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Эфесэйхиндэ 2:2  Тиихэдэ таанад газар дэлхэйн нүгэл шэбэлтэ замаар
ябажа,  Бурханай  мэдэлдэ  байдаггүй  хүнүүдые  мүнөөшье  захиржа
байдаг һүлдын, хара хүсэнүүдэй ноёной мэдэлдэ байгаат.

Матвей  6:10  Хаан  түрэшни  мандахань  болтогой, тэнгэри  огторгойтойл
адляар газар дэлхэй дээрэшье эрхэ хүсэлшни бэелхэнь болтогой!

Лука 22:42  «Эсэгэ Бурхамни, хэрбээ хүсэбэл, энэ аягаһаа амсуулангүй,
иимэ ехэ зоболон намһаа зайлуулыш даа! Гэбэшье энэ минии мэдэхэ
хэрэг бэшэ, өөрыншни эрхэ хүсэлөөр болог лэ».

Иоанн  16:7-9  Теэд би таанарта үнэниие хэлэнэб: минии Эсэгэдээ ошоо
һаамни,  таанадта  дээрэ  байха.  Хэрбээ  минии  ошоогүй  һаа,
Туһалагшатнай  таанадта  ерэхэгүй,  харин  би  ошожо,  Туһалагшые
таанадта эльгээхэб. 8 Нүгэл шэбэл, үнэн зүб, зарга шүүбэри гэдэг юун
бэ гэжэ дэлхэйн зондо тэрэ Туһалагша ерэхэдээ харуулха. 9 Харуулха
нүгэл шэбэлынь юун бэ гэбэл – дэлхэйн зон намда этигэнэгүй.

2  Тимофейдэ  2:10  Бурханай шэлэжэ абаһан хүнүүдэй Иисус Христосой
ашаар  абарагдан,  мүнхын  алдарта  хүртэхын  тула  би  эдэ
зоболонгуудые дабажа байнаб.

Римэйхиндэ  15:20,21  Тиихэдээ  би  ондоо  хүнэй  татаһан  һуури  дээрэ
барихагүйн тула Христос тухай хүнүүдэй огто дуулаагүй газар дайдаар
номнохо гэжэ оролдожо байгааб. 21  Нангин Бэшэгэй хэлэһэн ёһоор:
«Тэрээн тухай мэдээсэлгүй байһан хүнүүд хараха, Тэрээн тухай юумэ
дуулаагүй хүнүүд ойлгохо».

Элшэнэрэй 2:36,37 Тиимэ ушарһаа таанадай саазалһан Иисусые Бурхан
өөрөө  Дээдын  Эзэн  болон  Бурханай  табисуурта  болгожо  табяа.
Израилиин  бүхы  зон,  энээниие  хадуужа  абагты.  37  Иимэ  юумэ
дуулаһан хүнүүд зүрхэеэ доһолгон: – Аха дүүнэр аа, бидэ яаха болоо
гээшэбибди? – гэжэ Пётрһоо, мүн бусадшье элшэнэрһээ һураба.

Еврейнүүдтэ 4:2 Сүл губяар ябаһан зондол тон адли бидэ Һайн Мэдээсэл
дуулажа абаһан байгаабди. Тэдэнэр Бурханай үгые дуулаһаншье һаа,
һайн болоогүй юм. Ушарынь хэлэхэдэ, тэдэ Бурханай үгые шагнажа
байхадаа, тэрэ үгыень этигэл һүзэгтэйгээр тогтоожо абаагүй.

Иеремия 24:7  -  Матвей  22:37  Иисус  тэрээндэ:  «Ши  бүхы  зүрхэ
сэдьхэлээрээ,  бүхы һүнэһэ һүлдөөрөө, бүхы ухаан бодолоороо Эзэн
Бурхандаа дуратай бай», – гэжэ харюусаба.

Элшэнэрэй  16:14  Тэдэ  эхэнэрнүүдэй  дунда  Тиатир  хотын  Лидия  гэжэ
нэрэтэй, улаан бүд наймаалдаг Бурханда һүзэглэдэг эхэнэр бидэниие



шагнажа байгаа. Дээдын Эзэн Павелай хэлэжэ байһан үгэнүүдые энэ
эхэнэрэй дуулажа абахын тула оюун ухааень нээбэ.

Матвей  13:14-16  Тиихэдээ  Исайя  лүндэншын  тэдэн  тухай  уридшалан
хэлэһэн  ёһоор  болоно: „Хүнүүд  хэдышье  шагнаад,  ойлгохогүй;
хэдышье  шэртэжэ  хараад,  юумэ  обёорхогүй. 15  Юундэб  гэбэл,  эдэ
зоной  сэдьхэлынь  мохоороо, шэхэнь  таглараа, нюдэнь  анигдаа.
Тиимэһээ  тэдэ  нюдөөрөө  юумэ  харанагүй, шэхээрээ  дууланагүй,
ухаагаараа  юумэ  ойлгоногүй, тэдэниие  аргалжа  эдэгээхымни  тула
намда  ханданагүй“. 16  Харин  таанад  аза  жаргалтайт:  нюдэнтнай
харана, шэхэтнай дуулана.

Исайя 6:9,10 - Элшэнэрэй 28:27 Энэ арадай зүрхэниинь өөхөөр хушагдаа,
Шэхээрээ арай гэжэ дуулана, нюдэниинь анилдаад байна. Тиигээгүй
һаа,  нюдөөрөө  хараха, шэхээрээ  дуулаха, зүрхөөрөө  ойлгохо  һэн.
Тиигээд намда хандаха һэн, тиин би тэдэниие эмшэлэн эдэгээхэ һэм».

Марк 4:11,12  Иисус тэдэндэ:  «Бурханай хаан түрэ тухай гүн нюусанууд
таанадтал  тайлбарилагдана,  харин  гадуур  байһан  тэдэ  зондо  би
һургаалта үгэнүүдээр лэ хөөрэнэ гээшэб. Тиимэһээ: „Тэдэнэр хараба,
шэртэбэшье, юумэ обёорхогүй. Тэдэнэр сонособо, шагнабашье, юумэ
ойлгохогүй. Хэрбээ  юумэ  обёордог,  ойлгодог  һаа, тэдэ  Бурханда
хандаха һэн, тиигээд Бурхан тэдэниие хүлисэхэ һэн“», – гэжэ хэлэбэ.

Иоанн  12:39,40  Ондоо  газарта  Исайя  юундэ  тэдэ  этигэжэ  шадахагүйб
гэжэ тайлбарилһан байгаа: 40 «Бурхан тэдэ хүнүүдые һохор болгоо,
ухааень  балартуулаа. Тиимэһээ  тэдэ  нюдөөрөө  юумэ  харанагүй,
ухаагаараа юумэ ойлгоногүй. Тиигээгүй һаа намда тэдэ хандаха һэн,
би тэдэниие аргалжа эдэгээхэ һэм».

Римэйхиндэ  11:7,8  Зай  юун  болоноб?  Израилиин  арад  зон  бэдэрһэн
юумэеэ олоогүй. Зүгөөр үсөөхэн лэ Бурханай шэлэжэ абаһан хүнүүд
бэдэрээшэеэ  олоо  юм,  харин  бусад  зониинь  Бурханай  уряалые
анхараагүй юм. 8 Нангин Бэшэг соо хэлэһэнэй ёһоор: «Бурхан тэдэнэй
сэдьхэлые  мэдэрэлгүй  болгоо,  тиин  тэдэнэр  мүнөөдэршье  болотор
хараха гү, али дуулаха аргагүй байна».

2  Фессалоникиинхидтэ 2:10,11   үхэлдэ  хүртэхэ  хүнүүдтэ  элдэб  янзын
мэхэ гохо хэрэглэхэ. Өөһэдыгөө абаран, үнэн зүб юумэндэ этигээгүй,
дурлаагүй  зон  үхэхэ. 11  Тэрэнэйнь  түлөө  Бурхан  тэдэ  зониие
эндүүрүүлхэ аргатай хүсэ эльгээхэ, тиигээд тэдэ зон хуурмаг юумэндэ
этигэжэ байха.

Матвей  13:18-23  Мүнөө  таанар  таряашан  тухай  һургаалта  үгын  удха
ушарые шагнагты. 19  Бурханай  хаан  түрэ  тухай  мэдээсэл  шагнаад,
юумэ ойлгоогүй хүнүүд – харгын хажууда сасагдаһан үрэһэндэ адли
юм. Тэдэндэ муу шолмос ерээд, сэдьхэл зүрхэндэнь таригдаһые абаад



арилдаг.20  Шулуутай  газарта  унаһан  үрэһэн  гээшэнь  мэдээсэл
шагнаад, тэрэниие гансата баяртайгаар хүлеэн абаһан хүнүүд тухай
хэлэгдэнэ. 21 Зүгөөр тэрэ мэдээсэл сэдьхэлдэнь гүнзэгы үндэһэлөөгүй
ушарһаа удаан тогтодоггүй: мэдээсэлэй түлөө зоболонгой тохёолдоо
һаань,  али  мүрдэжэ  намнажа  эхилээ  һаань,  тэрэниие  удангүй
орхижорхидог. 22  Үүргэнэ  соо  унаһань  иимэ  удхатай:  хэн  нэгэн
мэдээсэл  дуулажа  абабашье,  энэ  ажамидаралайнгаа  түлөө
оролдолгонь,  эд зөөридэ обтолгонь мэдээсэлые даражархидаг,  тиин
тэрэ мэдээсэл ямаршье үрэ дүнгүй байдаг. 23 Үрэжэлтэй хүрьһэндэ
таригдаашань  иимэ  удхатай:  мэдээсэл  шагнаад,  тэрэниие  ойлгоһон
хүнүүд аша үрэ ехэтэй юм – тэдэнэй нэгэ зариманиинь тариһанһаа зуу
дахин ехэ, нүгөөдүүлынь жара дахин ехэ, баһа бусадынь гуша дахин
ехэ үрэжэлтэй байдаг».

2 Коринфынхидтэ 3:15,16 Мүнөөдэршье тэдэнэй ямаршье сагта Моисейн
Хуули  уншахадань,  зүрхэ  сэдьхэлынь  үшөөл  хаалтатай  байдаг. 16
Зүгөөр тэрэ хушалта хүнэй Дээдын Эзэндэ хандаһан лэ сагтань абтажа
хаягдадаг.

Осиин 11:3-7 - Матвей 11:28-30 Хүшэр хүндэ ашаанда даруулжа ядарһан
зон булта намда ерэгты, би танай һанаа амаруулхаб. 29  Минии хазаар
абажа өөһэдыгөө хазаарлагты, намһаа һуража абагты, ушарынь юуб
гэбэл, би даруу,  номгон сэдьхэлтэйб, тиин таанад һанаагаа амархат.
30  Минии таанадта үгэхэ хазаар хашар бэшэ юм даа, таанадта ашаха
ашаан хүнгэн юм даа».

Элшэнэрэй  26:18  Би  шамайе  еврейнүүдһээ,  мүн  бусад  арадуудһаа
абархаб.  Мүнөө  тэдэнэй  нюдыень  нээжэ,  харанхы  мунхагһаа  гэрэл
туяада шэглүүлхыншни тула, сатанагай эрхэ мэдэлһээ Бурханай эрхэ
мэдэлдэ оруулхыншни тула, мүн намда этигэн тэдэнэй нүгэл шэбэлээ
хүлисүүлжэ,  Бурханай  арад  зоной  дунда  өөрынгөө  һуури  эзэлхынь
тула би шамайе тэдэндэ эльгээнэб».

2 Тимофейдэ 2:24-26 Дээдын Эзэнэй зараса, ши хэрүүл гаргангүй, харин
уринаар  хүн  бүхэндэ  хандажа,  тэсэбэритэй  һайн  һургагша  байха
ёһотойш. 25 Шамда эсэргүүсэһэн хүнүүдые Бурхан нүгэл үйлэдэхыень
болюулжа,  өөртөө  хандуулха,  үнэн  зүбые  мэдэрхэ  боломжо  үгэхэ
магадалтай  юм  хадань  ши  тэдэ  зониие  ехэл  дарууханаар  заһажа
байгаарай. 26  Тиигэжэ  тэдэнэр  шолмосой  эрхэ  мэдэлдэ  байһанаа
мэдэржэ, һабарһаань мултаран тэрьедэхэ.

Гэршэлгэ 3:17-19  Юундэб  гэхэдэ,  таанад:  «Би  баяжааб,  ехэ  зөөритэй
болооб,  юугээршье  дутанагүйб!»  –  гэнэт.  Теэд таанад ямаршье зол
хубигүй, үгытэй ядуу, баарһан, һохор балай, нюсэгэн болоод байһанаа
мэдэнэгүйт! 18 Баян болохын тула галаар арюудхагдаһан алта намһаа



худалдажа  абахыетнай  зүблэнэб,  шарбай  нюсэгэн  бэеэ  харуулжа
ябахагүйн тула сагаан хубсаһа намһаа абажа үмдэгты, юумэ харадаг
болохын  тула  нюдэнэй  эм  абажа,  нюдэндөө  түрхигты. 19  Дуратай
хүнүүдээ  би  элишэлэн  шүүмжэлдэг,  хэһээдэгби.  Тиимэһээ  таанад
хэшээл оролдолго гаргагты, нүгэл хэхэеэ болигты.

2  Коринфынхидтэ  7:10   Бурханай  ашаглаһан  уйдхар  зүрхэ  сэдьхэлые
хубилган абаралгада хүтэлдэг, тиин энээн тухай халаглахын хэрэггүй.
Харин юрын уйдхар үхэл асардаг юм.

1 Xаашуулай 18:37 - God turned heart back to God
2 Коринфынхидтэ 4:4 Һүзэглэдэггүй зоной ухаан бодолыень энэ дэлхэйе

захиржа байһан нүгэлтэ бурхан харанхы мунхагаар хушаа,  тиимэһээ
тэдэ балар һохор зон Бурханай дүрэнь болохо Христосой алдар тухай
һайн мэдээсэлһээ сасарһан гэрэл туяае хараха аргагүй байгаа.

Лука 8:11-15  Эдэ  һургаалта  үгэнүүдэй  удха  иимэ:  үрэһэн  гээшэнь
Бурханай  үгэ  мүн. 12  Харгын  хажууда  унаһан  үрэһэн  гээшэнь  –
Бурханай  номнол  үгэнүүдые  шагнагшад  мүн,  теэд  удаань  шолмос
ерэжэ, ойлгоһон юумыень сэдьхэлһээнь ходолжо абаашана, тиихэдэнь
тэдэ  хүнүүд  этигэхэеэ  болижо,  абарагдахагүй  болоно. 13  Шулуутай
газарта унаһан үрэһэн гээшэнь – номнол үгэнүүдые шагнаад, тэрэниие
ойлгожо  баярлабашье,  тэрэ  үгын  сэдьхэлдэнь  гүнзэгы  үндэһэлөөгүй
ушарһаа  тиимэ  хүнүүд  саг  зуура  һүзэглэбэшье,  хатуу  бэрхэ  сагай
ерэхэдэ һүзэглэхэеэ болишодог. 14 Үүргэнэ соо унаһан үрэһэн гээшэнь
–  номнол  үгэнүүдые  шагнабашье,  урдынхидаал  адли  хубиингаа
хэрэгтэ  дашуурһаар,  эд  зөөриин  барлаг  болоһоор,  бэеэ  жаргуулха
шуналда  абтаһаар  ямаршье  аша  үрэ  асарангүй  һалагшад  тухай
хэлэгдэнэ. 15  Үрэжэлтэй  газарта  унаһан  үрэһэн  гээшэнь  –  номнол
үгэнүүдые шагнажа, сэдьхэлдээ бүхөөр хадагалжа, тэсэбэритэй ябажа,
аша үрэ асарагшад тухай хэлэгдэнэ.

Элшэнэрэй  15:11  Бидэ  гансал  Дээдын  Эзэн  Иисусай  үршөөл  хайраар
абарагдаабди гэжэ этигэнэбди,  тиин  тэдэшье  баһа Иисусай  үршөөл
хайраар абарагдаа.

Римэйхиндэ  8:13  Тиигэжэ  ажамидараа хадаа үхэхэт,  харин  Һүлдөөрөө
нүгэлтэ хэрэгүүдээ һүнөөжэ байбал, амиды байхат.
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