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Ефес 2:2  Та  нар  урьд  нь  нүгэл,  хилэнц  дотор  энэ  ертөнцийн 
заншлын  дагуу  агаарын  хүчний  ноёрхогч  буюу  эдүгээ 
дуулгаваргүй хөвгүүд дотор ажиллаж буй сүнсийг дагаж явсан.

Матай 6:10  Таны  хаанчлал  ирэх  болтугай.  Хүсэл  тань  тэнгэрт 
шигээ газар дээр биелэгдэх болтугай.

Лук 22:42  —  Эцэг минь, хэрэв Та хүсэж байгаа бол энэ аягыг 
Надаас зайлуулаач. Гэвч Миний хүсэл бус, харин Таны хүсэл 
биелэгдэг гэв.

Иохан 16:7-9  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. 8 
Тэр  ирэхдээ  нүгэл,  зөвт  байдал  хийгээд  шүүлтийн  талаар 
ертөнцийг  зэмлэнэ.  9  Нүглийн  хувьд,  учир  нь  тэд  Надад 
итгэдэггүй.

2  Тимот 2:10  Энэ шалтгааны улмаас Христ Есүс дотор авралыг 
мөнх  алдрын  хамт  тэдэнд  авахуулахын  тулд  сонгогдсон 
хүмүүсийн төлөө би бүгдийг тэвчинэ.

Ром 15:20,21  Ийнхүү би өөр хүний суурин дээр барихгүйн тулд 
Христийн  нэр  дуурсагдаагүй  газарт  л  сайн  мэдээг 
дэлгэрүүлэхийг  хичээсэн.  21  Харин  энэ  нь«Түүний  тухай 
мэдээгүй  хүмүүс  харах  болно.  Сонсоогүй  хүмүүс  ойлгох 
болно» гэж бичигдсэн байдаг.

Үйлс 2:36,37  Тиймээс  Бурхан та  нарын цовдолсон тэр  Есүсийг 
Эзэн,  бас  Христ  болгосныг  Израилийн  айл  бүхэн  баттай 
мэдэгтүн гэв.  37  Сонссон зүйл нь тэдний зүрхийг  хөндсөнд, 
Петр болон бусад элч нараас — Ах дүү нар аа, бид одоо яах 
вэ? гэж асууцгаав.

Еврей 4:2  Учир  нь  сайн  мэдээ  бидэнд  тунхаглагдсаны  адил 
тэдэнд  ч  бас  тунхаглагдсан  юм.  Гэтэл  тэдний  сонссон  үг 
тэдэнд тус болсонгүй. Яагаад гэвэл тэр үг сонсогчдын дотор 
итгэлээр холбогдоогүй ажээ.

Иеремиа 24:7 Би тэдэнд Намайг мэдэх зүрхийг өгнө. Учир нь Би 
бол ЭЗЭН. Тэд Над уруу бүх зүрх сэтгэлээсээ буцаж ирэх тул 
тэд Миний хүмүүс, Би тэдний Бурхан болно.

Үйлс 16:14  Туатэйр хотоос ирсэн, нил ягаан өнгийн бөс даавуу 
худалдаалдаг,  Бурханд  мөргөгч  Лудиа  гэгч  нэгэн  эмэгтэй 



тэднийг  сонсож  байлаа.  Паулын  ярьж  буй  зүйлсийг 
анхааруулахын тулд Эзэн тэр эмэгтэйн зүрхийг нээжээ.

Матай 13:14,15 Тийм хүмүүс дээр Исаиагийн эш үзүүллэг биелдэг 
юм.  Юу  гэвэл  тэр  "Та  нар  сонссоор,  сонссоорбайтал  огт 
ухаарахгүй, харсаар, харсаар байтал огт ойлгохгүй. 15 Учир нь 
энэ  ард  түмний  зүрх  нь  хатуурч,  чихээрээ  дөнгөж  сонсон, 
нүдээ аньжээ. «Эс бөгөөс тэд нүдээрээ харж, чихээрээ сонсож, 
зүрхээрээ  ухаарч,  эргэж  буцах  байсан  бөгөөд  Би  тэднийг 
эдгээх байсан» гэсэн байдаг" гэсэн юм.

Исаиа 6:9,10  Тэр — Яв. Ард олонд үүнийг хэлтүгэй!  "Сонссоор 
бай. Гэвч бүү ухамсарла. Үзсээр бай. Гэвч бүү ойлго". 10 Энэ 
ард олны зүрх сэтгэлийг хатууруулж, чихийг нь дүлий, нүдийг 
нь  сохор  болго.  Эс  бөгөөс  тэд  нүдээрээ  харан,  чихээрээ 
сонсож, зүрхээрээ ухаарч, эргэж буцна, эдгэрнэ гэв.

Марк 4:11,12 Тэр тэдэнд айлдан — Бурханы хаанчлалын нууц та 
нарт  өгөгдсөн.  Харин  гадна  байгсад  нь  бүх  юмыг  сургаалт 
зүйрлэлээр авдаг. 12 Энэ нь тэд харж байхдаа хардаг боловч 
ухамсарлахгүй,  сонсож  байхдаа  сонсдог  боловч  ойлгохгүйн 
тулд юм. Эс бөгөөс тэд эргэж буцан, уучлагдах байсан гээд,

Иохан 12:39,40 Тиймээс ч тэд итгэж чадаагүй юм. Учир нь Исаиа 
бас 40 «Тэр тэдний нүдийг сохолж, зүрхийг нь хатуу болгосон. 
Ингэснээр  тэд  нүдээрээ  харж,  зүрхээрээ  ухаарч,  эргэж 
буцахгүй бөгөөд Би тэднийг эдгээхгүй юм» гэсэн.

Ром 11:7,8  Тэгвэл юу болох вэ? Израиль эрснээ олж авсангүй. 
Харин  сонгогдогсод  нь  үүнийг  олж  авав.  Үддсэнийг  нь 
хатууруулжээ.  8  Энэ  нь«Бурхан  тэдэнд  энэ  өдрийг  хүртэл 
мэдрэхгүй  сүнс,  Харахгүй  нүд,  сонсохгүй  чих  өгсөн»  гэж 
бичигдсэнчлэн ажээ.

2  Тесалоник 2:10,11  болон  бузар  муугийн  зүсэн  бүрийн  заль 
мэхтэйгээр  мөхөгсдийн  төлөө  ирнэ.  Яагаад  гэвэл  тэд 
аврагдахын тулд үнэний хайрыг хүлээн аваагүй.  11 Тиймээс 
Бурхан тэдний дээр төөрөгдлийн ажиллагааг илгээдэг. Тэгээд 
тэд худал хуурмагт итгэх болно.

Матай 13:18-23 Тиймээс тариачны сургаалт зүйрлэл ямар утгатай 
болохыг  сонсогтун.  19  Хэн  нэг  нь  хаанчлалын  тухай  үгийг 
сонссон авч үл ойлговол хорон нэгэн нь ирж, түүний зүрхэнд 
юу  суулгагдсаныг  булаан  авдаг  байна.  Энэ  нь  зам  хавиар 
унагсад юм. 20 Чулуурхаг газар унасан нь үгийг сонсоод тэр 
даруйдаа баяртайгаар хүлээн авч, 21 харин өөрт нь бат үндэс 
байхгүй тул түр зуур байдаг аж. Үгнээс болж хавчлага, эсвэл 



зовлон тохиолдоход тэр дороо л унадаг. 22 Хогийн ургамлын 
дунд унасан нь үгийг сонсдог. Харин дэлхийн зовнил болоод эд 
баялгийн хуурамч байдал нь үгийг шахан зайлуулахад энэ нь 
үр жимсгүй болдог. 23 Сайн хөрсөнд унасан нь үгийг сонсдог 
ба ойлгодог нэгэн байх бөгөөд тэр нь үнэхээр үр жимс гаргадаг. 
Зарим нь зуу, зарим нь жар, зарим нь гуч дахинг авчрах болно 
гэж айлдав.

2  Коринт 3:15,16  Энэ өдрийг  хүртэл Мосег  унших бүрд тэдний 
зүрхэн  дээр  бүтээлэг  тавиастай  байдаг.  16  Гэвч  хүн  Эзэнд 
хандаж эргэх бүрд бүтээлэг авагддаг.

Исаиа 30:28  Үндэстнүүдийг  шүүлтүүр  дотор  хойш  урагш  нь 
сэгсчин,  сүйрэл  уруу  төөрүүлэх  хазаарыг  хүмүүсийн  аманд 
хийхийн  тулд  Түүний  амьсгал  нь  халин  үерлэх  урсгал  мэт 
хүзүүнд тулна.

Хосеа 11:3-7  Гэвч  Ефраимд алхахыг  зааж  өгсөн  нэгэн  бол  Би 
билээ. Би тэднийг мутартаа авсан. Гэвч Би тэднийг эдгээснийг 
тэд  мэдээгүй.  4  Би  тэднийг  хүний  оосроор,  хайрын  уяагаар 
дагуулсан. Би тэдний хувьд эрүүнээс нь буулгыг өргөн хаядаг 
нэгэнтэй адил болсон. Би тонгойж, тэднийг хооллосон. 5 Тэд 
Египет газар уруу эргэж явахгүй. Гэвч тэд Над уруу эргэхээс 
татгалзсан учир Ассири нь тэдний хаан байх болно. 6 Илд нь 
тэдний  хотуудын  эсрэг  эргэлдэж,  тэдний  даамангийн 
хаалтуудыг  нурааж,  тэдний  зөвлөгөөнөөс  болж  тэднийг 
түймэрдэх болно. 7 Тийнхүү Миний ард түмэн Надаас урвах 
сонирхолтой  болсон.  Хэдийгээр  тэд  дээр  байгаа  Нэгэн  уруу 
тэднийг  дууддаг  боловч  хэн  ч  Түүнийг  өрдөө  өргөмжлөхгүй 
байна.

Үйлс 26:18  тэднийнүдийг  нээлгэж,  тэднийг  харанхуйгаас  гэрэл 
уруу,  Сатаны эрхшээлээс  Бурхан уруу эргүүлэхийн тулд юм. 
Тэгснээрээ тэд Надад итгэх итгэлээр ариусгагдсан хүмүүсийн 
дунд нүглийн уучлал ба өвийг хүртэх болно" гэсэн.

2 Тимот 2:24-26 Эзэний боол тэмцэл мөргөлдөөнд оролцох ёсгүй. 
Харин  бүх  хүмүүст  эелдэг  зөөлөн  ханд.  Заах  чадвартай, 
буруудахад тэвчээртэй байж, 25 зөрөлдөгсдийг төлөв байдал 
дотор  засаж  бай.  Хэрэв  магадгүй  Бурхан  тэдэнд  үнэний 
мэдлэгт хүргэх гэмшлийг соёрхвол 26 тэд ухаан орж, диаволын 
торноос  чөлөөлөгдөх  буй.  Учир  нь  диавол  өөрийн  хүслээр 
тэднийг хөдөлгөхийн тулд тэднийг олзлон авсан байжээ.

Илчлэлт 3:17-19  Яагаад гэвэл чи "Би баян.  Баяжсан тул дутах 
зүйл  ер  байхгүй"  гэдэг.  Чи  өөрийнхөө  хөөрхийлөлтэй, 



өрөвдмөөр,  ядуу,  сохор,  нүцгэн  байгааг  мэдэхгүй  байна.  18 
Баян  болохын  тулд  галд  цэвэршүүлсэн  алт,  өөрийгөө 
хувцаслахын  тулд  болон  нүцгэн  байдлын  чинь  ичгүүр  ил 
болчихгүйн  тулд  цагаан  хувцас,  харахын  тулд  нүдээ  тослох 
нүдний тосыг Надаас худалдан ав гэж Би чамд зөвлөө. 19 Би 
хайрладаг  хүмүүсээ  зэмлэдэг,  сахилгажуулдаг  юм.  Тиймээс 
зүтгэлтэй бай, гэмш.

2 Коринт 7:10 Бурханы хүслийн дагуух гашуудал нь үл харамсах 
гэмшлийг  бий  болгон  авралд  хүргэдэг  аж.  Харин  ертөнцийн 
гашуудал нь үхлийг бий болгодог.

Хаадын дээд 18:37  Надад хариу өгөөч, ЭЗЭН минь. ЭЗЭН минь 
Та  Бурхан  гэдгээ  энэ  ард  түмэнд  мэдүүлж,  тэдний  зүрх 
сэтгэлийг  эргүүлэн  авчрахын  тудд  надад  хариу  өгөөч  гэж 
залбирав.

2  Коринт 4:4  Энэ  үеийн  бурхан  үл  итгэгчдийн  бодол  санааг 
сохолсон  учраас  тэд  Бурханы  дүр  болох  Христийн  алдрын 
сайн мэдээний гэрлийг үзэж чадахгүй болжээ.

Лук 8:11-15 Энэхүү сургаалт зүйрлэл нь ийм юм. Үр нь Бурханы үг. 
12 Зам хавиар унагсад нь  сонссон хүмүүс бөгөөд тэд итгэн 
аврагдахгүйн  тулд  диавол  ирж,  тэдний  зүрхнээс  үгийг 
зайлуулдаг.  13  Чулуурхаг  хөрсөн  дээр  унагсад  нь  сонсоод, 
үгийг  баярлан  хүлээж  авдаг.  Харин  тэдгээр  нь  бат  үндэсгүй 
ажээ. Тэд хэсэг хутацаанд итгээд, сорилтын үед унадаг билээ. 
14 Хогийн ургамал дунд унасан үр нь сонссон хүмүүс бөгөөд 
тэд замдаа зовнил, эд баялаг, өнөөгийн амьдралын тааламжид 
автах зэрэгт баригдагсад юм. Тэдний үр жимс боловсрохгүй. 15 
Сайн хөрсөн дээр унасан үр нь  үгийг  сонсоод шударга,  зөв 
сэтгэл зүрхэндээ нандигнаж, тэвчээртэйгээр үр жимсээ өгөгчид 
юм.

Үйлс 15:11  Харин бид Эзэн Есүсийн нигүүлслээр аврагдсандаа 
итгэдэг бөгөөд тэд ч өөрцгүй билээ гэв.

Ром 8:13  Учир нь хэрэв та нар махан биеийн дагуу амьдарвал 
үхэх  ёстой.  Харин  та  нар  Сүнсээр  биеийн  үйлсийг  үхэлд 
хүргэвэл амьдрах болно.
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