү талбайг худалдан авна.

Матай 13:44

  



Оршил

Есүсийн богино хэмжээний сургаалт зүйрлэлүүдийн нэгээр би энэхүү номоо 
нэрлэлээ:

Тэнгэрийн хаанчлал бол талбайд нуусан эрдэнэ лугаа адил юм. Түүнийг хүн 
олоод нууж бүхнээ зараад, тэрхүү талбайг худалдан авна. 

Матай 13:44

Талбайд нуусан эрдэнэсийн талаарх үнэнийг мэдэхээс ердөө 15 минутын өмнө 
түүний хувьд өөрт байгаа бүхнээ зарна гэдэг бол ухаалаг бусаар барахгүй 
дэндүү тэнэглэсэн хэрэг байх байсан. Гэвч ердөө 15 минутын дараа гэхэд тэр 
үүнийг баяртайгаар хийхэд бэлэн болсон байлаа. 

Түүнийг юу ингэхэд хүргэв ?

 Нэгэн эрдэнэс. Энэ хүний амьдралыг харах харааг бүхэлд нь өөрчилсөн 
нэгэн зүйлийг тэр гэнэт олсон байна. Энэ зүйл түүний амьдралын эрэмбэ дарааг 
өөр зохион байгуулалтад оруулсан бөгөөд түүний зорилгыг, эрхэмлэх зүйлсийг 
нь өөрчилсөн. Энэ эрдэнэс түүний амьдралд эргэлтийг хийсэн байна.

 Энэ эрдэнэсийг өөрийн болгохын тулд төлөх ёстой төлөөс байсан. Нэг 
талаас харахад энэ бол маш өндөр төлөөс. Та өөрийгөө түүний хөрш байна гэж 
бодоод үз. Түүний ийнхүү өмч хөрөнгөө үгүй хийж байгааг хараад та л лав 
гайхах байсан биз. Та магадгүй түүнээс олон асуулт асууж, түүний гэр бүлд 
ямар аюул нүүрлээд байгаа талаар анхааруулах байсан байх. Эсвэл та түүнийг 
галзуурчихаагүй байгаа гэж бусад хөршүүдтэйгээ ярих байсан байх. Та мэдээж 
түүний энэхүү баяр хөөрд эргэлзэх байсан. 

 Гэхдээ нөгөө талаас нь харахад энэ маш бага төлөөс байсан. Энэ хүн маш 
ухаалаг, гярхай нэгэн байж. Тэр өнөөх талбайд зогсож байхдаа ахархан богино 
хугацаанд энэ ямар ашигтай вэ гэдэг талаар дүн шинжилгээ хийсэн. Өөрт байгаа 
бүхнээ зарах нь түүнийг урьд өмнө нь мөрөөдөж байснаас нь ч илүү баян 
болгоно гэдгийг олж харахад түүнд тийм ч урт хугацаа шаардагдаагүй. Түүний 
энэ хийсэн үйлдэл нь эхэндээ мунхаг мэт харагдаж болох л юм. Гэхдээ яг 
үнэндээ үүнээс гарах ашгийг харах юм бол түүний хувьд өөрт байгаа бүхнээ 
зарахгүй байх нь хамгийн мунхаг зүйл болох байжээ.

 

  



Энэ бяцхан ном үүний л тухай өгүүлэх болно. Эрдэнэсийн тухай. Мөн 
төлөөсийн тухай ч ярина. Эрдэнэсийг өөрийн болгон эзэмшихийн тулд төлөх 
ёстой төлөөс гэж бий. Үүний тухайд бид маш бодитой хандах хэрэгтэй. Юу 
гэсэн үг вэ гэвэл, энэ төлөөс нь бидний бүх зүйл юм. Гэвч хэрэв бид үнэхээр 
эрдэнэсийг олж чадсан бол бидний хувьд баярласандаа явж, өөрт байгаа бүхнээ 
худалдахгүй байх нь жинхэнэ мунхаглал байх болно.

Desiring God 

Гүйцэтгэх Захирал, Жон Блүүм 

 

 

  



Нэгдүгээр Хэсэг

Христэд Итгэгчийн 

Амьдралын Бартаатай Зам

  



Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн хүмүүс ээ,

 бүгд над уруу ир. Би та нарыг амраая.

 Матай 11:28

Есүс зогсоод хашхиран: 

“Хэрэв цангасан хүн байвал, Над уруу ирж уугтун.”

Иохан 7:37

Есүс тэдэнд: 

“Би бол амийн талх байна. Над уруу ирдэг хүн өлсөхгүй,

 Надад итгэдэг хүн хэзээ ч цангахгүй.” 

Иохан 6:35

Та нар амьтай болохын тулд

 Над уруу ирэхийг хүсдэггүй.

 Иохан 5:40

Тэр ийн айлдаад чанга дуугаар 

“Лазар, гараад ир.” гэж хашхирав.

 Үхсэн хүн гар, хөл нь оршуулгын боолтоор боолттой, 

нүүр нь алчуураар ороолттой чигээрээ гарч ирэв.

 Есүс тэдэнд “Тайлж, түүнийг явуул” гэв. 

Иохан 11:43-44

  



 Нэгдүгээр Бүлэг

Есүс уруу ирэх нь амархан биш

Шинээр төрж, гэмшил гэдэг зүйлийг амсаж мэдсэн хүний Есүсийн талаарх үзэл, 
хандлага өөрчлөгддөг. Есүс өөрөө тэр хүний анхаарлын төв хийгээд амьдралынх нь 
туйлын үнэ цэнэ болдог. Шинээр төрж, гэмшилийг амсаж мэдэхээс өмнө түүний хувьд 
эрүүл мэнд, гэр бүл, ажил, найзууд, спорт, хөгжим, хоол, бэлгийн харилцаа, хобби, 
тэтгэвэрт гарах гээд илүү чухал, сэтгэл татахуйц санагдах зуу зуун зүйлс байсан. Харин 
Ертөнцийн Эзэн шинэ төрөлт болон гэмшлийн эрс өөрчлөлтийг бий болгох үед Есүс 
Өөрөө бидний хамгийн үнэтэй эрдэнэс болдог. 

 

Түүний буулга амархан, Түүний ачаа хөнгөн

Тийм учраас Түүний биднийг өөр уруугаа дуудаж байгаа нь хүнд дарамттай зүйл биш 
юм. Энэ нь бидний бүх зүйл болсон Нэгэн уруу бид очно гэсэн үг. Есүс дэлхийд 
ирэхдээ зүгээр нэг шинэ шашин эсвэл шинэ хуулийг бий болгох гээгүй юм. Тэр бидний 
мөнхийн баяр баясгалангийн төлөө болон өөрийн хийх ёстой бүхнийг хийхэд Өөрийгөө  
зориулахаар иржээ. Үхэл болоод Түүний доторх мөнхийн баяр хөөрд саад болох 
бүхнийг зайлуулах явдал нь Түүний хийх ёстой зүйл байсан. “Миний баяр баясгалан та 
нар дотор байж, та нарын баяр баясгалан нь дүүрэн болохын тулд энэ бүхнийг Би та 
нарт хэлэв.” (Иохан 15:11) Есүс бидэнд хандан үгээ хэлэх үед бид түүнийг нь үйлддэг. 
Жишээлбэл, “Над уруу ир.” гэсэн энэ тушаалын мөн чанар бол бид Түүн уруу очсоноор 
Түүний бялхам дүүрэн амийг амьдралаараа амсаж, Түүний эрхэм үнэ цэнийг тархаан 
түгээж чадна гэсэн үг юм. 

 Дэлхий дээрх шашинуудыг Есүсийн нүдээр харах юм бол өөрсдийнхөө итгэдэг 
шүтээнийхээ таалалд нийцүүлэх гэж чармайн зүтгэж байгаа хүмүүс гэж хэлж болно. 
Үүнд Есүсийн үед байсан Иудейн шашин ч мөн орно. Тэр энэ дэлхийд ирэхдээ 
хүмүүсийн Ертөнцийн Эзэнийг аргадах гэсэн мэт дарамттай сэтгэлийг бас нэг өөр 
дарамтаар солих гэж ирээгүй. Харин ч Тэр бидний ачаа дарамтыг үүрэх гэж ирсэн 
бөгөөд биднийг Өөр уруугаа дуудаж байна. “Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн 
хүмүүс ээ, бүгд Над уруу ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөр дээрээ авч, Надаас 
суралц. Учир нь Би зүрх сэтгэлдээ дөлгөөн, даруу билээ. Тэгээд та нар сэтгэлдээ 
амралтыг олох болно. Миний буулга амархан. Миний ачаа хөнгөн гэв.” (Матай 
11:28-30) Харин бидний буруу ойлгох ёсгүй зүйл бол, бид Есүс дээр ирсэний дараа ч 
бидэнд буулга, ачаа байх болно (хэрвээ тийм биш бол энэ тушаал хэрэггүй байх байсан) 
гэдэг зүйл юм. Гэвч энэ буулга нь амархан бөгөөд энэ ачаа хөнгөн. 

Бидэнд ачаа байх боловч, тэр нь Есүс биш

Гэхдээ магадгүй энэ нь бидний бодож байгаа шиг амархан, хөнгөн биш байж болох юм.  
“Амь уруу хөтөлдөг хаалга нь жижиг, зам нь нарийн.” (Матай 7:14) Гэхдээ Есүс өөрөө 
хүмүүсийг ажлаар дардаг хатуу удирдагч учраас ийнхүү хэцүү байгаа хэрэг биш. Харин 
энэ дэлхий дээр бүхнээс эрхэм Есүсийн баяр хөөрийг эдлэхэд хэцүү газар учраас тэр. 

  



Бидний Есүсээс өөр ямар нэгэн зүйлээс таашаал авах гэсэн мөхлийн хандлага маань 
нураагдах хэрэгтэй. (Матай 5:29-30) Мөн бидний гэм нүглээс гадна, дэлхийн 
хүмүүсийн хайрладаг зүйлийг бид хайрладаггүйн улмаас тэд бидэнд уурладаг. Тийм 
учраас Есүс бидэнд анхааруулж хэлэхдээ: “Тэд заримыг чинь ална. Миний нэрнээс 
болж бүгд та нарыг үзэн ядах болно.” (Лук 21:16-17) гэж хэлсэн. 

Гэвч Есүс өөрөө хүнд ачаа биш. Бид Түүн уруу очих юм бол, Тэр бидний ачааг 
үүрэгч, сэтгэлийг дүүргэгч, амь өгөгч болдог. “Есүс зогсоод хашхиран ‘‘Хэрэв цангасан 
хүн байвал, Над уруу ирж, уугтун.” (Иохан 7:37) Есүс уруу очно гэдэг маань цангаагаа 
тайлахаар очиж буй хэрэг. Тэгээд Есүс Христтэй нөхөрлөнгөө бидний уух ус бидэнд 
мөнхийн амийг өгдөг. “Харин өөрт нь миний өгөх уснаас уугч хэн ч хэзээ ч цангахгүй. 
Харин Миний өгөх ус тэр хүний дотор мөнх аминд хүртэл оргилох булаг 
болно.” (Иохан 4:14) Бидний Есүс уруу ирж байгаа нь амийн булаг уруу ирээд ууна 
гэсэн үг. 

Бид зөвхөн амийн уснаас болж дуулгавартай байх нь Есүст хангалттай 
байсангүй. Тэр бидэнд амийн талхыг амласан. “Би бол амийн талх байна. Над уруу 
ирдэг хүн өлсөхгүй.” (Иохан 6:35) Есүс өөрөө тэнгэрийн талх бөгөөд, мөнхийн 
амьдралын эх үүсвэр юм. Тэр биднийг мөхлөөс аврах амлалтуудаар хөтөлдөг. (Иохан 
3:16) Есүс биднийг Өөр уруугаа дуудаж байгаа нь шатаж байгаа цонхон дээр зогсох 
хүүдээ “Над уруу үсэр” гэж дуудаж байгаа аавтай адил юм. Эсвэл баян, хүчтэй, зөөлөн 
сэтгэлтэй, царайлаг нөхөр өөрт нь итгэмжгүй байсан эхнэртээ “Гэртээ ирээч” гэж хэлж 
байгаатай эсвэл цөлд олон өдрийг өнгөрөөгөөд цангаж үхэх гэж байгаа нэгнийг олоод 
“Үүнийг уу” гэж хэлж байгаа аврах багийнхантай адил юм. 

 

“Амьтай болохын тулд Над уруу ирэхээс чи татгалздаг”

Харин хүмүүс өөрсдийн гэм болоод сүнсний сохор байдлын гайгаар Түүн уруу 
очдоггүй. Есүс өөрийн хүмүүсийг хараад гашуудаж байсан. “Иерусалим аа, Иерусалим 
аа, чи эш үзүүлэгчдийг алж, чам уруу илгээгдсэн хүмүүс уруу чулуу нүүлгэдэг. Тахиа 
дэгдээхийнүүдээ далавчин доороо бөөгнүүлдэг шиг Би чиний хүүхдүүдийг 
цуглуулахыг хичнээн ч удаа хүслээ дээ. Харин та нар хүсээгүй.” (Матай 23:37) “Та нар 
судруудыг судалдаг. Учир нь тэдгээрийн дотор мөнх амь бий гэж та нар боддог. Тэдгээр 
нь Намайг гэрчилдэг билээ. Та нар амьтай болохын тулд Над уруу ирэхийг 
хүсдэггүй.” (Иохан 5:39-40)

 Хүмүүс яагаад Есүс уруу ирдэггүй вэ? Нэг талаас нь харвал үүний хариулт нь 
тэд “ирэхээс татгалздаг.” Өөрөөр хэлбэл, хүмүүс Түүн уруу ирэхийг хүсдэггүй. Зарим 
хүмүүс үүнийг чөлөөт сонголт гэж хэлдэг. Есүс үүнийг гэмд боолчлогдсон сонголт гэж 
хэлнэ. “Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье. Нүгэл үйлдэгч бүр нүглийн боол мөн.” Есүс 
хүмүүсийн өөр уруу нь ирэхгүй байгааг бусад юмсыг эрхэмлэх туйлын хүсэлдээ 
боолчлогдсон учраас гэж хэлэх байсан. “Гэрэл ертөнцөд ирэхэд хүмүүсийн үйлс бузар 
муу учир тэд харанхуйг гэрлээс илүү хайрласан юм. Учир нь өөрсдийнх нь үйлс ил 
гарчих вий гэж бузрыг үйлдэгч хүн бүр гэрлийг үзэн ядаж, гэрэл уруу гарч 
ирдэггүй.” (Иохан3:19-20)

 Бид бүгдээрээ л гэмийн боолчлолд орж сүнсээрээ үхмэл болсон хэрнээ зарим 
хүмүүс хэрхэн яаж Түүн уруу ирсэн байх вэ? Есүсийн хариулт бол Ертөнцийн Эзэн 
өөрийн агуу өршөөлөөрөө бидний эсэргүүцлийг дийлж, Өөр уруугаа биднийг авчирсан. 
“Намайг илгээсэн Эцэг хэн нэгнийг татахгүй л бол хэн ч Над уруу ирж 

  



чадахгүй.” (Иохан 6:44) “Энэ нь Эцэгээс Түүнд өгөгдөөгүй л бол хэн ч Над уруу ирж 
чадахгүй” (Иохан 6:65) Үнэнийг болон Есүсийн гоо үзэсгэлэнг харж чадахгүй байгаа 
бидний сүнсний сохор нүдийг нээх гэмшлийн болоод шинэ амьдралын бэлгийг 
Ертөнцийн Эзэн л бидэнд өгдөг. Ингэх л юм бол биднийг амиа хорлоход хүртэл хүргэж 
болох бүхий л хүчин зүйлүүд нуран унана. Тэгээд бид эрх чөлөөтэй болно. Эцэст нь 
боолчлолоос чөлөөлөгдсөн бид Түүн уруу ирдэг. 

“Лазар аа, гараад ир!”

Есүс дэлхийгээр нэг тархсан байгаа Өөрийн хонин сүргийг цуглуулахаар дэлхийд 
ирсэн. (Иохан 11:52) Тэр тэдний төлөө Өөрийн амийг зориулдаг бөгөөд тэднийг Өөр 
уруугаа ирүүлэхийг хүсдэг. Өөр уруу нь ирэхгүй байгаа хүмүүсийн төлөө Есүс 
гашуудан уйлдаг хэдий ч тэднийг бүтээсэндээ хэзээ ч харамсдаггүй. Тэр өөрийнхөө 
төлөө хүмүүс цуглуулж чадахгүй гэх зүйл Түүнд байхгүй. Яагаад гэвэл Тэр “Энэ 
хашаан дахь хонин сүргээс өөр хонин сүрэг Надад бий. Би тэднийг бас авчрах ёстой. 
Тэд Миний дууг сонсоно. Тэгээд тэд нэг хоньчинтой нэг хонин сүрэг болно.” (Иохан 
10:16) гэж хэлэхдээ бүрэн эрх мэдэлтэйгээр хэлсэн. Тэр заавал тэднийг Өөр уруугаа 
авчрах ёстой. Тэд Түүний дуу хоолойг чих тавин сонсох болно. Тэгээд тэд ирэх болно.

Та ч бас Есүсийн “Над уруу ир.” гэх дуу хоолойг сонсох үедээ Есүсийн хичнээн 
үзэсгэлэнтэй бөгөөд татгалзахын аргагүй болохыг харуулахын тулд нүдийг минь 
нээгээч гэж Ертөнцийн Эзэнээс гуйгаарай. Энэ тушаалыг Лазар үхээд хэвтэж байхдаа 
сонссоны адилаар сонсож чадахын төлөө гуйгаарай. “[Есүс] чанга дуугаар “Лазар аа, 
гараад ир.” Гэж хашхирав. Үхсэн хүн [булшнаасаа] гарч ирэв.” (Иохан 11:43-44) Үүний 
нэгэн адилаар та Есүс уруу ирэх юм бол Түүний эрх чадалт хайр энэрэлд талархаж, 
Түүнийг магтахаас буцахгүй.

  



Тэгээд Есүс шавь нартаа Хэрэв хэн нэг нь Миний араас явахыг хүсвэл, Тэр нь өөрийгөө 
үгүйсгэдэг. Загалмайгаа үүрч Намайг дагаг. Учир нь хэн өөрийнхөө амийг аврахыг 
хүснэ, тэр хүн түүнийгээ алдана. Харин хэн Миний төлөө өөрийн амийг алдана, тэр 

хүн түүнийгээ олно.

Матай 16:24-25

Намайг дага. Би та нарыг хүмүүсийн загасчид болгоё.

Марк 1:17

Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг дагадаг хүн харанхуй дотор явахгүй, харин амийн 
гэрэлтэй болно.

Иохан 8:12

Намайг дага. Үхэгсдийг үхэгсдээр нь оршуулуул.

Матай 8:22

Хэрэв чи төгс байхыг хүcэж байвал, явж эд хөрөнгөө зарж ядууст өг. Тэгвэл чи 
тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж Намайг дага.

Матай 19:21

  



Хоёрдугаар Бүлэг

Есүсийг дагах зам бол хэцүү зам 
 

Есүс биднийг Өөр уруугаа дагалдуулахын тулд дуудсан. Бид Есүс уруу очихдоо 
дагахын тулд очдог. Үүнийг бид Есүсийн энэ дэлхий дээрх амьдралаас тодорхой харж 
болно. Есүс зуун хувь хүн, зуун хувь Ертөнцийн Эзэн байсан. (Иохан 1:1, 14) Тэр хүний 
арьс нөмөрсөн Ертөнцийн Эзэн байгаагүй. Тэр жинхэнэ мах, цустай хүн буюу мужааны 
хүү байсан. (Марк 6:3) Тийм учраас Тэр загасчид болон татвар хураагчдад хандан 
“Намайг дага,” гэж хэлэхэд тэд дуулгавартай дагасан явдал бол хөлөө газар дээр 
гишгээд Есүсийн араас алхаж, түүний багтай хамт аялах болсон жинхэнэ биемахбодийн 
үйлдэл байсан гэдэг нь тодорхой байна. 

Түүнийг дэлхий дээр байхгүй үед дагах нь

Гэхдээ Есүс махан биеэрээ дагалдагчидтай болж, энэ дэлхий дээр үргэлж байгаад 
байхгүй гэдгээ мэдэж байсан. “Харин одоо Би Намайг Илгээгч уруу явж байна.... Харин 
Би та нарт үнэнийг хэлж байна. Миний явах нь та нарт хэрэгтэй. Хэрэв Би явахгүй бол 
Туслагч та нар уруу ирэхгүй. Харин Би явбал Өөрөө Түүнийг та нар уруу 
илгээнэ.” (Иохан 16:5,7) Есүсийн эхлүүлсэн ажил Түүнийг тэнгэрт байгаа Аав уруугаа 
очсон ч үргэлжилсээр байх болно гэдгийг Тэр сайн мэдэж байсан. Ингэх нь Түүний 
төлөвлөгөө байсан. 

Тиймээс, бид Түүнийг энэ дэлхий дээр байх үед л зөвхөн дагах төдий бус, харин 
үргэлж дагах хэрэгтэй юм. Тэр үүнийг дэлхийгээс явах үедээ маш тодорхой болгосон. 
Тэр үед Есүс дахин амилаад Аав уруугаа өргөгдөх гэж байсан. Есүсийг тэнгэрт одсоны 
дараа Петр Түүний төлөө амиа зориулах болно гэдгийг Тэр хэлсэн. Үүнийг сонсоод 
Петр маш гайхаж, би ганцаараа амиа зориулах гэж үү, Иоханд юу тохиолдох вэ гэж 
асуусан. Үүнд нь Есүс “Хэрэв Би ирэх хүртлээ түүнийг байлгая гэж хүссэн ч, энэ нь 
чамд ямар хамаа байна? Чи Намайг дага!” (Иохан 21:22) 

Үүнээс бид “Есүсийг дагана” гэдэг нь Түүнийг явсаны дараа буюу энэ дэлхий 
дээр байхгүй үед хэрэгждэг байна. Есүс дэлхий дээрх өөрийн дагалдагч нараас Өөрийг 
нь дахин ирэх хүртэл “дагаасай” гэж хүсдэг. Тиймээс Есүсийг дагана гэдэг нь махан 
биеэрээ Түүний араас алхаж Палестиныг тойрно гэсэн үг биш. Есүс үүнийг бүх эрин 
үед, бүх улс оронд, бүх хүмүүсээс шаарддаг. 

Есүсийг дагах гэдэг нь Түүнийг хийхээр илгээгдсэн 
Ажилд нь нэгдэхийг хэлнэ

Есүс загасчид байсан Петр Андрей нарт “Намайг дага. Би та нарыг хүмүүсийн загасчид 
болгоё.” (Марк 1:17) гэж хэлэхдээ Есүсийг дагадаг хүн бүрт хамаатай нэгэн зүйлээр 
тодорхойлон хэлсэн. Есүсийн хэлсэн дага гэдэг тушаал нь хүн бүр Түүний хийхээр 
ирсэн ажилд нь нэгдэнэ гэсэн үг. Энэ талаар Есүс олон удаа давтаж хэлсэн байгаа. 
“Учир нь хүний Хүү ... Өөрийн амийг олны төлөө золиос болгон өгөхийн тулд 
ирсэн.” (Марк 10:45) “Хүний Хүү алдагдсаныг хайж, аврахаар ирсэн билээ.” (Лук 19:10) 

  



“Би зөвт хүнийг бус, харин нүгэлтнүүдийг гэмшилд дуудахаар ирсэн.” (Лук 5:32) “Би 
тэднийг амьтай, бялхсан амьтай байлгахын тулд ирсэн.” (Иохан 10:10) “Би юу гэж хэлэх 
юм бэ? “Аав аа, энэ цагаас Намайг авраач” гэх үү. Гэвч би энэ зорилгын төлөө энэ цагт 
л ирсэн. Аав аа, нэрээ алдаршуулаач гэв.” (Иохан 12:27-28) 

 Дүгнээд хэлэхэд “тэрээр Есүсийн үндэстнийхээ [Израйль] төлөө үхэх тухай 
болон Түүний зөвхөн үндэстнийхээ төлөө бус, харин Ертөнцийн Эзэний тарьсан 
хүүхдүүдийг цуглуулж нэгтгэхийн төлөө үхэх тухай эш үзүүлжээ.” (Иохан 11:51-52) 
Тэр хүмүүсийг цуглуулахаар ирсэн – ялангуяа, тэр Аавынх нь алдрын төлөө Өөрт нь 
үнэнч байх хүмүүсийг гэм нүглээс нь аварч, мөнхийн амьдрал болон Өөрийнхтэйгээ 
адилхан зүй ёсны хайрыг тэдэнд өгөхийн тулд тэдний төлөө үхсэнээр Өөртөө 
цуглуулахаар иржээ. (Иохан 13:34-35) Тийм учраас тэр бидэнд “Намайг дага” гэж 
тушаахдаа энэхүү цуглуулах ажилд нэгдэх тухай хэлсэн ажээ. “Надтай хамт 
хураалцдаггүй хүн бол тараагч нэгэн мөн.”  (Лук 11:23) Цуглуулах, тараахын аль 
алиныг нь хийдэг завсарын дагалдагч гэж байдаггүй. Есүсийг дагана гэдэг нь 
Ертөнцийн Эзэний алдарын төлөө Өөрт нь үнэнч байх хүмүүсийг цуглуулахаар ирсэн 
Есүсийн ажилыг үргэлжлүүлсээр байхыг хэлнэ. 

Есүсийг зовлон уруу дагах нь

Түүний хийхээр ирсэн ажлыг үргэлжлүүлнэ гэдэгт Түүний зовлон ч мөн хамаатай. 
Есүсийг дагана гэдэг нь Түүний зовлонг хуваалцана гэсэн үг. Есүс биднийг Өөр уруугаа 
дага хэмээн дуудахдаа анхаарлаа үүн уруу л хамгийн ихээр хандуулдаг. Тэр Өөрөө 
загалмай уруу чиглэн явж байгаагаа мэдэж байсан бөгөөд биднийг ч мөн үүнийг 
хийгээрэй хэмээн тушаасан. Тэр Өөрийн бүх амьдрал болон үйлчлэлийг 
тодорхойлохдоо Иерусалим уруу очоод алагдах гэж хэлсэн. “Харин Би өнөөдөр, 
маргааш, мөн нөгөөдөр ч замд явах ёстой. Учир нь эш үзүүлэгч Иерусалимын гадна 
хөнөөгдөх ёсгүй юм.” (Лук 13:33) 

Тэгээд Тэр “шийдвэртэйгээр Иерусалимыг зорьлоо.” (Лук 9:51) Тэнд очиход 
Түүнд юу тохиолдох вэ гэдгийг ч өөрөө тодорхой мэдэж байсан. Ертөнцийн Эзэн 
Түүнийг дэлхий уруу илгээхдээ бүгдийг төлөвлөсөн байсан. “Харагтун, бид 
Иерусалимыг зорьж явна. Хүний Хүү ахлах тахилч нарт болон хуулийн багш нарт 
тушаагдах болно. Тэд Түүнд алах ял тулгаж, Түүнийг харь үндэстэнд тушаана. Тэд 
Түүнийг басамжилж, нулимж, ташуурдаад ална. Тэгээд гурав хоногийн дараа Тэр дахин 
амилна гэв.” (Марк 10:33-34) Ийнхүү нулимуулах нь Түүний төлөвлөгөө байсан. 

Түүний амьдрал бүхэлдээ ийм байжээ. Мөн Тэр өөрийнх нь зовлон өөрийг нь 
дагагч хүмүүст ч адилхан тохиолдоно гэдгийг ч мэдэж байсан. “Хэрэв тэд Намайг 
хавчсан бол, та нарыг бас хавчих болно.” (Иохан 15:20) Есүс анхнаасаа биднийг 
дуудсан ганхашгүй нэг зорилго бол Түүнийг зовлон уруу дагах явдал мөн. “Хэрэв хэн     
нэг нь Миний араас явахыг хүсвэл, тэр нь өөрийгөө үгүйсгэг. Загалмайгаа үүрч намайг 
дагаг.” (Матай 16:24) Өөрийгөө үгүйсгэж, загалмайгаа үүрэх гэдэгт Есүсийн гол 
анхаарал байдаг. 

Есүсийн төлөө баяртайгаар зовох нь
Түүний туйлын үнэ цэнийг харуулдаг

Тэр бидний төлөө нас барахдаа амьдралыг маань амархан, баян тансаг болгох гэсэн 

  



хэрэг биш. Есүсээр дүүрэн байх мөнхийн баяр хөөрд маань саад болж байгаа бүхий л 
зүйлийг үгүй хийхээр Тэр нас барсан. Есүсийн төлөө баяртайгаар зовох энэ амьдрал нь 
хүн төрөлхтний мөшгөн амьдардаг дэлхийн бүх шагналаас хавьгүй илүү үнэ цэнэтэй 
гэдгийг харуулдаг учраас (Матай 5:12) Тэр биднийг зовлон дотор Өөрийг нь дагахад 
дууддаг. (Матай 13:44, 6:19-20) Хэрвээ Есүс таны амьдралыг илүү амархан болгодог 
учраас л та Түүнийг дагаж байгаа бол дэлхийн хайрлаж байгаа зүйлсийг та хайрлаж 
харин Есүс түүнийг таньд хангаж өгдөг Нэгэн мэт харагдах болно. Харин Есүс таны 
туйлын үнэ цэнэ болж, Түүнийг хайрлах хайраасаа болж та Түүнтэй хамтдаа зовох юм 
бол таны хувь тавилан дэлхийнхнээс ялгаатай байгаа нь тэдний өмнө илэрхий болно.  
Тийм учраас Есүс бидэнд өөрийгөө үгүйсгэж, загалмайгаа үүрээд Намайг дага гэж 
хэлсэн. 

Есүсийн төлөө зовлон эдлэх нь түр зуурынх
Харин Есүсийн доторх баяр жаргал үүрдийнх

Мэдээж зовлон бол түр зуурынх. Тэр биднийг мөнхийн зовлон уруу дууддаггүй. Харин 
ч тэр биднийг мөнхийн зовлонгоос авардаг. “Өөрийн амийг хайрлагч хүн түүнийгээ 
алдана. Энэ ертөнцөд өөрийн амийг үзэн яддаг хүн түүнийгээ мөнх аминд хүртэл 
хамгаалах болно.” (Иохан 12:25) “Хэн Миний төлөө, сайн мэдээний төлөө өөрийн 
амийг алдана, тэр хүн түүнийгээ аварна.” (Марк 8:35) Есүсийн төлөө зовлон эдлэх нь 
түр зуурынх харин, Есүсийн доторх баяр жаргал үүрдийнх. Петрийг (бага зэрэг 
харамсах сэтгэлтэйгээр) “Хараач, бид бүх зүйлийг орхиод Таныг дагасан.” гэж хэлэхэд 
Есүс түүний харамсах сэтгэлээс үл хамааран “Миний нэрийн төлөө өөрийн гэр орноо, 
ах дүүсээ, эгч дүүсээ эсвэл эцэг эхээ, хүүхдүүдээ, эсвэл эдлэн газраа орхисон хүн бүр 
зуу дахин ихийг хүртэх бөгөөд мөнх амийг өвлөх болно.” (Матай 19:27,29) Өөрөөр 
хэлбэл Есүсийг дагахад туйлын золиос гэж байхгүй. “Учир нь гэвэл зөвт хүмүүсийн 
амилалт дээр хариуг тань төлөх болно.” (Лук 14:14) “Тэнгэр дэх шагнал тань 
агуу.” (Матай 5:12) 

Мөнхийн улсад очихоос өмнө, үхэл болон дахин амилалт уруу хөтлөх бартаатай замын 
туршид ч баяр хөөр дүүрэн байдаг. Есүсгүйгээр харанхуйд алхахын эсрэг болох 
Есүстэй хамт гэрэлд алхахын баяр хөөрийг юутай ч зүйрлэшгүй билээ. Есүс хэлэхдээ 
“Би бол хорвоогийн гэрэл. Намайг дагадаг хүн харанхуй дотор явахгүй, харин амийн 
гэрэлтэй болно.” (Иохан 8:12) гэсэн. Есүсийг дагах нь биднийг зовлон болон үхэл рүү 
хөтөлдөг. Гэвч энэ замыг амь ба үнэнээр гэрэлтүүлдэг. Есүс “Үеийн төгсгөл хүртэл Би 
та нартай үргэлж хамт байх болно.”гэж хэлсэн. (Матай 28:20) Есүс байгаа газарт баяр 
хөөр байдаг бөгөөд тэр нь одоогоор бол зовлон доторх баяр хөөр боловч үүрдийнх. 
“Миний баяр баясгалан та нар дотор байж, та нарын баяр баясгалан нь дүүрэн болохын 
тулд энэ бүхнийг Би та нарт хэлэв.” (Иохан 15:11) 

Хүмүүстэй харилцах харилцаандаа таслагдах нь

Есүсийг дагаснаасаа болж таслагдах гэдэг нь сүйтгэнэ гэсэн үг биш. Хүмүүстэй 
харилцах харилцаа, өмч хөрөнгө, ажил мэргэжилээс таслагдана. Есүсийг дагахын тулд 
хүмүүстэй харилцах харилцааны тал дээр төлөх төлөөсийн талаар Есүс маш хүчтэй 
илэрхийлсэн байдаг. “Намайг дага. Үхэгсдийг үхэгсдээр нь оршуулуул.” (Матай 8:22) 
“Хэрэв хэн нэгэн нь Над уруу ирж, өөрийн эцэг эх, эхнэр хүүхэд, ах эгч дүүсээ 
төдийгүй өөрийн амийг хүртэл үзэн ядахгүй бол тэр хүн Миний шавь байж 

  



чадахгүй.” (Лук 14:26) Өөрөөр хэлбэл, Есүсийг дагаснаас болж бид энэ дэлхийд үзэн 
ядагдахад хүрэх боловч туйлын чухал зүйл мөн. Би үүнийг олон миссионеруудын 
амьдралд хэрэгжиж байхыг харсан. Тэд дэлхий дээр дахиад хэзээ ч харагдахгүй болж 
болох хэдий ч настай эцэг эхээ ардаа орхиод хүүхдүүдийнх нь хувьд дэндүү аюултай 
гэмээр газар уруу явдаг. Зарим хүмүүс үүнийг сэтгэлгүй гэж хэлдэг. Гэхдээ Есүсийн 
хараа үндэстнүүд уруу чиглэдэг бөгөөд тэдний хувьд үүнийг хайрын улмаас хийж 
байгаа хэрэг. 

Өмч хөрөнгөнөөсөө таслагдах нь 

Есүсийг дагаснаар бид харилцаа болон өмч хөрөнгөнөөсөө бас таслагддаг. Дээр үед 
өөрийн өмч хөрөнгөндөө дэндүү хайртай нэгэн залуу байсан. Есүс өөрийн тушаалыг 
түүний өмч хөрөнгөө шүтээн болгосон сэтгэл уруу хандан хэлэхдээ “Хэрэв чи төгс 
байхыг хүсэж байвал, явж эд хөрөнгөө зарж ядууст өг. Тэгвэл чи тэнгэрт эрдэнэстэй 
болно. Тэгээд ирж, Намайг дага.” (Матай 19:21) гэсэн. Хэрэв ямар нэгэн зүйл Есүсийг 
дагахад маань бидэнд саад болж байвал бид түүнээс даруй салах хэрэгтэй. 

Зөвхөн энэ баян залуугийн амьдрал л ийм байсан хэрэг биш, энэ нь бид бүхэнд 
ч хамаатай. “Та нарын хэн нь ч байгаа бүхнээсээ эс татгалзваас Миний шавь байж 
чадахгүй.” (Лук 14:33) Байгаа бүхнээсээ татгалзана гэдэг нь үргэлж байгаа бүхнээ зарна 
гэсэн утгатай биш. Есүс Закхайг эд хөрөнгөнийхөө хагасыг ядууст өгөхийг тушаасан. 
(Лук19:8-9) Харин байгаа бүхнээсээ татгалзах гэдэг нь бидэнд байгаа бүхэн зуун хувь 
Есүсийн эрх мэдэлд буюу Түүнд тааламжтай зорилгын дагуу байх бөгөөд Түүний 
хайрын тушаалд шууд дуулгавартай байхад маань хэзээ ч саад болох ёсгүй. 

Ажил мэргэжилээсээ таслагдах нь

Есүсийг дагаснаас болж бид бас ажил мэргэжилээсээ таслагдах болно. Есүс арван 
хоёрыгоо дуудах үед тэдний хэн нь ч мэргэжлийн Есүсийн дагалдагч байгаагүй. Тэд 
загасчид, татвар хураагчид гэх мэт янз бүрийн ажил эрхэлдэг хүмүүс байсан. Гайхалтай 
нь, нэг иймэрхүү зүйл болсон: “Дэргэдүүр нь өнгөрөнгөө, Алфайн хүү Левиг татварын 
газар сууж байхыг Есүс хараад, түүнд намайг дага гэж айлдсанд тэр босож, Түүнийг 
дагалаа.” (Марк 2:14) Яг үүнтэй адилхан! (Бидний мэдэж байгаа шиг) Бидний ихэнхэд 
маань энэ тийм ч амархан биш байсан. Гэхдээ л ийм зүйл болдог. 

Энэ танд ч бас тохиолдож болох юм. Мэдээж хүн бүхэн Есүсийн дагахын тулд 
ажил мэргэжилээ орхих шаардлагагүй. Нэгэн эр төрсөн нутгаа орхиод Есүсийг дагах 
гэсэн боловч Есүс, “Гэртээ өөрийнхөн дээрээ оч. Эзэн чамд ямар агуу зүйлс хийж, чамд 
хэрхэн өршөөлөө үзүүлснийг тэдэнд ярьж өг.” гэж хэлсэн. (Марк 5:19) Бидний ихэнх нь 
одоо байгаа байр суурь, харилцаандаа урьдын хэвээр үлдэж, хайрыг харуулж болох 
бүхий л аргаар харуулан Есүсийг дагах хэрэгтэй болно. Гэхдээ хүн бүр гэсэн үг биш. 
Заримынх нь хувьд (магадгүй үүнийг уншиж байгаа та ч байж болох юм) Есүсийг дагах 
нь ажил мэргэжилийнхээ тал дээр эрсдэлтэй сонголт гаргахад хүргэж ч магадгүй юм. 
Ингэлээ гээд та Есүсийг дагахаасаа айх хэрэггүй. 

  



Есүсийг дагах нь биднээс төлөөс шаарддаг ч 
Тэр хэмжээгээр үнэ цэнэтэй

Есүс таныг өгөөшөөр эсвэл ташуураар мэхлэж Өөрийгөө дагуулах гээгүй байна. Тэр 
төлөөсийн талаар юунаас түрүүнд ярьж байна. Яг үнэндээ бол тэр таныг гаргах 
төлөөсөө тооцоолоосой хэмээн хүсэж байна. “Та нарын хэн чинь цамхаг барья гэж 
хүсвэл, эхлээд үүнийг дуусгах хангалттай хөрөнгөтэй юу гэдгээ үзэхийн тулд суугаад 
зардлыг нь тооцоолдоггүй вэ? ... Эсвэл дайсныхаа эсрэг дайлаар мордохдоо, өмнөөс нь 
айсуй хорин мянган дайчдыг арван мянган дайчид нь сөрж зогсох хүч болж чадах 
эсэхийг урьдчилан зөвлөлдөхөөр суухгүй байх ямар хаан байх билээ?” (Лук 14:28,31) 
Есүсийг дагахад дуудаж байгаа энэхүү дуудлага тодорхой бөгөөд шударга байгаасай 
гэж хүсэж байна. “Дэлхийд та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байгтун. Би дэлхийг 
ялсан.” (Иохан 16:33) Бид төлөөс төлнө гэхдээ үнэ цэнэтэй.  

  



Хүний Хүүгээс болж хүмүүс та нарыг үзэн ядаж хавчин, доромжилж, нэрийг чинь 
хорон муу мэтээр үзэж үл ойшоох цагт на нар ерөөлтэй еэ! Тэр өдөр баярла, баясан 
хөөр. Юу гэвэл тэнгэр дэх та нарын шагнал агуу билээ. Учир нь тэдний эцэг өвгөд эш 

үзүүлэгчдэд ч тэгж хандсан юм. 

Лук 6:22-23

Харагтун, би та нарт могой, хилэнцэт хорхойнуудад халдах, дайсны хамаг хүчээс 
дээгүүрх эрх мэдэл өгсөн. Та нарт юу ч хор учруулахгүй. Гэсэн хэдий ч сүнснүүд 

эрхшээлд чинь орсон гэдэгт та нар бүү баярла, харин нэрс чинь тэнгэрт бичигдсэн 
гэдэгт баярлагтун.

Лук 10:19-20

Тэнгэрийн хаанчлал бол талбайд нуусан эрдэнэ лугаа адил юм. Түүнийг хүн олоод нууж, 
баярласандаа явж өөрт байгаа бүхнээ зараад, тэрхүү талбайг худалдан авна. 

Матай 13:44

Миний баяр баясгалан та нар дотор байж, та нарын баяр баясгалан нь дүүрэн 
болохын тулд энэ бүхнийг Би та нарт хэлэв.

Иохан 15:11

 

  



Гуравдугаар Бүлэг

Хэцүү зам хэдий ч 

баяр хөөртэй

Энэхүү зам нь үхэл болон дахин амилалт уруу хөтлөх хэцүү зам юм. Есүс биднийг энэ 
замаар Түүнийг дагахыг тушаадаг. Тэгээд Тэр биднийг энэхүү аялалынхаа замд баярлан 
хөөрч, үсэрч цовхчихыг тушаадаг. 

Гайхшруулсан хөөр баяр

Есүс бидэнд “баярлаж, баясан цовхоч.” гэж тушаасан. (Лук 6:23, Матай 5:12) Үүний 
тухай бүхий л гайхалтай зүйлсийг дэлгэн ярья гэвэл бүхэл бүтэн ном бичих 
шаардлагатай болно. Хагас зууны өмнө C.S.Lewis энэ гайхамшигийн талаар Сайн 
Мэдээнд зайлшгүй нотолгоо байдаг гэж тайлбарласан. Тэр энэ талаар доорхыг бичсэн 
байсан. 

Хэрвээ бид шагналын тухай хэтэрсэн гэмээр амлалтыг болон Сайн Мэдээний 
номонд амласан шагналын гайхширмаар чанарыг харах юм бол Их Эзэн маань 
бидний хүслийг хүчтэй биш харин ч их сул үздэг бололтой. Бид бол өөрсдийгөө 
архи, секс төдийхнөөр хуурдаг хагас сэтгэлтэнгүүд. Бид бол өөрт нь далайн эрэг 
дээр амрах санал тавьсаар байхад, тэр нь юу болохыг ч мэдэхгүй хэрнээ 
ядуусын хороололд шавартай хутгалдсан гамбир хийж идэх гэж зүтгэсээр 
байдаг нялх хүүхэд шиг туйлын баяр хөөр, нэр хүндийг санал болгосоор байхад 
өөрсдийгөө архи, секс төдийхнөөр хуурдаг хагас сэтгэлтэнгүүд бололтой. 
Тэгэхээр бид дэндүү амархан сэтгэл ханадаг хүмүүс юм. 2

Өөрөөр хэлбэл, бидний аз жаргалтай байх нь энгийн нэгэн зүйл биш. Харин ялангуяа аз 
жаргалаа буруу газраас хайдаг хүмүүсийн хувьд цохилтонд орж сэрэх хэрэгтэй 
дуудлага юм. Гэмийг хайрлах хайрын талаарх Есүсийн шийдэл бол гэмд дурлаад байгаа 
нүдээ ухаж хаях явдал биш (Матай 5:29) харин Ертөнцийн Эзэний нэр дэх баяр хөөрд 
бодитойгоор, цоо шинээр захируулах явдал ажээ. 

Тэр баярласандаа явж, өөрт байгаа бүхнээ зарна

Түүний номлолын төв нь тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна гэсэн тунхаглал байсан. Тэр 
үүгээрээ Хаан гэдгээ болон Ертөнцийн Эзэний авралын хууль ирэх нь Түүний ажил 
гэдгийг хэлэхийг хүсчээ. (Лук 11:20, 17:20-21) Тийм учраас тэр хүмүүс хаанчлал уруу 
хэрхэн ирэх талаар богинохон сургаалт зүйрлэлийг хэлсэн. “Тэнгэрийн хаанчлал бол 
талбайд нуусан эрдэнэ лугаа адил юм. Түүнийг хүн олоод нууж, баярласандаа явж өөрт 
байгаа бүхнээ зараад, тэрхүү талбайг худалдан авна.” (Матай 13:44)

Энэ сургаалт зүйрлэлийн утга гэвэл, Ертөнцийн Эзэний авралын оршихуй ба 
хэмжээлшгүй эрх чадалт ноёрхол нь туйлын үнэ цэнэтэй бөгөөд нуугдсан эрдэнэс 
болох үүний жинхэнэ шинжийг хүмүүс олж харахдаа энэ хаанчлалын нэг хэсэг байхын 

  



агуу хувь тавилантай юуг ч зүйрлэж чадахгүй болдог. Есүс ч энэхүү өөрчлөлтийн 
талаар бидэнд ямар ч эргэлзээ төрүүлдэггүй. Үүнийг хөөр баяртаа хөтлөгдсөн гэж хэлж 
болно. “Баярласандаа явж, өөрт байгаа бүхнээ зарна.” гэж Тэр хэлсэн. 

Үүнд тэгэхгүй бол гэсэн зүйл байхгүй. Есүс дэлхийд муу биш, харин сайн 
мэдээтэй ирсэн. Тэр биднийг баяр жаргал биш, үүрэг хариуцлагаар дүүрэн шашин уруу 
дуудаагүй. Тэр биднийг Өөр лүүгээ болон Аав уруугаа дуудсан. Тийм учраас Тэр 
биднийг баяр хөөр уруу дуудаж байна. Мэдээж энэ бол эд зүйлсээс ирэх баяр хөөр биш. 
Америкийн дэлхий дахинд харуулж байгаа хамгийн гашуудалтай жишээ болох эрүүл 
мэнд, эд баялаг, чинээлэг амьдралын тухай Сайн Мэдээг Есүс тунхаглаагүй. Харин энэ 
бол Ертөнцийн Эзэн болон түүний хүүгийн доторх баяр хөөр юм. 

Тийм ч учраас энэ сургаал зүйрлэл дээр хаанчлал уруу ирэхийг “өөрт байгаа 
бүхнээ зараад” гэж илэрхийлсэн байна. Баяр хөөрийн талаар хэллээ гээд биднийг Лук 
14:33 дээрх тушаалаас нэг миллиметр ухралт хийхийг уриалж байгаа хэрэг биш юм. 
“Иймээс та нарын хэн нь ч байгаа бүхнээсээ эс татгалзваас Миний шавь байж 
чадахгүй.” Харин ч бид талбайд нуусан эрдэнэсийг олсон бөгөөд энэ эрдэнэс буюу яруу 
алдарт Ертөнцийн Эзэн маань энэ дэлхийд бидний эзэмшдэг болон эзэмшиж болох 
бүхнээс хавьгүй илүү үнэ цэнэтэй гэдгийг харах нүд өгөгдсөн учраас бидэнд баяр 
хөөрийг өгдөг гэж бодож байгаа тэдгээр зүйлсээс бид татгалзаж чаддаг байна. Тиймээс 
л бид баяртайгаар татгалздаг. 

Өөрийгөө үгүйсгэж, баяр хөөрийг эрэлхийл

Энэ бол өөрийгөө үгүйсгэхийн утга учир мөн. Есүсийг олохын тулд дэлхий дээрх 
бүхнээс татгалз. Хаанчлалыг олж авахын тулд өөрт байгаа бүхнээ зар. C.S.Lewis ийн 
хэлсэн дараах үгийг харах юм бол өөрийгөө үгүйсгэх талаарх түүний ойлголт яг л 
Есүсийн Сүнстэй нэгдэж чадсаныг нь илэрхийлж байна. 

Шинэ Гэрээнд өөрийгөө үгүйсгэх талаар олон зүйлийг хэлсэн боловч өөрийгөө 
үгүйсгэснээр бүх юм дуусна гэж хэлээгүй. Өөрийгөө үгүйсгээд дараа нь Есүсийг 
дагахын тулд загалмайгаа авах ёстойг бидэнд хэлсэн байдаг. Ингэснийхээ төлөө 
бид эцэст нь юунд хүрэх тухай тодорхойлсон бараг л бүх хэсэг дээр хүсэл рүү 
хандсан уриалга байдаг.3

Өөрөөр хэлбэл, өөрийгөө үгүйсгэсний эцэст агуу шагнал байдаг учраас бид өөрийгөө 
үгүйсгэдэг. Jonathan Edwards өөрийгөө үгүйсгэх талаар Есүсийн тушаалыг баяр хөөртэй 
холбон, илүү гүнзгий ажиглалт хийсэн байдаг. 

Өөрийгөө үгүйсгэх нь Ертөнцийн Эзэний дагуух амьдрал дахь зовлон гэж 
тооцогдож болно... Гэхдээ өөрийгөө үгүйсгэж үзсэн бүх хүн өөрийгөө 
үгүйсгэсний дараа урьд өмнө нь амсаж үзээгүй таашаал, хөөр баяр байдаг тухай 
гэрчлэх болно. Өөрийгөө үгүйсгэх нь уйтгар гунигийн жинхэнэ үндсийг үгүй 
хийж, уй гашуу, зовлонг зүсэж авснаар эдгэрэл болон бүрэн дүүрэн эрүүл 
мэндийг хагалгааны үеийн өвдөлтийн төлөөс мэт авчирдаг.4 

  



Хэрвээ энэ үнэн бол, Есүс биднээс өөрийгөө үгүйсгэхийг шаардаж байгаа нь хамгийн 
гүн бөгөөд үүрдийн баяр хөөрийн араас мөшгөхөд дуудаж байгаа болно. Гэвч энэ нь 
тэмцэл биш. Өөрөөр хэлбэл хорт хавдараасаа эдгэрэхийн тулд хагалгаа хийлгэхийг 
шаардаж байгаатай адил юм. 

Бидний баяр хөөрийн цөм нь хөгжил цэцэглэлд бус
Харин дуулгавартай байдал болон зовлонд бий

Есүс “Баярла. Баясан цовхч.” гэсэн үгийг харахад биднийг тэр даруй гайхахад хүргэдэг 
зүйл бол, Тэр үүнийг зовлонгийн талаар ярьж байхдаа хэлсэнд байгаа юм. “Хүний 
Хүүгээс болж хүмүүс та нарыг үзэн ядаж, хавчин, доромжилж, нэрийг чинь хорон муу 
мэтээр үзэж үл ойшоох цагт та нар ерөөлтэй еэ! Тэр өдөр баярла баясан цовхч. Юу 
гэвэл тэнгэр дэх та нарын шагнал агуу билээ. Учир нь тэдний эцэг өвгөд эш 
үзүүлэгчдэд ч тэгж хандсан юм.” (Лук 6:22-23) Есүс бидэнд баярла хэмээн тушаахдаа, 
бидний ямар дэлхий дээр амьдардаг болохыг мартаагүй. Зовлонгоор дүүрэн газар. 
Түүний дагалдагчидын хувьд тэдгээр зовлонгуудын зарим нь бидний дээр буух болно 
гэдгийг Тэр амлаж байна. “Тэд та нарыг барьж, хавчиж, синагогт тушааж, шоронд 
хорино... заримыг чинь ална. Миний нэрнээс болж бүгд та нарыг үзэн ядах болно.” (Лук 
21:12, 16-17) “Хэрэв тэд гэрийн тэргүүнийг Беелзебул хэмээн нэрлэсэн бол, 
гэрийнхнийг нь түүнээс ч илүүгээр хэлэх бус уу?” (Матай 10:25) “Хэрэв тэд Намайг 
хавчсан бол, та нарыг бас хавчих болно.” (Иохан 15:20

Есүс үүнийг мартаагүй. Харин ч Тэр биднийг энэхүү зовлонтой хайрын замаар 
өөрийг нь дагаасай гэж хүсэж байгаа. Лук 6:23 дээр гарч байгаа “Тэр өдөр” баярлах 
баяр хөөр бол өөдөс төдий зүйл биш бөгөөд баяр хөөрийн хэлтэрхий ч биш. Мөн 
хөнгөн өнгөц зүйл ч биш. Маш олон сүмүүд болон олон хүмүүс ингэж бодсоноор алдаа 
гаргадаг. Тэд энэ баяр хөөрийн талаар бодохдоо ямар нэгэн онигоо ярих эсвэл Христэд 
итгэгчийн амьдрал дээр жаахан зугаатай зүйл нэмэх гэж андуурдаг. Миний хувьд бол 
үүнд Иерусалемын Есүстэй холбоотой ямар ч үнэр алга гэж хэлнэ. Ямар нэгэн зүйл 
буруудсан бололтой. 

Юу нь буруу вэ гэвэл, зовлонгийн анхилуун үнэр алга. Есүсийн хувьд бол баяр 
хөөр гэдэг нь зовлонгийн замаар амьдрангаа тэр зовлонгоо тэсвэрлэх явдал байна. Тийм 
учраас энэ баяр хөөр бол үнэхээр ноцтой. Үүний төлөө та гараа таслан байж (Матай 
5:30), эд хөрөнгөө зарж (Матай 13:44), Есүстэй хамт Гавлын газар уруу загалмайгаа 
үүрэн (Матай 10:38-39) тэмцэх ёстой. Энэ замаар явахдаа шархдах ч гэсэн аз жаргалын 
дууг нулимстайгаар дуулах болно. Харанхуй цаг мөчүүдийг санахын зэрэгцээ дахин 
тийм цагууд ирж байгаа гэдгийг ч мэддэг. Мөнхийн улсад хүрэх зам хэцүү боловч баяр 
хөөртэй. 

Ариун байдлын үндэс

Есүсийн баярлан хөөр гэсэн тушаал нь Түүний ариун байдлын тушаалын цоожыг 
тайлах түлхүүр юм. Сүнсний амьдралыг ариун байлгах хүчийг мохоож, Есүсийн миний 
дагалдагч гэсний утгыг алдагдуулж байдаг зүйл бол “зовнил, эд баялаг болон 
амьдралын тааламж” мөн. (Лук 8:14) Энэхүү орооцолдсон ургамлыг хамгийн 
шийдэмгийгээр тастаж чадах зүйл бол хамгийн шилдэг таашаалын хүч ажээ. Байгаа 

  



бүхнээ зарж байгаа нь үүнийг “баярласандаа” хийнэ гэж Есүс хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл, 
гэмийн орооцолдсон хүлээсийг Түүний баяр хөөр л тастаж чадна. Олон Христэд 
итгэгчид тэсвэр хатуужил бол мэдрэмжийн эсрэг маш сайн ерөндөг хэмээн боддог. Гэвч 
тийм биш. Ийм байна гэж горьдохын ч хэрэггүй бөгөөд туйлын сул дорой, үр нөлөөгүй 
гэж хэлж болно. Хүсэл бол хөдөлгөх хүч гэсэн үзэлтэй шашин ихэнх тохиолдолд 
бүтэлгүйтдэг бөгөөд амжилттай байлаа ч алдрыг нь Ертөнцийн Эзэнд биш хүсэлдээ 
өгдөг. Мөн хайрлагчдыг биш, хуульчдыг төрүүлдөг. Jonathan Edwards энэ талаар 
доорхыг хэлжээ. 

Хорон муу хүнийг сүнслэг амьдрал уруу оруулахын тулд бид түүнтэй давхар 
зэвсэгээр тэмцэх шаардлагатай болдог. Харин шашны хамгийн нийтлэг маргаан 
бол ёс суртахууны талаар байдаг. Гэвч хамгийн хамгийн харамсалтай зүйл бол, 
хорон муу хүн ёс суртахуун биш тааламжийн араас л хөөцөлдөг. Тийм учраас 
бид хорон муу хүмүүстэй өөрсдийнх нь зэвсгээр тэмцэхэд л болно.5 

Өөрөөр хэлбэл, Ертөнцийн Эзэний доторх тааламжийн араас хөөцөлдөх нь мэдрэхүйн 
ертөнцдөө буулт хийж байгаа хэрэг биш бөгөөд, харин ч Ертөнцийн Эзэнийг хайрлагч 
хүмүүсийг бий болгохын зэрэгцээ цаг үеийн хүсэл тачаалыг ялан дийлэх цорын ганц 
хүч энэ ажээ.  

Зовлон доторх баяр хөөрийн үндэс бол
Агуу шагнал болох Есүс

Бидний өнөөдрийн баяр хөөрийн үндэс нь агуу шагналын төлөөх найдвар гэдгийг Есүс 
тодорхой хэлсэн байна. “Тэр өдөр баярла, баясан цовхч. Юу гэвэл тэнгэр дэх та нарын 
шагнал агуу билээ.” Тэр шагналыг тодорхойлж хэлээгүй. Гэхдээ Түүний амьдрал болон 
сургаалуудаас харах юм бол бидний нэн тэргүүний шагнал бол Есүстэй болон Түүгээр 
дамжуулан Ертөнцийн Эзэн Аавтай нөхөрлөх явдал ажээ. (Иохан 17:3,24) 

Энэ ойлголтод хэд хэдэн чиг хандлага байна. Жишээлбэл, Есүс нас барахынхаа 
өмнө дагалдагч нартаа дараах зүйлийг хэлсэн. “Тиймээс одоо та нар гунигтай байгаа 
боловч Би та нартай дахин уулзана. Та нарын зүрх баярлана. Та нарын баяр баясгаланг 
хэн ч та нараас булаахгүй.” (Иохан 16:22) Есүсийн амлаж байгаа хөдлөшгүй баяр хөөр 
нь Түүний оршихуйд үндэслэн суурилжээ. “Би та нартай дахин уулзана” 

Үүнтэй төстэйгөөр Есүс “Миний баяр баясгалан та нар дотор байж, та нарын 
баяр баясгалан нь дүүрэн болохын тулд энэ бүхнийг Би та нарт хэлэв.” (Иохан 15:11) 
хэмээн хэлсэн байдаг. Энэхүү дүүрэн баяр хөөрийн талаар Баптисм хүртээгч Иохан 
хэлэхдээ Есүсийн оршихуйг чухалчилсан байсан бөгөөд Есүсийг сүйт залуу гээд, 
өөрийгөө сүйт залуугийн анд хэмээн илэрхийлсэн байдаг. “Бэр авагч нь шинэ хүргэн 
мөн. Харин зогсоод чагнагч найз нь шинэ хүргэний дуунд үлэмж баясдаг. Миний энэ 
баяр хөөр ч дүүрэн болов.” (Иохан 3:29) Иоханы “бүрэн дүүрэн” баяр хөөр нь Есүс 
түүнтэй хамт байгаатай шууд холбоотой байна. 

Тийм учраас баяр хөөрийг маань бүрэн дүүрэн болгоно хэмээн бидний найдан 
хүлээж байгаа шагналын мөн чанар бол ирээдүйд ирэх Есүсийн оршихуй юм гэж 
дүгнэн хэлэхийг би хүсэж байна. Мөн бидний өнөөдөр баярлан хөөрөх учир шалтгаан 

  



нь найдвар доторх ирээдүйн нөхөрлөл байгаад зогсохгүй Есүс Өөрийн Сүнсээр 
бидэнтэй одоо ч хамт байгаа явдал юм. Тэр Эцэг уруугаа буцахдаа бидэнд дараах 
зүйлийг амласан билээ. “Би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй. Би та нар уруу ирнэ.” (Иохан 
14:18) “Үеийн төгсгөл хүртэл Би та нартай үргэлж хамт байх болно.” (Матай 28:20) 
Есүс махан биеэр бидний дунд байхгүй хэдий ч үнэний Сүнс ирж Түүнийг яруу 
алдартайгаар бидэнд илэрхийлнэ гэж Тэр хэлсэн. “Харин үнэний Сүнс болох Тэр 
ирэхдээ... Намайг алдаршуулна. Яагаад гэвэл Тэр Минийхийг авч, түүнийгээ та нарт 
мэдүүлнэ.” (Иохан 16:13-14) Тиймээс, бид хэдийгээр Есүсийг одоо харж чадахгүй ч 
агуу их хөөр баяртайгаар Түүнд найддаг бөгөөд Тэр бидний баяр хөөрийг Өөрийн 
оршихуйгаар үргэлж дэмжсээр байдаг. 

Есүс бидний баяр хөөрийг 
Худалдан авдаг ба ханган дүүргэдэг

Тэгвэл бид Есүсийн баярла, баясан цовхч хэмээн тушаасан тушаалд нь хэрхэн 
дуулгавартай байж чадах вэ? Есүс бидний гэмийн уучлал, тэр дундаа бидний баярлан 
хөөрч чадахгүй байгаагийн төлөөх уучлалын төлөө Өөрийн биеийг өргөсөн хэмээх 
энэхүү үнэнээр бид зоригжих болно. Сүүлчийн зоогийн үеэр Есүс аягатай дарс аваад 
ингэж хэлсэн: “энэ бол нүглүүдийн уучлалын тулд олны төлөө урсгах гэрээний Миний 
цус.” (Матай 26:28) Тэр анхнаасаа үүний тулд л ирсэн. “Хүний Хүү... Өөрийн амийг 
олны төлөө золиос болгон өгөхийн тулд ирсэн юм.” (Марк 10:45) Тийм учраас бидний 
баяр хөөрийн үндэс ганхашгүй: Есүс цусаа урсгаснаар Түүний баяр хөөр дотор амьдарч 
чадахгүй байгаа гэм маань уучлагдах юм.

Тиймээс бид Ертөнцийн Эзэн Аавын Хүүгээ хайрлах хайр нь биднийх болсноор 
бидний төлөө ажиллана гэсэн Түүний амлалтаар бид зоригжих ажээ. Тэр залбирахдаа 
“Би Таны нэрийг тэдэнд мэдүүлсэн бөгөөд мэдүүлэх болно. Ингэснээр Таны намайг 
хайрласан тэр хайр тэдний дотор байж, Би ч гэсэн тэдний дотор байх юм.” (Иохан 
17:26) Ертөнцийн Эзэн Аавын Хүүгээ хайрлаж байгаа хайр нь уучлал өршөөлийн хайр 
биш гэдгийг анзаарч хараарай. Хүүд ямар ч гэм, нүгэл байхгүй учраас Түүнд өршөөл 
хэрэггүй. Ертөнцийн Эзэн Аавын Хүүгээ хайрлах бол хязгааргүй хөөр баярын бахдал 
болоод нөхөрлөл ажээ. Яг энэ хайр бидний дотор байх болно гэж Есүс хэлж байна. 
Тиймээс Ертөнцийн Эзэн Аавын Хүүгээ хайрлах хайрын баяр хөөр нь бидний доторх 
баяр хөөр байгаасай гэсэндээ би үүнийг бидэнд хэрэгжих ёстой амлалт гэж үзэж байна. 
Есүсийн дотор баярлах нь бидний өөрсдийн хүчээр хийх зүйл биш бөгөөд Есүс өөрөө 
үүнийг бидний төлөө биелүүлэх болно. 

Есүсийн дотор баярлана гэдэг нь 
Есүсийг алдаршуулна гэсэн үг

Эцэст нь, би Ертөнцийн Эзэн Аав ба Хүүг алдаршуулахад Есүс хэрхэн өөрийгөө 
зориулсан тухай (Иохан 17:1) болон бидний баяр хөөр Түүний дотор байх нь бидний 
хувьд Ертөнцийн Эзэн Аав ба Хүүг алдаршуулж байгаа гэдгийн талаар дүгнэлт хийхийг  
хүсэж байна. Өөрөөр хэлбэл, Ертөнцийн Эзэнийг алдаршуулахын тулд бид зайлшгүй 
Ертөнцийн Эзэн Аав болон Хүүгийн дотор л баярлах ёстой. Хэрэв тийм бол, бид 
өөрсдийн баяр хөөрийн төлөө амьдрах ёстой гэдэг үүргийн маань хүчтэй баталгаа энэ 
ажээ. Яагаад гэвэл ингэснээр Ертөнцийн Эзэн алдаршуулагдах юм. Энэ үнэнээс болж 
бид Ертөнцийн Эзэний дотор баярлаж чадахгүйдээ эмээх сэтгэл дотор чичрэх ёстой. 

  



Бид өөрсдийн зүрх сэтгэлийн аймшигтай бүлээн байдлынхаа төлөө дагжин чичрэх 
ёстой. Бид Ертөнцийн Эзэний доторх хамгийн дүүрэн сэтгэл ханамжийн араас 
мөшгөхгүй байх нь үнэхээр тэрслүү гэм нүгэл гэдэг үнэнийг бид ухаарах хэрэгтэй. 
Бүтээгчид биш, бүтээлд нь баярлаж байгааг эцсийн ганц үгээр илэрхийлж болно: энэ 
бол “Урвалт.” “Баярла, баясан цовхоч.” гэсэн Есүсийн тушаалыг бид дагах ёстой. 

Есүсийн доторх баяр хөөрийн 
Хүч бол хязгааргүй

Бидний баяр хөөрийг хүсэх тэмүүлэл маань биднийг буруу зүйлүүд уруу дагуулдаг. 
Jonathan Edwards Соломоны Дуун 5:1 ээс заасан номлолдоо энэ талаар ярьсан байдаг. 
Уг ишлэл дээр “Идэцгээ, андууд аа, ууцгаа. Хайраар согтоцгоо!” Edwards энэ хэсгээс 
дараах дүгнэлтийг гаргасан байсан. “Хүн өөрийн сүнсний өгөөмөр аппетитандаа 
(хүсэл) хязгаар тавих ёсгүй бөгөөд тавих шаардлага ч байхгүй.” Харин тэр дараахийг 
хэлсэн. 

Байж болох бүхий л арга замуудаар өөрийн хүслийг өдөөгөөд түүндээ сүнслэг 
байдлаар таашаалыг олж авахыг чармайх ... Ертөнцийн Эзэн, Есүс Христ болон 
ариун байдлын хойноос өлсөн цангах сэтгэл маань эдгээр зүйлсэд ахадсан 
үнэлэмжтэй байж болохгүй ... Тиймээс Сүнсний хоолоор өөрийгөө хооллоход 
ихэднэ гэдэг зүйл байхгүй. Сүнсний зоог барихаас өөрийгөө хорьж тэвчинэ 
гэсэн ариун журам ч байхгүй.7

Тиймээс Ертөнцийн Эзэн таныг Өөрийнх нь дотор баярлан хөөрөхөөр бүтээсэн энэ 
үнэнийг мэдэн урамтай байгаарай. Үүнээс өөр баяр хөөрөнд сэтгэл ханаж болохгүй. 
Өөрийгөө ????????. Энэ нь юу гэвэл, биднийг хайрлан үүрдийн баяр хөөрийн маань 
төлөө амиа золиос болгосон Есүс Христийн бүхнийг тэтгэгч эрдэнэс дээр хараагаа 
чиглүүлнэ гэсэн үг юм. 

  



Хоёрдугаар Хэсэг

Есүс, Баяр хөөр ба хаант улсад 

Орохын төлөөх зүтгэл

“Хэн нэг нь Түүнээс - Эзэн, аврагдаж  байгаа хүмүүс тун цөөхөн байна уу? гэж 
асуухад, Тэр тэдэнд – Нарийн хаалгаар орохыг хичээ. Би та нарт хэлье. Олон хүмүүс 

орохыг эрэлхийлэвч чадахгүй.” 

Лук 13:23-24

  



Дөрөвдүгээр Бүлэг

Нарийн хаалгаар 

орохыг хичээ

Амьдрал бол дайн гэдгийг Есүс бидэнд зааж өгсөн. Түүний бидэнд “Нарийн хаалгаар 
орохыг хичээ.” (Лук 13:24) гэж хэлсэн хэсгийн “хичээ” гэдэг үгийг Грек хэлнээс нь 
галиглан бичвэл agonizes-the гэсэн үг байдаг. Энэ Грек үгийг орчуулбал англи хэлний 
agonize буюу зовох, тарчлах гэсэн утгатай үг ажээ. Энэ нь бид өөрсдийгөө хүчлэн байж, 
чармайн зүтгэж, тэмцэх ёстой гэсэн үг. Гэвч “хичээ” гэдэг үгтэй холбоотой хамгийн 
чухал үнэн бол Иохан 18:36 дээр хэрэв Миний хаанчлал энэ ертөнцийнх байсан бол 
дагалдагч нар маань “тэмцэх” байсан гэж Есүсийн хэлсэн үг юм. “Миний хаанчлал бол 
энэ ертөнцийнх бишээ. Хэрэв Миний хаанчлал энэ ертөнцийнх байсан бол Намайг 
иудейчүүдийн гарт өгөхгүйн тулд Миний зарц нар тэмцэх [egonizonto] байсан.” 
Тэгэхээр “орохыг хичээ” гэсэн энэ үг нь тэмцэл гэсэн утгатай байна. 

Хаашаа орохыг хичээх вэ?

Хаашаа орох вэ? Ертөнцийн Эзэний хаанчлалд. Энэ талаар дараах хэсгээс харвал илүү 
ойлгомжтой болно. “Нарийн хаалгаар орохыг хичээ.” гэж хэлсэнийхээ дараа Тэр 
үргэлжлүүлээд хэнийг ч оруулахгүйн тулд босоод хаалгаа түгжиж байгаа өрхийн 
тэргүүний (Лук 13:25) тухай ярьсан байдаг. Гадна нь зогсогчид хаалгыг тогшин, “Эзэн , 
бидэнд онгойлгооч” гэхэд өрхийн тэргүүн тэдэнд “Та нар хаанаас ирснийг Би мэдэхгүй” 
гэнэ. Гэтэл тэд “Бид Таны өмнө идэж, ууж байсан. Та манай гудамжинд сургаал зааж 
байсан шүү дээ” гэжээ. Харин өрхийн тэргүүн “Бузрыг үйлдэгч та нар бүгд Надаас 
холд.” (Лук 13:25-27) гэсэн байдаг. 

Тэгээд Есүс энэ зураглалыг дэлхийн өнцөг булан бүрээс Харь үндэстнүүд 
“Ертөнцийн Эзэний хаанчлалын ширээнд суух” үед Ертөнцийн Эзэний хаанчлалд 
ороогүй байх хүмүүсийн бодит байдлыг харуулан тайлбарласан байна. “Тэнд Абрахам, 
Исаак, Иаков болон бүх эш үзүүлэгчид байхыг та нар хараад, харин өөрсдөө хөсөр 
хаягдсандаа уйлж, шүдээ хавирах болно. Дорно, өрнөөс хийгээд өмнө, умардаас ирэгсэд 
Ертөнцийн Эзэний хаанчлалд тухлах болно.” (Лук 13:25-27)

Тэгэхээр бидний орохыг “хичээх” ёстой өнөөх “нарийн хаалга” маань 
Ертөнцийн Эзэний хаанчлалын хаалга ажээ. Гадна “уйлж, шүдээ хавирах” хүмүүс байх 
болно. (Лук 13:28) Үүнийг Есүс мөнхийн зовлонгийн тухай ярихдаа хэлдэг. “тэднийг 
галтай зууханд хаяна. Тэнд тэд уйлж, шүдээ хавирах болно.” (Матай 13:50) Нарийн 
хаалгаар орохгүй байх нөгөө сонголт бол сүйрэл. “Нарийн хаалгаар ор. Учир нь сүйрэл 
уруу татан оруулдаг хаалга нь өргөн, зам нь уужим юм.” (Матай 7:13) Өөрөөр хэлбэл, 
бидний “орохыг хичээж” байгаа хаалга бол мөнхийн улс эсвэл мөнхийн зовлон гэж 
Есүс хэлж байна. Энэ бол эцсийн үр дүн. 

  



Хамгийн том аюул бол бидний
Өдөр бүр үйлддэг гэм

Нарийн хаалгаар орохын тулд биднийг эсэргүүцэн тэмцээсэй гэж Есүсийн хүсэж байгаа 
зүйл юу вэ? Ямар саад тотгор байна вэ? Хэрвээ амьдрал дайн юм бол, бидний дайсан 
хэн бэ? Тэмцэлдээ хэнийг ч гэмтээхгүй байх нь бидний зорилго. Бид дайснуудаа 
хайрлаж, өөрсдийг маань үзэн ядагчидад сайныг үйлдэх ёстой гэдгийг Есүс бидэнд 
тодорхой хэлсэн. (Лук 6:27) Амьдрал бол дайн гэж хэлээд хүмүүстэй дайтаад байж 
болохгүй, харин гэмтэй тэмцэх ёстой бөгөөд тэр дундаа өөрсдийнхөө гэмтэй тэмцэх 
ёстой. Яг үнэндээ бол биднийг хаант улсад ороход өөр хэн нэгний биш, харин өөрсдийн 
маань л гэм саад болно. Бусдын гэмээс болж бид шархалж, үхэж ч болно. Гэвч тэр нь 
биднийг Ертөнцийн Эзэний хаант улсад ороход саад болж огтхон ч чадахгүй. Бидний 
өөрсдийн гэм Ертөнцийн Эзэний хаант улсад ороход саад болох хамгийн том аюул мөн. 
Харин гэм нүглийн уруу татлага олон янзын байдлаар ирдэг. 

Есүс олон удаа бидэнд хандан энэ талаар сэрэмжлүүлж байсан. Эдгээрийн 
дотроос хамгийн олон давтаж хэлсэн нь “сэргэг бай” гэсэн тушаал юм. Энэ нь сэргэг, 
сонор сэрэмжтэй бөгөөд бэлэн бай эс тэгвэл амьдралын уруу татлагууд биднийг дийлж, 
захираад хамгаалалтаас гаргах вий гэсэн утгатай ажээ. Есүс Гетсемани цэцэрлэгт 
байхдаа өөрийн дагалдагч нартаа дараах зүйлийг хэлсэн. “Соригдохгүйн тулд сэргэг 
бай, залбир. Сүнс хүсэж байна, харин махан бие сул дорой.” (Марк 14:38) Энэ тушаал 
бидний бүхий л амьдралын хэсэгт хамаатай. Уруу татлагууд хаа сайгүй байгаа бөгөөд 
Есүс тэднийг хөнгөн үздэггүй. Тиймээс бидний бүх амьдралын уриа бол сэргэг бөгөөд 
сонор сэрэмжтэй байх явдал байна. 

Миний бүхий л амьдралын гэж хэлсэний учир нь Есүс дахин ирэхээс өмнөх 
өдрүүдэд эдгээр нь маш энгийн зүйл мэт байх тухай Тэр өөрөө хэлсэн. Есүс хэлэхдээ, 
энэ нь Ноагийн өдрүүд шиг хүмүүсийг огтхон ч таамаглаагүй байхад нь үерийн усаар 
арчиж хаясантай адил байх болно гэсэн. Тэд сэргэг байгаагүй. Амьдрал тэдний хувьд 
дэндүү хэвийн санагдсан учраас тэд сонор сэрэмжтэй байгаагүй. “Үерийн өмнөх 
өдрүүдэд буюу Ноаг хөвөгч авдарт орох өдөр хүртэл тэд идэж ууж, гэрлэж, нөхөрт 
гарцгааж байлаа... Хүний Хүүгийн залран ирэх нь түүнчлэн байх болно... Тиймээс Эзэн 
ямар өдөр ирэхийг та нар мэдэхгүй тул сонор сэргэг бай.” (Матай 24:38-39, 42) Идэж, 
ууж гэрлэхээс өөр энгийн зүйл гэж үгүй. Энэ нь юу вэ гэвэл, зөвхөн аюултай амь өрссөн 
мэт санагдах тэр үед төдий бус, бүх цаг мөчид сонор сэрэмжтэй байх ёстойг хэлж 
байна. Сүнс хийгээд сэтгэлийг бусниулах уруу татлага, итгэлгүй байдал гэх гэм нүглүүд 
өдөр бүрийн энгийн амьдралд маань байсаар байдаг. Нарийн хаалгаар орохыг эрмэлзэх 
нь бидний бүхий л амьдралын турш хийгээд өдөр бүрийн дуудлага байх ёстой. 

Зовлон жаргалын аль аль нь биднийг
Нарийн хаалгаар ороход саад болдог

Есүсийн сэрэмжтэй бай гэсэн тушаал бидний бүх зүйлд хамаатай. Амьдралын хүнд 
хэцүү, жаргалтай сайхны аль аль нь сэтгэлд минь аюултай байж болно. Дөрвөн янзын 
хөрсний тухай сургаалт зүйрлэлд аль алиных нь талаарх анхааруулга бий. Зовлон  
жаргалын аль аль нь бидний амьдрал дахь итгэлийг тэтгэгч үгийн ажлыг бусниулахаар 
заналхийлж байдаг. Үг чулуурхаг хөрсөнд унахад, соёолоод үхдэг. Энэ нь үгийг сонсдог 
хэдий ч “үгнээс болж, хавчлага зовлон тохиолдоход” (Матай 13:21) унадаг хүмүүсийг 
хэлж байна. Яагаад гэвэл тэд нарийн хаалгаар ордоггүй. Үг хогийн ургамлын дунд 
унахад, соёолоод үхдэг. Энэ нь үгийг сонсдог хэдий ч “зовнил, эд, баялаг, өнөөгийн 

  



амьдралын тааламжид автдаг” (Лук 8:14) хүмүүсийг илэрхийлж байна. Тэд ч бас 
нарийн хаалгаар ордоггүй. Нэг нь хавчлага зовлонгоос болж унаж байхад, нөгөө нь эд 
баялаг, амьдралын тааламжаас болж унаж байна. Сонор сэрэмжтэй бай гэдэгт бүх зүйл 
хамаатай. Энэ амьдралд  дайн тулаангүй газар үгүй. 

Биднийг гайхшруулах нэг зүйл болох Есүсийн бидэнд сэрэмжтэй бай гэж 
хэлсэн үг нь зовлон бэрхшээлээс илүү тааламжтай сайхан байдал руу илүү чиглэсэн 
байгаа явдал юм. Зарим хүмүүс зовлон бэрхшээлээсээ болоод Ертөнцийн Эзэнээс 
холддог боловч, ихэнх нь өөрсдийн тааламждаа төөрөгдөн оддог. Тааламж нь хааяа нэг 
хүмүүсийг Ертөнцийн Эзэн рүү хөтөлдөг бол, зовлон бэрхшээл ихэнхдээ хүмүүсийг 
Түүн уруу дагуулдаг. Тийм учраас Есүс бидэнд ядуу зүдүүгийн аюулаас илүүгээр, элбэг  
хангалуун байх аюулын талаар анхааруулахыг хүсэж байна. 

Магтаал болон махан биеэ өөгшүүлэх аюул

Ертөнцийн Эзэний хаанчлалаас биднийг холдуулах нэг хүчтэй төөрөгдөл бол хүнээс 
ирэх магтаал бөлгөө. Тиймээс Есүс, “Урт дээлтэй явах дуртай, зах зээл дээр бусдаар 
хүндлүүлэн мэндлүүлэх, синагогт тэргүүн суудалд болоод найран дээр хойморт 
залрахыг дурлагч хуулийн багш нараас болгоомжлогтун.” (Лук 20:46) гэж хэлсэн. 
“Болгоомжлогтун” гэдэг нь сэрэмжтэй, анхааралтай, хянамгай бай гэсэн үг. Энэ нь 
хүнээс ирэх магтаалын араас хөөцөлдөн амьдардаг хүмүүсийг дагаж төөрөлдөхөөс 
болгоомжлон сэрэмжтэй байхыг сануулсан дуудлага юм. “Та нар хүмүүст харуулахын 
тулд тэдний өмнө зөвт байдлаа үйлдэхээс сэрэмжлэгтүн.” (Матай 6:1) Хүмүүс бидний 
тухай сайнаар ярихад бидэнд сайхан санагддаг. Энэ нь буруу биш л дээ. Гэхдээ 
аюултай, тиймээс одоо сэрэмжтэй байх цаг гэдгийг Тэр сануулж байна. Есүс хэлэхдээ, 
“Бүх хүмүүс та нарын тухай сайнаар ярих цагт та нар “Золгүй еэ!” Учир нь тэдний эцэг 
өвгөд хуурамч эш үзүүлэгчдэд  тэгж хандсан юм.” (Лук 6:26)

Сэргэлэн бус байх нь махан биеэ өөгшүүлж байгаа хэрэг. Есүс архи хийгээд  
түүний бидний оюун санаа, бие мах бодийг үгүй хийх нөлөөллийн талаар ингэж хэлсэн 
байдаг. “Та нарын зүрх сэтгэл хэт их идэж уух явдал, согтуурал болон амьдралын 
төлөөх санаа зовнилд дарамтлагдахгүйн тулд болгоомжлогтун. Тэрхүү өдөр та нар дээр 
хавх буух мэт гэнэт ирнэ.” (Лук 21:34) Зүрх сэтгэлийг тань “дарамталж” байдаг 
мансууруулах бодис, хоол гэх мэт олон зүйлс байдаг. Эдгээр нь зүрх сэтгэлийг хойрго 
болгож байдаг. Энэ нь сэрэмжтэй байхын эсрэг байна гэсэн үг. Хэрвээ бидний сүнсний 
сонор сэрэмжтэй байдлыг мохоож байдаг архи, мансууруулах бодис, хоол зэргээр махан 
биеэ өөгшүүлэх юм бол “нарийн хаалгаар орохыг хичээж чадахгүй”-д хүрнэ.

Мөнгө бол нарийн хаалгаар ороход 
Саад болох заналт аюул

Есүсийн хамгийн ихээр сэрэмжлүүлэн хэлдэг аюулын нэг нь мөнгөтөй холбоотой аюул 
мөн. Энэ бол заналт аюул. Мөнхийн улс ба мөнхийн зовлонгийн баланс мөнгөнд 
төөрөгдөхөөс сэрэмжтэй байх дээр оршино. Есүс үүнийг маш тодорхойгоор хэлсэн 
байдаг. “Баян хүн Ертөнцийн Эзэний хаанчлалд орохоос тэмээ зүүний сүвэгчээр орох 
нь илүү хялбар ажээ.” (Марк 10:25) Гол зүйл нь хаанчлалд орох явдал юм. Эд 
хөрөнгөний төлөө хичээж зүтгэнэ гэдэг нь нарийн хаалга руу чиглүүлэх зүтгэл биш. 

Эд баялгийг дагаж төөрөгдөхөөс болгоомжилон сэрэмжтэй байхыг Есүс бидэнд 

  



дахин дахин сануулсаар байсан. “Газар дээр өөрсөддөө эд баялаг бүү хураа.” (Матай 
6:19) “Та нар Ертөнцийн Эзэн болоод эд баялагт хоёуланд нь зэрэг үйлчилж 
чадахгүй.” (Матай 6:24) “Тиймээс ‘Бид юу идэх билээ?’ ‘Юу уух билээ?’ эсвэл ‘Юу 
өмсөх билээ?’ гэж бүү санаа зов.” (Матай 6:31) “Ертөнцийн зовнил, эд баялгийн 
хуурамч байдал, бусад зүйлсийг хүсэх хүсэл нь үгийг шахан зайлуулдаг.” (Марк 4:19) 
“Өмч хөрөнгөө худалдаад өглөг үйлд.” (Лук 12:33) “Та нарын эд баялаг хаана байна, 
зүрх сэтгэл чинь бас тэнд байх болно.” (Матай 6:21) “Иймээс та нарын хэн нь ч байгаа 
бүхнээсээ эс татгалзваас Миний шавь байж чадахгүй.” (Лук 14:33) “Харин баячууд та 
нар золгүй еэ! Та нар тайвширлаа дүүрнээр хүлээн авсан.” (Лук 6:24) “Ядуус та нар 
ерөөлтэй еэ! Учир нь Ертөнцийн Эзэний хаанчлал та нарынх юм.” (Лук 6:20)1 
“Шуналын алив хэлбэрээс өөрсдийгөө хамгаал, болгоомжил. Учир нь элбэг хангалуун 
нэгний амь өөрийнх нь өмч хөрөнгөнөөс хамаардаггүй юм.” (Лук 12:15)

“Эрүүл нүд” Нарийн хаалгаар 
Ороход бидэнд тусална

Нарийн хаалгаар Ертөнцийн Эзэний хаанчлалд орохын төлөө тэмцэж байгаа маань 
бидний мөнгөнд хэрхэн хандаж байгаатай холбоотой их тэмцэл юм. Есүсийн нэгэн 
адилаар бид ч мөн үүнд анхаарал хандуулах ёстой. Тэр бидэнд “бүхий л шуналаас 
өөрсдийгөө хамгаал.” гэж хатуу хэлсэн. Ялангуяа бидний амьдрал дахь эд баялгийн 
тухайд Тэр бидний “нүдийг” ихэд онцгойлсон байдаг. Матай 6:22-23 дээр Тэр энэ тухай 
зүйрлэлээр илэрхийлсэн. “Нүд бол биеийн дэнлүү мөн. Хэрэв нүд чинь цэвэр бол бүтэн 
бие чинь гэрлээр дүүрэн байх болно. Харин нүд чинь муу бол бүтэн бие харанхуйгаар 
дүүрэн байх болно. Иймд хэрэв чиний доторх гэрэл нь харанхуй байх юм бол, тэрхүү 
харанхуй нь юутай их вэ!” Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ нүд цэвэр бол (“ганц тоо”-гоор 
илэрхийлсэн байна) бүх бие нь гэрлээр дүүрэн байх болно. Харин нүд муу бол бие нь 
бүхэлдээ харанхуй байна. Өөрөөр хэлбэл бодит байдлыг хэрхэн харж байгаагаар таны 
хаана байгаа эсэх тодорхойлогдоно. Та шууд л энэ чинь мөнгөтэй ямар хамаатай юм бэ? 
гэж асуух байх. Юуны өмнө, Есүсийн хэлсэн энэ үг тэнгэрт эд баялаг хураах тухай 
тушаал (6:19-21) ба Ертөнцийн Эзэн ба эд баялагт зэрэг үйлчилж болохгүй гэсэн 
анхааруулгын (6:24) хооронд байгаа гэдгийг хараарай. Цэвэр болон муу нүдний тухай 
сургаал мөнгөтэй холбоотой хоёр текстийн хооронд яагаад орсон байна вэ? Яагаад 
гэвэл Ертөнцийн Эзэнийг мөнгөтэй холбоотойгоор хэрхэн харж байгаа нь нүдний цэвэр 
эсэхийг тодорхойлох учраас гэж бодож байна. Энэ хэсгийн аль ч талынх нь утга энэ 
мөн. Матай 6:19-21 дээр газар дээрх шагналыг бус харин тэнгэр дэх шагналыг хүс гэсэн 
утга байна. Товчхон хэлбэл, мөнгийг биш Ертөнцийн Эзэнийг хүс гэсэн үг. Матай 6:24 
дээрх асуулт нь хоёр эзэнд үйлчилж болох эсэхийн талаар байгаа. Үүний хариулт бол та 
Ертөнцийн Эзэн болон мөнгөнд үйлчилж болохгүй. 

Энд гэрлийн талаар хоёр дахин тайлбарласан байна! Хэрвээ та газар дээр бус 
тэнгэрт эд баялгийг хурааж байгаа бол гэрэлд алхаж байна гэсэн үг. Хэрвээ та мөнгөнд 
бус Ертөнцийн Эзэнд үйлчилж байгаа бол гэрэлд алхаж байна гэсэн үг. Энэ хоёр 
тодорхойлолтын хооронд Есүс нүд бол биеийн дэнлүү бөгөөд цэвэр нүд энэ гэрлийг 
дүүрэн болгодог тухай хэлсэн байна. Тэгэхээр, ийм их гэрлийг бий болгодог цэвэр нүд 
болон биднийг харанхуйд үлдээдэг муу нүд гэж юуг хэлж байна вэ?

  



Цэвэр нүд гэж юу вэ? 

Матай 25:15 дээрээс нэг сэжүүр олж болно. Энэ хэсгийн өмнө Есүс эзэн нь өгөөмөр 
өршөөнгүй учраас нэг цаг ажилласан хүмүүс өдөржин ажилласан хүмүүстэй адилхан 
цалин авах болсон тухай ярьсан байдаг. Түүнээс гадна, тэд ажиллахаасаа өмнө цалингаа 
тохирсон байсан. Гэтэл өдөржин ажилласан хүмүүс нэг цаг ажилласан хүмүүс 
өөрсөдтэй нь адилхан цалин авлаа гэж гомдоллоцгоож байсан. Есүс үүнд Матай 6:23 
дээрхтэй адил үгээр хариу хэлсэн байна. “Миний цэврээс болж, та нарын нүд муу болов 
уу?” (эх хэлний утга) 

Тэдний нүд юугаараа муу болсон гэж? Тэд эзнийхээ өршөөнгүй байдлыг 
сайхнаар харж чадаагүй учраас муу болсон ажээ. Тэд түүний өршөөлийг харин ч 
муухайгаар харж байна. Тэд бодит байдлыг харж чадахгүй байна гэсэн үг. Тэд өршөөл 
нь мөнгөнөөс илүү үнэ цэнэтэй гэдгийг харж чадахгүйд байна. 

Тэгэхээр одоо “муу нүд” гэдэг ойлголтыг Матай 6:23 руу буцаж очоод “цэвэр 
нүд” гэдэг утгыг ялган харцгаая. Биднийг гэрлээр дүүргэж өгдөг сайн нүд гэж юу вэ? 
Энэ нь эзнийхээ өгөөмөр занг мөнгөнөөс илүү үнэ цэнэтэй гэж харж чаддаг нүд юм. 
Өөрөөр хэлбэл, мөнгийг биш харин Ертөнцийн Эзэн болоод Түүний замуудыг агуу их 
Эрдэнэс хэмээн харах нүдийг хэлж байна. Цэвэр нүд юмсыг жинхэнэ утгаар нь харж 
чаддаг. Яг үнэндээ бол, Ертөнцийн Эзэн бол мөнгөөр худалдаж авч болох бүхнээс 
хавьгүй илүү үнэтэй. 

Хэрвээ та тэнгэрт эд баялаг хурааж, Ертөнцийн Эзэн уруу хараад, Түүнтэй 
нөхөрлөх шагналын агууг мэдэрч хайрладаг бол цэвэр нүдтэй байна гэсэн үг. Хэрвээ та 
мөнгө хэмээх эзэн болоод Ертөнцийн Эзэн хэмээх Эзэнийг хараад, Ертөнцийн Эзэн 
хэмээх Эзэн маань туйлын үнэ цэнэтэй Нэгэн гэдгийг олж харж байгаа бол цэвэр 
нүдтэй байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл “цэвэр нүд” бол ухаалаг нүд, ялгах чадвартай 
нүд, гярхай үнэлэгч нүд юм. Зөвхөн мөнгө ба Ертөнцийн Эзэний тухай үнэнийг мэдэх 
төдий бишээ. Мөн зөвхөн юу нь үнэн, юу нь худлыг ялгах төдий ч биш. Энэ нь сайхан 
болоод муухайг олж хардаг, үнэ цэнэтэй, үнэ цэнэгүйг ч мэдэрч чаддаг, юу нь 
хүсүүштэй болоод юу нь хүсүүштэй бус гэдгийг ч ялгаж чаддаг. Гэхдээ цэвэр нүдтэй 
байх нь төвийг сахигч байхыг хэлээгүй. Ийм нүд нь Ертөнцийн Эзэнийг харахдаа 
Түүний гоо сайхныг хардаг бөгөөд Ертөнцийн Эзэн бол туйлын хүсүүштэй Нэгэн 
гэдгийг хардаг. 

Тийм учраас, цэвэр нүд гэрэл уруу хөтөлдөг байна. Энэ нь тэнгэрт эд баялаг 
хурааж, мөнгөнд бус Ертөнцийн Эзэнд үйлчилнэ гэсэн үг. Цэвэр нүд бол ганц нүд. 
Түүнд ганц л Эрдэнэс байдаг нь Ертөнцийн Эзэн. Энэ зүйл таны амьдралд тохиолдоход 
та гэрлээр дүүрэн болдог. Мөн Лук 11:35 дээр Есүсийн хэлсэн үг маш чухал. “Иймээс 
өөрт чинь байгаа гэрэл харанхуй байхаас сэрэмжил.” Өөрөөр хэлбэл, сонор сэрэмжтэй 
бай. Энэ зүйлд хайнга, хойрго, хөнгөн хуумгай хандаж болохгүй. Нүдээ цэвэр 
байлгахын тулд хичээ, тэмц, зүтгэ. Энэ нь мөнгийг бус, Ертөнцийн Эзэнийг туйлын үнэ 
цэнэтэй хүслээ болгох зүйлсийг хийнэ гэсэн үг. 

Дараагийн бүлэгт бид нарийн хаалгаар орохыг хичээ гэсэн Есүсийн тушаалын 
утгыг үргэлжлүүлэн тайлах болно. Хуурамч эш үзүүлэгчид, хуурамч христүүд болон 
Түүний дахин ирэлтийн гэнэтийн байдалд сонор сэргэг, сэрэмжтэй байхад Тэр биднийг 
хэрхэн дуудаж байгаа талаар харах болно. Тэгээд бид сэрэмжтэй байх тушаал нь 
Түүний доторх амралттай хэрхэн таарч нийцэж байгаа вэ? гэсэн асуултанд хариулт өгөх 
болно. Сонор сэрэмжтэй байх нь үнэхээр ноцтой боловч энэ нь Есүсийн хайр 
халамжтай хэрхэн нийцэж байгаа вэ? 

  



Нарийн хаалгаар ор. Учир нь сүйрэл уруу татан оруулдаг хаалга нь өргөн, зам 
нь уужим юм. Олон хүн түүгээр тийшээ ордог. Амь уруу хөтөлдөг хаалга нь жижиг, 

зам нь нарийн юм. Цөөхөн хүн түүнийг олдог.

Матай 7:13-14

Энэ нь та нарын төлөө асгагдах Миний цусаар тогтоох шинэ гэрээ юм.

 Лук 22:20

  



Тавдугаар Бүлэг

Есүс байхгүй бол бидний зүтгэл 

хохирол болно

Сэрэмжтэй бай-“нарийн хаалгаар орохыг хичээ” хэмээх Есүсийн тушаал бидний сүнс 
уруу заналхийлэх олон аюулд хүргэх болно. Есүсийн амнаас гарахад дандаа бэлэн 
байдаг тушаалууд бол “Болгоомжил!” “Сэрэмжил!” “Сэргэг бай!” гэх тушаалууд мөн. 
Түрүүчийн бүлгээс бид зовлон ба тааламжтай байдлын аюулын талаар харсан: 
мөнгөний заль мэх, хүнээс ирэх магтаал, махан биеийн уруу татлага. Харин одоо бид 
хуурамч эш үзүүлэгчид, хуурамч христүүд хичнээн аюултай болох тухай үзэх болно. 
Мөн түүнийг дагахыг үнэ цэнэтэйд тооцдоггүй байсан өдрүүдээ эргэн дурсах аюулын 
талаар ч харах болно. Тэгээд бид нэгэн чухал асуултыг эргэн харах болно: Эдгээр бүх 
сэрэмжтэй байдал, нарийн хаалгаар орохыг хичээх гэдэг нь амралтыг олохын тулд өөр 
уруугаа ир хэмээн урьж байгаа Есүсийн хайрын урилгатай хэрхэн нийцэж байна вэ? 

Хуурамч эш үзүүлэгчид болон хуурамч христүүдийн аюул

Есүс бидэнд хуурамч эш үзүүлэгчид, бүр хуурамч христүүд хүртэл олноороо гарч ирнэ 
гэж анхааруулсан. Есүсийн хэлсэн “Амь уруу хөтөлдөг хаалга нь жижиг, зам нь 
нарийн.” гэдэг хэсгийн дараах хамгийн эхний анхааруулга ийм байсан: “Хуурамч эш 
үзүүлэгчидээс болгоомжлогтун. Тэд хонины арьс нөмрөн та нар уруу ирэх боловч 
дотроо хомхой чононууд юм. Та нар тэднийг үр жимсээр нь танина.” (Матай 7:15-16) 
Энэ нь амь ба үхэлтэй холбоотой анхааруулга мөн: “Учир нь хуурамч христүүд болон 
хуурамч эш үзүүлэгчид гарч ирж, хэрэв боломжтой бол сонгогдогсдыг 
төөрөлдүүлэхийн тулд тэмдгүүд болон гайхамшгуудыг харуулах болно. Харин 
болгоомжлогтун. Үзэгтүн. Би та нарт бүхнийг урьдаас хэлсэн.” (Марк 13:22-23) 
Болгоомжлогтун! Нүдээ нээлттэй байлга! Хар! Сэрэмжтэй бай! Нарийн хаалгаар 
орохыг хичээ. 

Амь уруу хөтөлдөг зам нь нарийн гэж Есүс хэлсэн байна. Ертөнцийн Эзэний хаант 
улсын нарийн хаалгаар бүгд багтахгүй. Олон хуурамч христүүд байх болно. Энэ 
текстэн дэх Христ нь Ертөнцийн Эзэний бүх амлалтыг гүйцэлдүүлэн, хаант улсыг 
авчирч, Давидын хаан суудалд залраад дэлхий дахиныг захирах нэгэн болох 
Иудейчүүдийн Мессиаг хэлж байна. Цорын ганц Христ байдаг бөгөөд бусад нь хуурамч 
юм. Есүс бол цорын ганц Мессиа. Тийм учраас тэр хаалга бол цорын ганц үнэн Мессиа, 
хаадын Хаан Есүст итгэх итгэлтэй адил нарийн юм. Нэг удаа би ажлын өрөөндөө өөр 
“христ” ийн дагалдагч нартай уулзаж, цорын ганц үнэн Христ Есүс уруу эргэн ирэх 
талаар ятгаж байсан удаатай. Тэгтэл тэд Христ одоо ирсэн байгаа бөгөөд өөр уруугаа 
хүмүүсийг цуглуулж байна гэж хэлсэн. Би тэдэнд Есүс ирэхдээ бүх дэлхий дахинд илт 
харагдахаар ирэх бөгөөд түүнээс өмнө гарч ирсэн хэн ч бай хуурамч юм гэдгийг 
ойлгуулахын тулд Лук 17:24 өөс уншиж өгсөн: “Тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар 
хүртэл гялсхийн цахилах аянга адил Хүний Хүүгийн өдрүүдэд ч мөн тийнхүү байх 
болно.” гэтэл тэд энэ ишлэлийн нууц утгыг ойлгохын тулд тэдний удирдагч буюу итгэн 
дагаж буй “христ”-ийнхээ бичсэн номыг уншихыг надад санал болгосон. Тэгээд тэд 
гарч машины зогсоол уруу явахыг нь би цонхоороо харангаа тэдний төлөө залбирч 

  



байсан. Мөн “болгоомжтой” байхад минь тусалсан Ертөнцийн Эзэндээ талархсан. Ийм 
зүйл болно гэдгийг Есүс хэлсэн бөгөөд түүнийг нь би ажлын өрөөндөө суугаад харж 
байсан. Энэхүү сэрэмжтэй байдал нь “нарийн хаалгаар орохыг хичээх” ийн нэг хэсэг 
юм. 

Таны Их Эзэн хэзээ ирэхийг 
Та мэдэхгүй
Сэрэмжтэй байж хичээж зүтгэх тухай Есүсийн тушаалд ер бусын зүйл байгаа нь түүний 
дахин ирэлт хэзээ вэ гэдгийг бидний хэн ч мэдэхгүй гэдэг явдал юм. “Эзэн тань ямар 
өдөр ирэхийг та нар мэдэхгүй тул сонор сэргэг бай.... Иймд та нар соргог бай. Учир нь 
та нар тэр өдрийг ч, цагийг ч мэдэхгүй.” (Матай 24:42,25:13) Түүний дахин ирэлтийн 
хугацааг мэдэхгүй учраас “соргог бай” “сонор сэрэмжтэй бай” гэж Есүсийн хэлсэн нь 
биднийг шөнө ч унтахгүй үргэлж цонхоор хараад бай гэсэн утгаар хэлээгүй. “Соргог 
бай.” гэх энэ тушаал тав нь ухаалаг, тав нь мунхаг арван охид бүгд унтаж байсан тухай 
сургаалт зүйрлэлийн эцэст байгаа учраас бид үүнийг мэдэж болно. Ухаалгууд нь 
хүргэнийг ирэх үед дэнлүүгээ барин гарч угтахын тулд дэнлүүнийхээ тосыг бэлдсэн. 
Энэ нь тэдний үүрэгт ажил байсан. Тэд арвуулаа “үүрэглэж унтаж эхлэв.” гэж Есүс 
хэлсэн. (Матай 25:5) Ухаалыг охидыг тэр унтлаа гэж шүүмжлээгүй. 

Хүргэн шөнө дунд ирэхэд (тааж мэдээгүй цагт дахин ирэх Есүсийг илэрхийлж 
байна) “Бэлэн болсон хүмүүс [ухаалаг таван охин] хүргэний хамт хуримын найранд 
оров. Тэгээд хаалгаа хаажээ.” (Матай 25:10) Мунхаг охид бэлэн биш байсан учраас тос 
авахаар явсан байсан. Буцаж ирээд тэд “Эзэн, эзэн бидэнд онгойлгож өгөөч.” Гэж 
гуйцгаасан. (Матай 25:11) Харин хүргэн (Есүсийг илэрхийлж байна) “Үнэнээр би та 
нарт хэлье. Би та нарыг танихгүй.” гэж хариулсан. (Матай 25:12) Энэ сургаалт 
зүйрлэлээс Есүсийн хэлж буй сургамж дараатай адил байна: “Та нар соргог бай. Учир 
нь та нар тэр өдрийг ч, цагийг ч мэдэхгүй.” (Матай 25:13) Харин ухаалаг таван охидыг 
оруулаад арван охид бүгдээрээ унтаж байсан. Үүнээс бид Есүс “Соргог бай” гэж 
хэлэхдээ биднийг шөнө унталгүй цонхоор хараад байгаарай гэсэн утгаар хэлээгүй 
гэдгийг мэдэж болно. 

Тэр үүнийг амьдралдаа соргог бай гэсэн утгаар хэлсэн. Хүргэн таныг юу 
хийлгэхээр дуудсан, тэр зүйлд нь соргог бай гэсэн үг. Ухаалаг таван охид эзнийхээ 
хүслийг биелүүлсэн: Тэдний дэнлүү бүрэн бэлтгэдсэн байсан. Тэдний хувьд унтсан ч 
зүгээр яагаад гэвэл тэд ажлаа хийсэн. Тийм учраас бид нэг талаар “нарийн хаалгаар 
орохыг хичээх” гэдгийг дуудлагаа биелүүлэх гэж тодорхойлж болно. Ертөнцийн Эзэн 
танаар хийлгэхээр дуудсан ажлыг хийхдээ сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Энэ дэлхий 
дээр түүний алдрын төлөө хийх дуудлагаа үнэн сэтгэлээсээ хийж байгааг тань Есүс 
ирээд харвал үнэхээр сайхан хэрэг болно. “Зарц нарт цагт нь хоол ундыг өгүүлэхээр 
эзнийхээ зарц нарын дээр тавигдах итгэмжит, ухаалаг нярав хэн бэ? Эзнийгээ ирэхэд, 
тийнхүү үйлдэж байгаа нь харагдах боол ерөөлтэй еэ.” (Лук 12:42-43) Хаант улсын 
нарийн хаалгаар орохыг хичээх гэдэг нь Есүсийн бидэнд даалгасан ажлыг сонор 
сэрэмжтэй бөгөөд итгэмжтэй хийх гэсэн үг мөн. Тэр өөрийн сургаалт зүйрлэлүүдийн 
нэгэнд “Намайг буцаж иртэл энэ мөнгөөр ажил хэрэг явуул.” (Лук 19:13) гэж хэлсэн 
байдаг – Түүний хийлгэхээр танд даалгасан ажлыг бүх хүчээрээ хий. 

  



Эргэн дурсахын аюул ба цөхрөлтгүй байдал 

Есүсийн биднээр хийлгэхээр дуудсан ажлыг гүйцэлдүүлэхэд саад болдог аюултай уруу 
татлагуудын нэг бол тэмцээд, туйлдах үедээ Түүнийг дагахаас өмнө хичнээн амархан 
байсан талаар эргэн харж эхлэх явдал юм. Нарийн хаалгаар орохыг хичээх гэдэг нь 
цөхрөлтгүй байдлын төлөө тэмцэх мөн. Есүсийн олон дагалдагчдын итгэл хөрж, 
түүнээс холдох явдал олон байх болно. “Ёс бус байдал өссөнөөс болж олон хүмүүсийн 
хайр хөрнө. Харин эцсээ хүртэл тэвчсэн нь аврагдах болно.” (Матай 24:12-13) Өөрөөр 
хэлбэл, Ертөнцийн Эзэний хаант улсын хаалгыг нарийн болгож байгаа хүчин 
зүйлүүдийн нэг бол түүгээр орохын төлөөх хичээл зүтгэл эцсээ хүртэл үргэлжлэх ёстой. 

Тиймээс, үггүйгээр амьдарч байсан өдрүүдээ санан дурсахаас болгоомжилохыг Есүс 
сануулж байна. Эцсийн өдрүүдэд ирэх дарамт хүмүүсийг эргэн харахад хүргэх болно 
гэж Тэр хэлсэн. Тэр маш энгийнээр анхааруулан хэлэхдээ, “Лотын эхнэрийг 
санагтун.” (Лук 17:32) Энэ бол хуучин гэрээн дээр гардаг нэгэн эмэгтэй бөгөөд, гэм 
нүглээс нь болж түүний нутаг болох Содомыг Ертөнцийн Эзэн устгах гэж байх үед 
нутгаа орхиж байгаа нэгэн юм. Эмгэнэлтэй нь хуучин гэмт амьдралаа орхиж эхэлж 
байгаа олон Есүсийн дагалдагчидийн нэгэн адил тэр эргэж харсан. “Лотын эхнэр... 
эргэж харснаас болж давсан багана болжээ.” (Эхлэл 19:26) Түүний Содом уруу эргэн 
харсан үйлдлийн цаана байгаа хиймэл шүтээнээр дүүрэн сэтгэлийг Ертөнцийн Эзэн 
харсан. Түүний хувьд жинхэнэ хайр нь Ертөнцийн Эзэн биш харин тэр зүйл байсан. 
Нарийн хаалгаар орохыг хичээх гэдэг нь Есүсийн дараах сануулгад анхаарал хандуулах 
явдал юм: “Анжсан дээр гар тавьсан атлаа арагшаа харагч хэн боловч Ертөнцийн 
Эзэний хаанчлалд үл тэнцэнэ.” (Лук 9:62) 

Нарийн хаалгаар орохыг хичээх нь 
Есүсийн доторх амралттай хэрхэн холбогдох вэ?

Энэ асуултыг ингэж асууж болно: Эдгээр бүх сэрэмжтэй байдал, нарийн хаалгаар 
орохыг хичээх зэрэг нь амралтыг олохын тулд Над уруу ир хэмээн урьж буй Есүсийн 
урилгатай нийцэж байна уу? Хэрвээ энэ бүх хичээл зүтгэл, сэрэмжтэй байдал зэрэг нь 
танд үнэхээр өрөвдөлтэй, дарамттай зам мэт санагдаж байвал, хүмүүсийг биелүүлэх 
боломжгүй хуулиудаар дарамталчихаад өөрсдөө тусалдаггүй байсан хуульчдыг Есүс 
зэмлэсэн гэдгийг санаарай. “Хуульчид та нар мөн золгүй еэ! Учир нь та нар үүрэхэд 
бэрх ачаагаар хүмүүсийг дардаг хэрнээ өөрсдөө ганц хуруугаа ч ачаанд 
хүргэдэггүй.” (Лук 11:46) Мөн юунаас ч илүүгээр Есүс хүмүүсийг Өөр уруугаа хэрхэн 
урьсныг санах хэрэгтэй: “Эцэж туйлдсан хүнд дарам үүрсэн хүмүүс ээ, бүгд Над уруу 
ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөр дээрээ авч, Надаас суралц. Учир нь Би зүрх 
сэтгэлдээ дөлгөөн, даруу билээ. Тэгээд та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний 
буулга амархан, Миний ачаа хөнгөн.” Хичээх, сэрэмжтэй байх хэрэгтэй гэсэн Есүсийн 
тушаал бидэнд дарамттай мэт харагддагийн учир гэвэл бид үүнийг өөрсдөө хийнэ гэж 
боддог. Ертөнцийн Эзэний хаант улсад орох болзол болсон зүйлсийг хий гэж бидэнд 
хэлчихээд Есүс Өөрөө бидний хийх эсэхийг алсаас хараад зогсож байдаг гэж боддог нь 
бидний төрлөх хандлага юм. Хэрэв Тэр бидэнд ямар нэг зүйлийг хийлгэхээр өгсөн бол 
хийх чадварыг нь Өөрөө өгдөг гэдгийг бид шууд ойлгож чаддаггүй. 

  



Есүс өөрийн цусаар тогтоосон 
Шинэ гэрээг биелүүлэхээр ирсэн

Эш үзүүлэгч Иеремиагаар дамжуулан амлагдсан “шинэ гэрээг” гүйцэлдүүлэхээр ирсэн 
гэдгээ Есүс мэдэж байсан. Өөрийн амьдралын төгсгөлд буюу Сүүлчийн Зоогийг 
барихдаа Тэр Өөрийн цусыг төлөөлүүлэн аяга аваад ингэж хэлсэн: “Энэ нь та нарын 
төлөө асгагдах Миний цусаар тогтоох шинэ гэрээ юм.” (Лук 22:20)

Чулуун хавтан дээр бичиж Мосетэй хийсэн гэрээнд (Египетээс Гарсан нь 24:12) 
бичигдээгүй, харин Ертөнцийн Эзэний хүмүүсийн зүрхэнд бичигдсэн гэх тэр “шинэ 
гэрээний ” юу нь шинэ юм бэ? Ертөнцийн Эзэн Иеремиагаар дамжуулан амлахдаа, 
“Үзэгтүн, Израилийн гэр болон Иудагийн гэртэй Би шинэ гэрээ хийх өдрүүд ирж байна. 
Тэр нь эцэг өвгөдийг нь Египетийн нутгаас гаргахын тулд гараас нь барьсан тэр өдөр 
байгуулсан гэрээтэй .... адил биш юм. Гэвч энэ нь тэдгээр өдрүүдийн дараа Израилийн 
гэртэй Миний байгуулах гэрээ юм. Эзэн тунхаглаж байн,: Би Өөрийн хуулийг тэдний 
дотор хийж, зүрхэн дээр нь Би түүнийг бичнэ.” (Иеремиа 31:31-33)

Есүс амьдрал, үхэл, амилалтаараа болон Ариун Сүнсийг илгээснээрээ энэхүү 
шинэ гэрээг эхлүүлсэн юм. Ертөнцийн Эзэний Сүнс Түүний хүмүүст өгөгдөж, тэдний 
сүнс шинэчлэгдсэнээр дуулгавартай байдал нь (нарийн хаалгаар орохыг хичээх зүтгэл) 
шинэ гэрээгээр дамжуулан хамгаалагдах болно гэж эш үзүүлэгч Езекиел бичсэн байдаг. 
“Би Өөрийн Сүнсийг та нарын дотор оруулж, та нарыг Өөрийн тогтоолуудаар явуулна... 
Би тэдэнд ганц зүрхийг өгч, тэдний дотор шинэ сүнсийг тавина. Би тэдний махан биеэс 
чулуун зүрхийг авч, тэдэнд махан зүрхийг өгнө. Энэ нь тэд Миний дүрэм дотор явж, 
миний зарлигийг сахин түүнийг үйлдахийн тулд юм.” (Езекиел 36:27, 11:19-20) Өөрийн 
тушаалуудын хамт дагах чадварыг ч бас өгөх нь Ертөнцийн Эзэний хүсэл байсан. 

Есүс Өөрийн цусыг урсгаснаараа өөрт нь найдагч бүхний төлөө энэхүү шинэ 
гэрээг худалдан авсан. Тэгээд өөрийн ард түмний төлөө Түүний авчирсан өршөөлийн 
үндсэн дээр (Матай 26:28) Тэр тэдэнд Ариун Сүнсийг өгнө гэж амласан. Тэр ингэж 
хэлсэн: 

Би Эцэгээсээ гуйхад, Тэр та нарт өөр Туслагчийг өгнө. Тэр нь та нартай үүрд хамт 
байна. Тэр бол үнэний Сүнс мөн.... Тэр та нартай үргэлж хамт байх бөгөөд та нарын 
дотор байна.... Би Эцэгээсээ та нар уруу Туслагчийг илгээнэ. Тэр бол Эцэгээс гарах 
үнэний Сүнс мөн Тэр ирэхдээ Миний тухай гэрчилнэ.... Тэр Намайг алдаршуулна. 
Яагаад гэвэл Тэр Минийхийг авч түүнийгээ та нарт мэдүүлнэ. (Иохан 14:16, 15:26, 
16:14) ()()  

Христгүй бол бидний зүтгэл 
хохирол байх болно

Тиймээс Есүс Өөрийн үхлээр болон Сүнсийг илгээснээрээ дамжуулан, Өөрт нь 
найдагчдад шинэ гэрээг авчирсан. Тэр шинэ гэрээний зүрх болсон зүйл бол бидний гэм 
нүгэл уучлагдаж, Ертөнцийн Эзэний бидэнд өгсөн тушаалыг биелүүлэхэд буюу нарийн 
хаалгаар орохыг хичээж чадахад минь туслах Сүнсийг илгээх явдал мөн. Өөрөөр 
хэлбэл, Есүс бидэнд “нарийн хаалгаар орохыг хичээ” гэж хэлчихээд зайдуу зогсоод 
ажиглаж байдаг гэсэн үг биш. Мартин Лутер нэгэн алдартай магтуу дуун дээрээ ингэж 
хэлсэн байдаг: 

  



 Бид өөрсдийн хүчинд түшиглэж байсан бол

зүтгэл маань хохирол болно.

Бидний талд зогсох зөвт Нэгэн 

Ертөнцийн Эзэний сонгосон Нэгэн биш гэж үү

Тэр Нэгэн хэн бэ гэвэл,

Христ Есүс, энэ бол Тэр, Сабаот Их Эзэн

Түүний нэр үеэс үед хэвээр оршдог

Энэ тэмцэлд Тэр л ялагч.1

Бид өөрсдөө зүтгэх ёстой биш юм. Зүтгэх ёстой гэсэн тушаал маань Түүний дүрэм 
дотор алхахад туслах шинэ гэрээг (Езекиел 36:27) бидний өмнөөс биелүүлэх Ертөнцийн 
Эзэний хүчирхэг зүтгэлийг амсах боломж ажээ. Энэ бүгдийн талаар бид Ертөнцийн 
Эзэний хаанчлал, мөнхийн амьдрал хэрхэн оршдог тухай болон нарийн хаалгаар 
орохыг хичээнгээ найдвар, баяр хөөр ба амар тайвнаа хэрхэн хадгалах тухай ярих 
дараагийн бүлгээс илүү түлхүү харах болно. 

  



Үнэнээр би та нарт хэлье. Ертөнцийн Эзэний хаанчлалыг хүүхэд адил хүлээж аваагүй 
хэн боловч тэнд орохгүй.

Марк 10:15

  



Зургаадугаар Бүлэг

Есүсийн доторх бидний баяр хөөр 

зүтгэлийг маань дэмжиж өгдөг

Ертөнцийн Эзэний хаанчлал уруу нарийн хаалгаар орохыг хичээ гэсэн тушаал нь 
тэрхүү зүтгэлийг итгэл найдвараар дүүрэн байлгах ямар нэгэн зүйлийг Ертөнцийн Эзэн 
хийсэн гэдэг үнэнтэй заавал хамт яригдах ёстой. Бид орж чадахгүй байх вий гэсэн 
айдас дотор зүтгэх эсвэл зүгээр л орно гэсэн баталгаа төдий ч бус харин аль хэдийн 
орсон гэсэн бат итгэлтэйгээр зүтгэх юм. Энэ нь магадгүй логикийн зөрчилтэй 
сонсогдож болох юм: Орсон зүйлдээ орохыг хичээ. Гэвч энэ Есүст итгэж найддаг 
бүгдийн хувьд яах ч аргагүй үнэн. 

Ертөнцийн Эзэний хаант улсын нууц: Энд байна

Есүсийн сургаалыг харах юм бол Ертөнцийн Эзэний хаант улс болон мөнхийн 
амьдралын аль аль нь ирээдүйн амлалт гэдгийг хэлж байгаагийн зэрэгцээ одоо цагт ч 
бас хамаатай гэдгийг илэрхийлсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, нарийн хаалгаар орохыг 
хичээ гэдэг тушаалыг өгөхдөө Есүс Түүний хаанчлал бүрэн төгөлдрөөр ирэх үед бид 
Ертөнцийн Эзэнтэй хэрхэн төгс нөхөрлөх тухай ба эцсийн баяр хөөрийн талаар 
онцгойлон хэлсэн байдаг. Түүгээр орохыг хичээ. 

 Гэхдээ “хаанчлалын нууц” (Марк 4:11) юу гэвэл, хаанчлал Түүний үйлчлэл дунд 
аль хэдийн ирсэн бөгөөд дагалдагчид үүнийг эцсийн өдөр болохоос өмнө буюу одоо 
амсаж мэдэрч, хаанчлал уруу орж болно гэдгийг Есүс дагалдагчиддаа илчлэн хэлсэн 
байна. Жишээлбэл, “Хэрвээ Би Ертөнцийн Эзэний хуруугаар чөтгөрүүдийг зайлуулдаг 
бол Ертөнцийн Эзэний хаанчлал та нарт ирчихээд байна.... Учир нь Ертөнцийн Эзэний 
хаанчлал нь та нарын дунд байна.” (Лук 11:20, 17:21) Ирээдүйд биелэгдэх Ертөнцийн 
Эзэний хаанчлал Түүний үйлчлэл дунд ойрхон ирсэн ба хаанчлалын хүч чадал нь 
хүмүүсийг гэм нүгэл болон Сатаны хүлээсээс чөлөөлөхөд оршдог. 

Тэгэхээр Есүсийн дагалдагчид болох бидний хувьд “нарийн хаалгаар орохыг” 
хичээх зүтгэл маань үнэгүй бэлэг болгон хүлээн авсан хаанчлалын хүч чадал дотор 
хийгдсэн гэсэн үг юм. Энэ талаар Есүсийг юу гэж хэлсэнийг харъя: “Үнэнээр Би та нарт 
хэлье. Ертөнцийн Эзэний хаанчлалыг хүүхэд адил хүлээж аваагүй хэн боловч тэнд 
орохгүй.” (Марк 10:15) Бид одоо хаанчлалыг итгэлээр бэлэг болгон хүлээн авч, хүч 
чадлыг нь амсаж мэддэг байна. Хаанчлалын энэ хүч чадлаар бид “хэцүү замаар” явж, 
“нарийн хаалгаар” орж чадна. Логик зөрчилдөөнтэй нь гэвэл, хаанчлал дотроос 
хаанчлал уруу орно гэсэн үг. Хаанчлалын одоогийн хүч чадал энд байгаа ба итгэлээр 
бид тэр хүч чадал уруу орсон. Харин үхэл, өвчин, гэм нүглийг ялах ялалт бүхий 
хаанчлалын биелэл хараахан болоогүй буюу ирээдүйд болно. 

  



Мөнхийн амьдрал одоо биднийх

Ертөнцийн Эзэний хаанчлалын ирээдүй ба одоогийн холбоос нь мөнхийн амьдралын 
хувьд бас яг адилхан. Нэг талаас нь харвал, Есүс мөнхийн амьдралыг ирээдүйд авах өв 
гэж хэлдэг: “Миний нэрийн төлөө өөрийн гэр орноо, ах дүүсээ, эгч дүүсээ, эсвэл эцэг 
эхээ, хүүхдүүдээ, эсвэл эдлэн газраа орхисон хүн бүр зуу дахин ихийг хүртэх бөгөөд 
мөнх амийг өвлөх болно.” (Матай 19:29; cf. 25:46) Гэхдээ нөгөө талаас нь харвал, Түүнд 
итгэнэ гэдэг нь одоо мөнхийн амьтай болсон гэсэн үг гэж Тэр заадаг: “Үнэнээр үнэнээр 
Би та нарт хэлье. Миний үгийг сонсоод, Намайг илгээгч Түүнд итгэгч нь мөнх амьтай 
болох бөгөөд яллагдахгүй. Харин үхлээс өнгөрч амь уруу шилжив.” (Иохан 5:24; cf. 
3:36) Есүст итгэснээр дамжуулан бид одоо мөнхийн амьтай болсон боловч, мөнхийн 
амьдралын бүрэн төгс амтыг ирээдүйд амсах болно. 

Амь ба Хаанчлал одоо биднийх гэдэг нь 
өөртөө итгэх итгэлийг бус харин баяр хөөрийг төрүүлнэ

Ертөнцийн Эзэний хаанчлал ба мөнхийн амьдрал уруу орохын аль аль нь одоо байгаа 
ба ирээдүйн найдвар бөгөөд тэглээ гээд энэ үнэн нь биднийг өөртөө итгэх итгэл ба 
хайхрамжгүй байдалд хүргэхгүй гэж Есүс хэлсэн. Үүнээс болж “Би нэгэнт аврагдсан. 
Тийм учраас би одоо яаж амьдарсан ч хамаагүй. Би сэргэг байх шаардлагагүй. Нарийн 
хаалгаар орохыг хичээх ч шаардлагагүй.” гэсэн хандлага гарахгүй. Энэ бол мөнхийн 
амьдрал уруу орсон, Ертөнцийн Эзэний хаанчлалын хүч чадлаар ухаажсан хүний 
ярьдаг зүйл биш. Харин энэ үнэнээс болж баяр хөөртэйгээр зовж чадна. 

Зарим хүмүүсийн хувьд зовно гэдэг нь тийм ч баяр хөөртэй амьдрал биш 
санагдах байх. Дарамттай санагдах биз. Гэхдээ Есүсийн дагалдагч нарын хувьд тийм 
биш. Мэдээж загалмайгаа үүрээд, өөрийгөө үгүйсгэж, “бүгдийн зарц” болж (Марк 
10:44) амьдраснаар зовлон амсаж болно. Гэвч дарамттай биш. Эргэлт болгон дээр баяр 
хөөр байдаг. Тийм ч учраас Есүс “...баярла. Баясан цовхоч.” (Лук 6:23) гэж хэлсэн. 
Үнэндээ энэ бол одоо мөнхийн амьтай байх, одоо Ертөнцийн Эзэний хаанчлалд 
байгаагаа мэдэх, одоо гэм нүглээ уучлагдсан байхыг мэдэхийн баяр хөөр бөгөөд 
Ертөнцийн Эзэний хаанчлалын биелэл уруу нарийн хаалгаар орохын тулд зовлон дунд 
зүтгэх чадварыг маань тэтгэж өгдөг нөхөрлөл болох Есүстэй нөхөрлөх нөхөрлөлийг 
эдэлж амьдрах явдал мөн. Матай 13:44 дээр гардаг богинохон сургаалт зүйрлэлийн утга 
энэ ажээ. “Тэнгэрийн хаанчлал бол талбайд нуусан эрдэнэ лугаа адил юм. Түүнийг хүн 
олоод нууж, баярласандаа явж, өөрт байгаа бүхнээ зараад, тэрхүү талбайг худалдан 
авна.” Нарийн хаалгаар орохын тулд зовлон дотор зүтгэхийн тулд бүхнээ зарах 
үйлдлийг тэтгэгч нь баяр хөөр юм. 

Баяр хөөрөөсөө болж өөрт байгаа бүхнээ зарах. Энэ бол хэцүү, дарамттай мэт 
харагдаж байгаа зүйлийг яаж хийхийн жишээ юм. “Тэр баярласандаа явж, өөрт байгаа 
бүхнээ зарна.” Энэ бол бидний Есүсийг даган явахдаа амсах зовлонгийн маань дээр 
намирах уриа юм: Бид баярласандаа хуурамч таашаал, хуурамч зовлонгоор сүнс 
сэтгэлийг маань устгах ямар ч уруу татлагын эсрэг тэмцэх болно. Тэмцэх ёстой,  
тэмцээд ялах хүмүүс шиг тэмцэх болно. Зовлонтой байх нь мэдээжийн зүйл бөгөөд 
Христийн хоньдын хувьд гарз хохирол нь ч мэдээж юм. “Миний хонин сүрэг дууг минь 
сонсдог. Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд Намайг дагадаг юм. Би тэдэнд мөнх амийг өгнө. 
Тэд хэзээ ч мөхөхгүй бөгөөд тэднийг хэн ч Миний гараас булаахгүй.” (Иохан 10:27-28)

  



Хулчгаруудад зориулсан тусламж

“Нарийн хаалгаар орохыг хичээ” гэсэн Есүсийн тушаалд бүгд багтсан. Үүнээс бид 
Түүний бүх тушаалууд нэн чухал гэсэн утгыг харж болно. Энд нэг хэсэг бүлэг 
тушаалын талаар бус бүгдийнх нь талаар ярьж байна. Түүний бүх үгийг бид маш 
няхуур авч үзэх ёстой гэсэн тушаал юм. Бид өөрсдийн бодол, мэдрэмж, үйлдэл бүртээ 
цаг тутам, өдөр бүр, бүх амьдралынхаа туршид сонор сэрэмжтэй байх ёстой. Тийм 
учраас зарим нэг Есүсийн хулчгар дагалдагчид үүнээс болж хэцүү болдог. Бүгд үүний 
төлөө зориг шулуудахад туслахыг би нилээд оролдож үзсэн. Тэгээд би энэ бүлгийнхээ 
төгсгөлд бүгд хамтдаа нарийн хаалгаар орохыг хичээн зовохдоо итгэл найдвар, баяр 
хөөрөө хадгалж болох аргуудыг жагсаан бичье гэж бодлоо. 

Бидний тэмцэл байхгүйгээ олж авахад бус
Байгаа зүйлээ хайрлахад оршино

Нэгдүгээрт, бидний гол тэмцэл бол Есүсийг амьдралынхаа туйлын үнэ цэнэтэй зүйл гэж 
харсаар байх явдал гэдгийг санах хэрэгтэй. Тэр биднийг пластик эрдэнийн чулууны 
төлөөх тэмцэлд дуудаагүй. Есүсийг дагах гэдэг нь талбайд нуусан хязгааргүй үнэтэй 
эрдэнэсийг олсоны үр дүн юм. Тэгээд бид баяртайгаар тэр эрдэнэсийг бүрэн эдлэхийн 
тулд “эд материал, төрөл садан болон зуурдын энэ амьралаасаа татгалзаж чадна.”2 
Нарийн хаалгаар орохыг хичээх нь Есүсийг бүх зүйлээс илүү үнэ цэнэтэйд тооцож 
байгаатай л адилхан хэцүү юм. Хийхийг хүсэхгүй байгаа зүйлээ хийх нь бидний тэмцэл 
биш харин туйлын хүсүүштэй зүйлийг хүсэх нь бидний тэмцэл юм. Бид Ертөнцийн 
Эзэний бидэнд өгөх эцсийн өдрийн амралтыг олж авахын тулд дарамттайгаар тэмцэх 
бус харин Есүсийн үнэгүйгээр өгч буй амар тайван дотор амрахын тулд сэтгэл дүүрэн 
тэмцэх юм. “Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн хүмүүс ээ, бүгд Над уруу ир. Би та 
нарыг амраая. Буулгыг минь өөр дээрээ авч, Надаас суралц. Учир нь Би зүрх сэтгэлдээ 
дөлгөөн, даруу билээ. Тэгээд та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга 
амархан, Миний ачаа хөнгөн.” (Матай 11:28-30) Есүсийн тушаалуудыг дагах нь Түүний 
амлалтуудыг хайрлаж, Түүнийг эрхэмлэхтэй л адил хэмжээний хэцүү юм. 

Боломжгүйг хийхэд Есүс бидэнд тусална гэж амлаж байна

Хоёрдугаарт, Түүний тушаалуудыг дагахад Есүс бидэнд тусална гэж амласан. “Би бол 
усан үзмийн мод, та нар бол мөчрүүд. Хүн Миний дотор байж, Би мөн түүний дотор 
байвал, тэр хүн их жимс ургуулна. Учир нь Надаас салангид байвал та нар юу ч хийж 
чадахгүй.” (Иохан 15:5) Тэр бидэнтэй үеийн төгсгөл хүртэл хамт байна гэж амласан. 
(Матай 28:20) Тэр тэнгэр өөд одохдоо биднийг өнчрүүлж орхихгүй харин бидэн уруу 
ирж, туслах болно гэж амласан. (Иохан 14:16-18) Түүний тушаалууд хийхэд боломжгүй 
гэдгийг Тэр өөрөө мэдэж байгаа бөгөөд бүхнийг чадагч Өөрийн тусламжийг үзүүлнэ 
гэж амласан: “Энэ нь хүмүүст боломжгүй боловч Ертөнцийн Эзэний хувьд өөр. Учир нь 
Ертөнцийн Эзэнд бүх юм боломжтой.” (Марк 10:27) Түүний энэрлийг олж авахын тулд 
хичээнэ гэж бүү бод. Харин Түүний хайр энэрлийн тусламжтайгаар хичээнэ гэж бод. 

  



Уучлал ба зөвтгөл нь 
Бидний зүтгэлийн суурь мөн

Гуравдугаарт, гэмийн уучлал, итгэлийн зөвтгөл нь бидний зовлонгийн суурь болно 
гэдгийг санаарай. Бид эдгээрийн төлөө зовдоггүй. Харин ч бидэнд эдгээр нь байгаа 
учраас зовдог. Матай 26:28-д Есүс бидэнд уучлалыг санал болгож байна. (“Энэ бол 
нүглүүдийн уучлалын тулд олны төлөө урсгах гэрээний Миний цус.”) 

  

 

  


