ТУНХАГЛАЛЫН ХҮЧ ЧАДАЛ (4320)
ОРШИЛ
“Бороо, цас тэнгэрээс бууж ирээд, газрыг услахгүйгээр буцдаггүй шиг, (харин газрыг ургуулж
цэцэглүүлж, тариачинд үрийг, идэгчид талхыг нь хангадаг.) Миний амнаас гарсан Миний үг хүслийг
минь гүйцэтгэхгүйгээр, илгээсэн зорилгыг минь хэрэгжүүлэхгүйгээр Над уруу хоосон буцаж ирэхгүй”
(Исаиа 55:10-11). Бурханы Үгийг амаараа дахин дахин давтан хэлэх үед Түүний амлалт үг нь биелдэг.
Энэ нууцын талаар Дерек Принс тайлбарлах болно.

Дерек Принсийн сургаал
Үгийн тунхаглалын талаар буюу “тунхаглах” гэсэн энэ үйл үгийн талаар хэдэн үг хэлье.
Үнэндээ энэ нь Латин хэлний “харвах” гэсэн үгнээс гаралтай үг юм. Энэ их хүчтэй үг. Шинэ
Гэрээнд үүнтэй холбоотой 2 үг бий: хүлээн зөвшөөрөх ба тунхаглах.
Хүлээн зөвшөөрөх гэдэг нь “хэлсэн адил үгийг давтаж хэлэх” гэсэн утгатай. Итгэгч бидний
хувьд Бурханы хэлсэн үгийг хүлээн зөвшөөрч яг адил үгийг хэлэх учиртай. Бурханы үгтэй
санал нэгдэж түүнийг өөрийн амаар хэлнэ гэсэн үг. Ийм байдлаар Есүсийн үгтэй нэгэн эгнээнд
жагсаж, ард талдаа Христийн эрх мэдлээр хамгаалагддаг. Еврей 3:1-д ийн хэлсэн байдаг:
“Бидний хүлээн зөвшөөрдөг Элч ба Тэргүүн Тахилч болох Есүсийг бодогтун.”
Энэ бол их чухал мэдэгдэл. Хэрэв хүлээн зөвшөөрөхгүй бол бидэнд Тэргүүн Тахилч байхгүй
гэсэн үг. Бидний хүлээн зөвшөөрдөг Тэргүүн Тахилч бол Есүс. Өөрөөр хэлбэл бидэнд
амлагдсан бүхнийг Библийн үгийн дагуу тунхагладаг эрх мэдэлтэй Есүс Тэргүүн Тахилчийнхаа
хувьд бидэнд тэдгээрийг боломжтой болгож өгдөг.
Хэрэв бид тунхаглахгүй чимээгүй байвал, Есүсийн Тэргүүн Тахилчийн үйлчлэлийг нь мөн
чимээгүй болгодог. Ингэснээрээ өөрсдийн эргэн тойрон сөрөг хүчийг дууддаг.
Тунхаглал нь, хүлээн зөвшөөрлийг бодвол илүү давшингүй шинжтэй байдаг. Бид сүнслэг
тулааныг тунхаглалаар хийдэг. Тунхаглалаар Бурханы үгийн эрх мэдлийг өөрсдийн амьдрал,
нөхцөл байдал, чуулган, ер нь хандаж болох алив зүйлд хэлдэг.
Бурханы хүч чадал хэрэгтэй тоолшгүй олон зүйл бидний амьдралд байдаг. Бурханы хүчийг
амьдралдаа, гэр бүлдээ, улс орондоо, чуулгандаа оруулах хамгийн хүчирхэг арга нь тунхаглах
юм. Тунхаглал нь үнэхээр алив юмны өмнө явж зарлан тунхаглал болдог.
Зарлага хийдэг хүн хэн нэг эрх мэдэлтэй хүний өмнө явж, түүний ирж явааг олон түмэнд зарлан
тунхаглаж, замыг нь бэлтгэж байдаг хүн юм. Үүний нэгэн адил Бурханы хийх гэж байгаа ажлыг,
Бурханы шийдвэрийг хамаатай нөхцөл байдалд хандан бид тунхаглах ёстой (Дерек Принсийн
ярьсан тунхаглалтай холбоотой гэрчлэлүүдэд анхаарна уу).

Ярилцах асуулт
1. Бид Есүсийг ажиллуулдаг бус харин Есүсийн хийж байгаа ажилд бид нэгддэг. Тунхаглал ба
хүлээн зөвшөөрөх нь Есүсийн ажилд хэрхэн хамааралтай оролцдог вэ? Бурхан танд юу зааж
өгөв?
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Дерек Принсийн сургаал
Юуны өмнө Бичээсээс сурах зүйл бол Бурханы Үгийн хүч чадал. Энэ бол супер хүч чадалтай
ном гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Мосегийн таяг эхэндээ тийм ч онцгой харагдаагүй
шиг Библи тэгэж л харагддаг. Харин ойлгож эхлэнгүүт, хүч чадал нь хязгааргүй гэдгийг харах
болно. Бурханы Үгийн хүчний талаар өгүүлэх хэд хэдэн ишлэлийг харцгаая. Дуулал 33:6:
“ЭЗЭНий үгээр тэнгэрүүд, амных нь амьсгалаар тэдгээрийн бүх эрхэс бүтээгдсэн.”
Еврейгээр “амьсгал” гэдэг үгийг сүнс гэдэг утгаар хэрэглэдэг. Бүх бүтээл 2 зүйлээр бүтээгдсэн:
Бурханы Үг ба Бурханы Сүнс. Бүтээгдсэн бүх зүйл, бүтээгдэж байгаа бүх зүйл, бүтээгдэх бүх
зүйл Бурханы Үг ба Сүнсний тусламжтайгаар бий болсон. Үүнээс л эхтэй.
Үг, Сүнстэй хамт ажиллах ёстойг та харж байна уу. Тийм учраас дууллыг бичигч сүнс биш
амьсгал гэж үгийг сонгосон байх. Та бид амьсгалахгүйгээр нэг ч үг хэлж чадахгүй. Ярихын
тулд бид амьсгалах хэрэгтэй. Энэ бол Бурханы талаарх зураглал юм. Бурхан ярих бүрт Түүний
амьсгал үгтэй нь хамт гардаг. Түүний амьсгал бол Түүний Сүнс. Тиймээс Үг ба Сүнс үргэлж
хамт явдаг.
Үг ба Бурханы Сүнс хоёр нийлж ертөнцөд орших бүхнийг бий болгосон. Ертөнцийн бүхий л
зүйлийг оршоон тогтноосон. 2Петр 3:5-д маш хүчтэй 3 зүйлийн тухай өгүүлсэн байдаг: Үг
бүтээсэн, Үг тогтноосон, Үг бүхнийг татан буулгадаг.

Ярилцах асуулт
1. Бурханы Үг ба Ариун Сүнс хамтдаа ажилладаг гэжээ. Энэ нь тунхаглалтай ямар холбоотой
гэж та бодож байна вэ?

Дерек Принсийн сургаал
Одоо би Бурханы Үгийн тунхаглалын нөлөөг Мосегийн таягтай зүйрлүүлэн заая. Тунхаглана
гэдэг нь нөхцөл байдалд хандан Бурханы үгийг хэлж байгаа итгэлийн зоримог алхам юм. Би
Бурханы үгэнд итгэж байна гэж бодлоо та цэгцлэх ёстой.
Бурханы үгийг амаараа хэлж байхдаа үгийн нөлөөнд итгэж, Бурхан өөрөө надаар дамжуулан
хэлж байгаа юм шиг ярих ёстой. Та ингэж итгэж чадах уу? Та ингэж итгэж чадах уу? Бурхан
заавал ярих шаардлагагүй. Харин Бурханы Сүнс таны амаар дамжуулан, Бурхан Үгээ хэлэхэд
ертөнц бий болсон шиг нөлөөтэй гэдэгт итгэж хэлэхэд л хангалттай юм.
Мосегийн хувьд эхний удаа үүнийг хийхдээ айж байсан. Эхлээд таягаа газар хаяхад тэр нь
могой болж, Мосе айж зугтаасан. Үр дүнтэй тунхаглаж сурахын өмнө бид Бурханы Үгнээс
эмээхийг сурах ёстой. Бурханы Үгийн өмнө чичирдэг байх ёстой. Исаиа хэлэхдээ, эсвэл Бурхан
Исаиагаар дамжуулан хэлэхдээ ийн хэлсэн байдаг. Исаиа 66-р бүлгийн эхний хоёр ишлэлийг
харцгаая: “ЭЗЭН үүнийг айлдаж байна. “Тэнгэр бол Миний сэнтий, газар бол Миний хөлийн
гишгүүр билээ. Тэгээд та нар Надад хаана нь өргөө барих юм бэ? Хаана Миний амрах газар
байгаа юм бэ? Энэ бүх зүйлийг чинь Миний мутар бүтээсэн. Тиймээс энэ бүгд чинь биет зүйл
болсон юм” гэж ЭЗЭН тунхаглав.”
Өөрөөр хэлбэл, Эзэн ийн хэлж байна. “Чи Надад зориулж, Намайг гайхашруулах ямар ч сүм
дугана барьж чадахгүй. Би орчлон ертөнцийг бүтээсэн” гэж байна. Харин миний анхаарлыг
татах нэг л зүйл байдаг гэж Бурхан хэлжээ. “Харин Би нэг зүйлийг хардаг” гэжээ. Өөр нэг
орчуулга дээр, “би нэг зүйлийг хүндэлдэг” гэжээ. Бурхан ямар хүнийг хүндэлж, үнэлж хардаг
вэ тэгвэл? “Харин даруу, гэмшсэн сэтгэлтэй, Миний үгэнд чичирдэг хүн уруу л Би харна” гэжээ.
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Ярилцах асуулт
1. Бурханы Үгээс эмээх сэтгэл үгүй болох нь ямар аюултай вэ? Яагаад бид Бурханы үгээс эмээх
ёстой вэ? Бид хэрхэн үл эмээх хандлагаа өөрчлөх вэ?

Дерек Принсийн сургаал
Иохан 14:23-д, “Хэрэв хэн нэг нь Намайг хайрлавал, тэр хүн Миний үгийг сахина. Миний Эцэг
түүнийг хайрлана. Бид тэр хүн уруу очиж, түүнтэй хамт Өөрсдийн орон байраа байгуулна”
гэжээ. Библийн маш цөөхөн газар Бурхан гэдэг үг олон тоон дээр хэрэглэгдсэн байдаг. Бид,
буюу Бурхан Аав ба Хүү тэр уруу очиж гэжээ. Тэд хэрхэн ирэх вэ? Юугаар дамжиж? Өөрийн
Үгээрээ дамжиж. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы Үгийг нээж, хэрэв бид тэр үгэнд итгэвэл, Бурхан
өөрөө, Эцэг ба Хүү, бидний амьдралд орж ирээд бидний дотор гэртээ байгаа юм шиг тухалдаг.
Хэрэв ийм байвал та яах уу? Илчлэлээр ч байсан хамаагүй Эзэн Есүс Христ танай гэрт ирвэл та
баярлахын дээдээр догдлохгүй гэж үү. Мөн та айна. Та Түүний хөлд сөгдөн унана. Есүс
хэлэхдээ, “Зөвхөн би ч биш мөн Эцэг минь хамт ирнэ. Бид очно” гэжээ. Юугаар дамжиж?
Юугаар дамжиж? Бурханы Үгээр дамжиж. Та харж байна уу?

Ярилцах асуулт
1. Бурхан Үгээрээ дамжуулж бидний дотор гэртээ байгаа юм шиг тухалдаг гэдэг үгийг тунгаан
бодно уу. Тэгээд энэ нь танд ямар утга учиртай зүйл болох талаар дэргэдэх хүнтэйгээ
ярилцаарай.

Дерек Принсийн сургаал
Эзэний Үгнээс Мосе эхлээд айсан, эмээсэн. Энэ бол түүнд тохиосон эхний зүйл. Түүний таяг
хүчтэй болохыг мэдэхдээ зугтаасан. Тэр үнэхээр их айсан байлаа.
Мосегийн хийсэн хоёр дахь үйлдэл бол таягаа буцаагаад барьсан явдал. Итгэлээр таяагаа дахин
өөрийн гарт авдаг. Тиймд хэрэв бид Эзэний Үгнээс эмээж байгаа бол Бурханы Үгнээс зуурах
хэрэгтэй. Дуулалд номд буй нэгэн хэсэг надад маш гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн юм.
Дуулал 149:5-9: “Бурханлаг хүмүүсийг алдрын дунд баясуул. Тэднийг орон дээр нь ч
баясгалантайгаар дуулуул. Тэдний аманд Бурханы дээд магтаалуудыг, гарт нь хос иртэй илд
байлга. Энэ нь үндэстнүүдээс өшөө авч ард түмнүүдийг яллахын тулд, тэдний хаадыг гинжээр
гинжилж ноёдыг нь төмөр дөнгөөр тушихын тулд, бичигдсэн шүүлтийг тэдэнд гүйцэтгэхийн
тулд болой. Энэ бол Түүний бүх бурханлаг хүмүүст хүндэтгэл юм. ЭЗЭНийг магтагтун!”
Хэрэв та өөрийгөө бурханлаг хүмүүсийн нэгд тооцвол энэ үнэхээр гайхалтай тунхаглал
болохыг та ухаарна. Энд өгүүлсэнээр бидний гарт хос иртэй илд буюу Бурханы үг байж,
бидний аманд Бурханы дээд магтаалууд байж, үндэстэнүүдээс өшөө авч, ард түмнүүдийг
шийтгэнэ гэжээ. Та өөрийгөө энэ дотор төсөөлөн харж байна уу?
Бурхан танаар ийм юм хийлгэх санаатай байгааг та ойлгож байна уу? “Тэдний хаадыг гинжээр
гинжилж ноёдыг нь төмөр дөнгөөр туших” гэжээ. Энэ нь үндэстэнүүдийг захирагч харанхуйн
хүчийг хүлэх тухай бөгөөд тодорхой энэ тэр үндэстэн гэж хэлээгүй билээ.
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Тэгээд сүүлчийн ишлэлд үндэстэнүүдийг шийтгэх шийтгэлийн тухай өгүүлж байна. Энэ нь
бурханлаг хүмүүст хүндэтгэл юм гэжээ. Та үүнийг тунгаан бодож үзсэн үү? Үндэстэнүүдийг
шүүх боломжийг Бурхан бидэнд өгсөн байна шүү дээ.
Хэрэв бид энэ өнцгөөс харж байвал бидний залбирлын амьдрал өөр төвшинд очно. “Бичигдсэн
шүүлтийг тэдэнд гүйцэтгэх” гэжээ. Шүүлтийг хаана бичдэг вэ? Эсвэл хаанаас бичигдсэн
шүүлтийг олох вэ? Тиймээ тэр бүхэн Библид байгаа. Бид өөрсдийнхөө үзэмжээр шүүхгүй ээ.
Бурхан аль хэдийнээ шүүлтийг бичсэн. Харин бид улс үндэстэнүүдийг Түүний бичсэн
шүүлтийн дагуу гүйцэтгэх юм. Өөрөөр хэлбэл, түүхэнд бид онцгой, шийдвэрлэх үүрэг
гүйцэтгэнэ гэсэн үг. Энэ ямар чухлыг харж байна уу? Гэтэл олон олон итгэгчид Бурхан бидэнд
юу бэлтгэсэн, биднээс юу хүсч байгааг ухаараагүй ч үгүй, мэдээ ч үгүй явдаг.
Бид хэрхэн шүүхийг тогтоодоггүйг онцлон хэлмээр байна. Библид бичигдсэн шүүлтийг олоод
түүний дагуу бид шүүнэ. Тэгвэл хэрхэн бид шүүлтийг гүйцэтгэх вэ? Ямар үгээр? Тунхаглалаар!
Тийм ээ, тунхаглалаар. Библид аль хэдийнээ бичигдсэн шүүлтийг тунхаглаж бид шүүнэ. Бид
зарлага мэт ирж буй шийтгэлийг тунхаглана. Олон нийтийн газар очоод, “сонсогтун, сонсогтун”
гэж байгаа зарлагатай адил Бурханы үгийг тунхаглана.

Ярилцах асуулт
1. Тунхаглалаар шүүнэ гэдгийг та юу гэж ойлгож байна вэ? Үндэстэнүүдийн хувь заяаг атгадаг
Бурханы Үгээр залбирах нь та бидний залбирлыг хэрхэн өөр төвшинд аваачих талаар тунгаан
бодоод дэргэдэх хүнтэйгээ өөрийн ойлгосон зүйлээсээ хуваалцана уу?

Дерек Принсийн сургаал
Одоо үүнийг амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлэх тал дээр анхааръя. Бид таягаа авсны дараа
дараагийн алхмыг хийнэ. Мосе Египетэд буцаж очоод юу хийсэн бэ? Тэр таягаа өргөсөн. Тэр
таягаараа эрх мэдэлтэйгээ харуулсан. Бид бас үүний адил зүйл хийх ёстойг зөвлөж байна.
Бид Бурханы бичигдсэн Үгийг аваад, Бурханы эрх мэдэл хэрэгтэй байгаа нөхцөл байдалд
хандан эрх мэдэлтэйгээр тунхаглах ёстой. Олон арга замын зөвхөн нэгийг нь л би хэлж байгааг
анзаарна уу. Бид Бурханы үгийг эрх мэдэлтэйгээр Ариун Сүнсний тосолгоо дотор нөхцөл
байдалд хандан итгэлээр тунхаглан хэлэх ёстой. Үг Ариун Сүнстэй буюу амьсгалтай хамт
байдгийг санаж байна уу. Энэ хоёр хамтдаа явахад, Бурханы амьсгал буюу Бурханы Сүнс,
Бурханы Үгийг таны амаар дамжуулан хэлүүлэхдээ Бүхнээс Хүчирхэг Бурханы эрх мэдэл тэр
газар, тэр нөхцөл байдалд айлчлан ирдэг.
Бурхан хаан ширээнээсээ буугаад Мосегээс таягийг нь аваад, “Би өөрөө хийчихье” гэж хэлээгүй
юм. Ингэх л байх гэж олон хүн эндүү боддог. Харин Бурхан, “Чамд таяг байна, чи хий” гэж
хэлдэг. Гэтлэл номд үүнийг Бурханы таяг гэж нэрлэсэн байдаг. Тиймээ Мосе Бурханы таягийг
хэрэглэж байсан юм. Мосе таягийг дээш өргөж байсан. Заримдаа Мосе Аарон хоёр хамтдаа.
Хэн нь өргөж байгаа нь хамаагүй гол нь таяг үүргээ биелүүлж байгаа нь л чухал юм.
Одоо үүнийг хэрхэн хэрэглэж болох хэд хэдэн нөхцөл байдлыг хэлье. Хувь хүний хүрээнд,
үндэсний хүрээнд ба олон улсын төвшинд Үгийн таягийг хэрхэн хэрэглэж болох, түүний үр
нөлөө нь ямар байж болохыг олон янзаар тайлбарлан хэлж өгье (Дерек Принсийн тайлбарыг
анхааралтай сонсоно уу. Тэгээд доорх асуултад хариулна уу).
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Ярилцах асуулт
1. Дерек Принс гэргий Рутын хамт 100-200 тунхаглал үгтэй гэжээ. Танд байнга тунхагладаг
Бурханы үг (зэвсэг) бий юу? Байхгүй бол энэ талаар та ямар алхам хийх гэж байна вэ?
Тунхаглаж болох ямар үгс байна вэ? Тэдгээрийг бичнэ үү.

2. Тунхаглах нь тулалдах юм гэж Дерек Принс хэлж байна. Зарим тунхаглалыг хэдэн мянган
удаа ч хэлдэг гэжээ. Тунхаглаж байгаа үгэндээ итгэх хүртэл тунхаглах гэжээ. Мөн нөхцөл
байдал өөрчлөгдтөл тунхагла гэжээ. Та энэ бүхнээс юу ойлгов?

3. Дерек Принсэд байсан шиг гутранги, сөрөг бодол танд байдаг уу? Тэгвэл ямар үгээр
тунхаглаж болох вэ?

Дерек Принсийн сургаал
Тунхаглалын хэд хэдэн хэлбэрийг одоо үзье. Юуны өмнө энэ нь амьсгалтай Үг байх ёстой. Өөрөөр
хэлбэл, энэ Ариун Сүнсээр байх ёстой. Хоёрт, бид бодож хийхдээ үүнийгээ хувьчлан хэлэх хэрэгтэй.
Энэ их чухал. Хувь хүний хэрэгцээний талаар ярихаас илүү давшилтын тунхаглалын талаар илүүтэй
үзэх болно.
Тунхаглалд тань хэрэг болох Бурханы Үгс:
• Үхлийн тухай сөрөг бодол орж ирэхэд Дуулал 118:17-р тунхаглаж болно.
• Буруутгалд орвол Исаиа 54:17-г тунхаглаж болно.
• Дайралтад орвол Дэд хууль 33:25-27-р тунхаглаж болно.
• Хэрэгцээт зүйлийнхээ төлөө 2Коринт 9:8-р тунхаглаж болно.
• Маш их ажилтай байх үедээ Филиппой 4:13-р тунхаглаж болно.
• Бие өвдвөл 1Петр 2:24-р тунхаглаж болно.
• Улс үндэстэнийхээ төлөө Даниел 2:20-22, 4:34-35-р тунхаглаж болно.
• Ойрхи дорнодын төлөө болон хүнд нөхцөл байдлын төлөө 2Шастир 14:11-р тунхаглаж болно.
• Улс үндэстэнийхээ төлөө мөн 2Шастир 20:6-р тунхаглаж болно.
• Дэлхий ертөнцийн асуудлын талаар Дуулал 33:8-12-р тунхаглаж болно.
• Израилийн талаар Дуулал 125:3; 129:5-6; Иеремиа 31:7, 10-р тунхаглаж болно.
Тунхаглал эерэг байна уу сөрөг байна уу аль нь ч байсан хүчтэй байдаг. Энэ бүх сөрөг тунхаглалыг
бид хэрхэн давах вэ? Бид юу хийх ёстой вэ? Бид эерэг тунхаглалыг хэлэх ёстой. Жишээ нь та “Энэ
бол боломжгүй үүрэг” гэж хэлсэн гэж бодъё. Мосе Египетийн мэргэчдийн өмнө таягаа хаяхад тэд ч
бас таягаа хаяхад юу болсоныг та санаж байна уу? Тэд бүгд могой болсон. Харин Мосегийн могой
Египетийн могойнуудыг идсэн. Өөрөөр хэлбэл, бидний эерэг тунхаглал бүр сөрөг тунхаглалыг иддэг
буюу ялан дийлдэг. Тунхаглацгаая, хашхирцгаая!
ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ
Яг одоо дээрх тунхаглалаар Монгол улсынхаа төлөө Даниел 2:20-22, 4:34-35-р болон Израилийн
төлөө Иеремиа 31:7, 10-р тунхаглацгаая. Эзэний нэрээр Түүний хүчирхэг Үгийг тунхаглацгаая!
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