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9 БУРХАН: БИ БОЛ БАЙДАГ 

9.1 БИ БОЛ ЭЗЭН  

2Бурхан цааш нь Мосетэй ярин, түүнд  -Би бол ЭЗЭН. 

3Би Абрахам, Исаак, Иаковт Төгс хүчит Бурханаар илэрсэн. 

Харин ЭЗЭН гэдэг Өөрийнхөө нэрээр Би Өөрийгөө тэдэнд 

мэдүүлээгүй. 4Би мөн тэдэнд Канаан газар буюу тэнүүчилж 

байсан газрыг нь өгөхөөр Өөрийн гэрээг тэдэнтэй 

байгуулсан. 5Би Египетийн боолчлолд орсон Израилийн 

хөвгүүдийн уй гашууг сонсож, Өөрийн гэрээг саналаа.  

6Тиймээс Израилийн хөвгүүдэд ингэж хэл. “Би бол ЭЗЭН. 

Египетчүүдийн хүнд ачаан доороос Би та нарыг гаргаж, 

тэдний боолчлолоос та нарыг чөлөөлөх болно. Сунгасан 

мутар болон агуу шийтгэлүүдээр Би та нарыг аварна. 

 7Тэгээд Би та нарыг Өөрийнхөө ард түмэн болгож, Би та 

нарын Бурхан болно. Би бол та нарыг египетчүүдийн хүнд 

ачаан доороос гаргасан та нарын Бурхан ЭЗЭН гэдгийг та 

нар мэдэх болно. 8Би Абрахам, Исаак, Иаковт өгөхөөр 

тангарагласан тэр газар уруу та нарыг аваачиж, түүнийг та 

нарт өв болгон өгнө. Би бол ЭЗЭН” гэж айлдав.  

9Мосе үүнийг Израилийн хөвгүүдэд уламжилсан боловч тэд 

гомдсон сэтгэл болон хүнд ажлаас болж Мосег сонссонгүй. 
10ЭЗЭН Мосед хандан 11-Явж, Израилийн хөвгүүдийг 

нутгаасаа явуулахыг Египетийн хаан Фараонд хэл гэв. 12Гэвч 

Мосе ЭЗЭНий өмнө -Үзэгтүн, Израилийн хөвгүүд намайг 

сонсоогүй байхад Фараон намайг хэрхэн сонсох билээ. Учир 

нь би уран цэцэн ярьж чадахгүй гэв.  (Египетээс гарсан нь 

6:2-12 АБ 2004  ) 

[ ] Бурхан бол үнэнч бөгөөд Өөрийгөө үгүйсгэж чадахгүй гэдгийг та 
мэдсэн үү? 
 
 [ ] БИ БОЛ  гэдэгт юу багтдагийг та мэдэх үү? 
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[ ] Таньд илчилсэн Бурханы нэрсийг та мэдэх үү? 

9.2 БИ БОЛ АЛЬФА БА ОМЕГА/ ЭХЭН БА ЭЦЭС 
 

12Намайг сонсогтун, Иаков оо. Миний дуудсан Израиль аа. 
Би бол Тэр мөн. 
Би бол эхэн бөгөөд Би бас эцэс мөн. 

 
13Миний мутар газрыг үндэслэн, 
Миний баруун мутар тэнгэрийг дэлгэв. 
Би тэднийг дуудахад тэд хамтдаа зогсдог.  ( Исаиа 48:12-13 
АБ 2004 ) 

16Би тэнгэрийг байрлуулж, газрын суурийг тавин, Сионд 
хандан “Чи бол Миний ард түмэн” гэж айлдахын тулд 
Өөрийн үгийг чиний аманд тавьж, Өөрийн мутрын сүүдрээр 
чамайг халхалсан”.  ( Исаиа 51:16 АБ 2004 ) 

 

[ ] "Хамтдаа босох" гэж юу гэсэн утгатай болохыг та мэдэх үү? 

[ ] Түүх нь хадгалагдсан ба  авч хамгаалагдсан  хоёрын дунд 

байдгийг та мэдэх үү? 

 
7Харин өнөөгийн тэнгэр болоод газар нь Түүний үгээр 
байгаа бөгөөд галд зориулагдан, бурханлаг бус хүмүүсийн 
шүүлт ба сүйрлийн өдрийн төлөө хадгалагдаж байна. 
 
8Харин, хайртууд минь, Эзэний хувьд, нэг өдөр нь мянган 
жил мэт, мянган жил нь нэг өдөр мэт байдаг нь та нараас бүү 
нууцлагдаг. 9Эзэн удаашралыг тооцдог зарим хүмүүсийн 
боддог шиг Өөрийнхөө амлалтад хойрго биш билээ. Харин ч 
Тэр хэнийг ч мөхүүлэхийг хүсэлгүй, бүгдийг гэмшилд 
ирээсэй хэмээн хүсэн та нарт тэвчээртэй ханддаг. 
 
 10Гэвч Эзэний өдөр нь хулгайч мэт ирэх болно. Тэгэхэд 
тэнгэр нүргэлээд өнгөрнө. Аливаа бодисууд нь галд 
устгагдах бөгөөд газар болоод түүн дээрх ажлууд нь 
шатаагдана. 11Хэрэв энэ бүхэн тийн устгагдах аваас ариун 
байдал ба сүсэглэл дотор та нар ямар төрлийн хүмүүс байх 
ёстой вэ? 12Бурханы өдрийн ирэхийг хүлээж, түргэлүүл. Тэр 
өдөр тэнгэр шатан устаж, халуун илчинд нь бодисууд хайлах 
болно. 13Харин Түүний амлалтын дагуу бид зөвт байдал 
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оршдог шинэ тэнгэр, шинэ газрыг хүлээн байна. ( 2Петр 3:7-
13 АБ 2004 ) 
 

[ ] Бурханы үг одоо дэлхийг ирж буй шүүлтээс хамгаалж байгааг та 
мэдэх үү? 
 
9.3 БИ БОЛ ЭХНЭЭС ТӨГСГӨЛ  ХҮРТЭЛ  ХАРДАГ 
 

32“Би бол Абрахамын Бурхан, Исаакийн Бурхан, Иаковын 

Бурхан” хэмээн айлдсаныг та нар уншаагүй хэрэг үү? Тэр бол 

үхэгсдийнх бус, харин амьдын Бурхан гэж хэлэв.  ( Мат 22 :32 

АБ 2004) 

8-Би бол байгаа болон байсан, мөн  хожим ирэх Төгс хүчит 
Альфа ба Омега гэж Эзэн Бурхан айлдаж байна. ( Илчлэлт 
1:8 АБ 2004 ) 
 

[ ] Бурхан таны амьдралыг эхнээс нь төгсгөл  хүртэл хардаг гэдэгт 
та итгэдэг үү? 
 
9.4 БИ ЧИНИЙ АВРАГЧ: ЧИ МИНИЙХ, БИ БҮХ ЗҮЙЛД 
ЧАМТАЙ ХАМТ БАЙНА 
 

6ЭЗЭН, Израилийн Хаан, түүний Чөлөөлөгч, 
түмэн цэргийн ЭЗЭН айлдаж байна. 
“Би бол эхэн, Би бол эцэс. 
Надаас өөр Бурхан байхгүй. ( Исаиа 44:6 АБ 2004  ) 
 
1Харин одоо Иаков оо, чамайг Бүтээгч ЭЗЭН ингэж айлдаж 
байна. 
Израиль аа, чамайг буй болгогч ЭЗЭН ингэж айлдаж байна. 
“Бүү айгтун. Учир нь Би чамайг аварсан. 
Би чамайг нэрээр чинь дуудсан. 
Чи бол Минийх. 
2Чамайг ус гатлахад Би чамтай хамт байна. 
Голоор туулахдаа чи живэхгүй. 
Гал дундуур явсан ч чи түлэгдэхгүй, 
дөл нь ч чамайг шатаахгүй. 
3Учир нь Би бол чиний Бурхан ЭЗЭН, 
Израилийн Ариун Нэгэн бөгөөд чиний Аврагч мөн. 
Би чиний төлөө Египетийг золиослон, 
Куш ба Шебаг чиний оронд өгөв. 
4Чи Миний нүдэнд үнэтэй, 
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хүндтэй бөгөөд Би чамд хайртай учраас Би чиний оронд өөр 
хүнийг өгч, чиний амийн оронд өөр хүмүүсийг солино. 
5Бүү айгтун, учир нь Би чамтай хамт байна. 
Би чиний үр удмыг дорно зүгээс авчран, 
чамайг өрнө зүгээс цуглуулна. 
6Би умардад хандан “Тэднийг гаргаж өг” гээд, 
өмнө зүгт хандан “Тэднийг буцахад нь бүү саатуулагтун” гэж 
айлдана. 
Миний хөвгүүдийг алс холоос, 
Миний охидыг газрын хязгаараас, 
7Миний нэрээр дуудагдсан хүн бүрийг авчрагтун. 
Учир нь Би тэднийг Өөрийн алдрын төлөө бүтээж, 
буй болгож, хийсэн юм”  (  Иса 43:1-7 АБ 2004)  

1Харин одоо Миний боол Иаков оо, 
Миний сонгосон Израиль аа, сонсогтун. 
2ЭЗЭН чамайг бүтээж, 
чамайг эхийн хэвлийгээс буй болгосон бөгөөд чамд тусална. 
Тэр ингэж айлдаж байна. 
“Бүү айгтун, Миний боол Иаков оо, 
Миний сонгосон Иешурун аа! 
3Учир нь Би ангамал хөрсөн дээр ус асгаж, 
хуурай газар дээр горхи урсгана. 
Би чиний үр ач нарын дээр Өөрийн Сүнсийг асгаж, 
хойч үед чинь Өөрийн ерөөлийг өгнө. 
4Тэд усны урсгалын хажуу дахь улиангар мэт өвсөн дотор 
ургана. 
5Энэ хүн “Би ЭЗЭНийх” гэж хэлнэ. 
Нөгөө хүн Иаковын нэрээр дуудагдана. 
Өөр хүн гар дээрээ “ЭЗЭНий харьяат” гэж бичин, 
хүндэтгэлтэйгээр Израилийн нэрээр нэрлэнэ.  (  Иса 44:1-5 
АБ 2004)  

21“Иаков оо, эдгээрийг санагтун. 
Израиль аа. Учир нь чи Миний боол. 
Би чамайг бүтээсэн. 
Чи Миний боол. 
Израиль аа, Би чамайг мартахгүй. 
22Би чиний хилэнцийг өтгөн үүл мэт, 
чиний нүглийг үүл мэт хөөсөн. 
Би чамайг аварсан учир Над уруу эргэгтүн”. 
23ЭЗЭН үүнийг хийсэн учир, 
тэнгэр ээ, баярлан хашхирагтун.  
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Дэлхийн нам дор газрууд чангаар хашхирагтун. 
Уулс, ой болон тэндхийн бүхий л модод түрэн баярлан 
хашхирагтун. 
Учир нь ЭЗЭН Иаковыг аврав. 
Израильд Тэр Өөрийн алдрыг харуулж байна. (  Иса 44:21-23 
АБ 2004)  

[ ] Та Аврагч ба Төгс Хүчит Нэгэнийг тайлбарлаж чадах уу? 
[ ] Бурхан таныг бүтээж, нэрийг чинь дуудсан гэдэгт та итгэдэг үү? 
[ ] Та ус болон гал дундуур өнгөрч чадна гэдгээ мэдсэн үү? 
[ ] Тэр чамайг бүрдүүлж, сонгосон гэдэгт та  итгэдэг үү? 
[ ] Таны нүгэл арилсан уу? 
 
9.5 БИ ЧИНИЙ НӨХӨР: ДЭЛХИЙН БУРХАН 

 
4Бүү айгтун. Учир нь чи ичгүүрт унахгүй. 
Бүү ичингүйр. Учир нь чи гутамшиг болохгүй. 
Харин чи залуу насныхаа ичгүүрийг мартаж, 
бэлэвсрэлийнхээ доромжлолыг цаашид дурсахгүй. 
5Учир нь чиний нөхөр бол чамайг Бүтээгч. 
Түүний нэр нь түмэн цэргийн ЭЗЭН. 
Чиний Аврагч бол бүх дэлхийн Бурхан хэмээн нэрлэгдсэн 
Израилийн Ариун Нэгэн юм. 
6ЭЗЭН чамайг сэтгэлээр унасан, хаягдсан эхнэр мэт, 
залуу үедээ гэрлэсэн боловч гологдсон эхнэр мэт дуудсан” 
гэж чиний Бурхан айлдаж байна. 
7“Би чамайг эгшин зуур орхисон боловч агуу энэрлээр 
чамайг цуглуулна. 
8Дүрэлзсэн уурандаа Би эгшин зуур чамаас нүүрээ нуусан 
боловч, 
мөнхийн энэрэл хайраар чамайг энэрнэ” гэж чиний Аврагч 
ЭЗЭН айлдаж байна.  (  Иса 54:4-8 АБ 2004 )  

[ ]  Бурхан таныг  Өөрийн сүйт бүсгүй болгохоор дуудсан гэдэгт та 
итгэдэг үү? 
[ ] Гай зовлонгүй цаг ирж байна гэдэгт та итгэж байна уу? 

9.6 БИ БОЛ ЧАМАЙГ ТЭТГЭХ  ТЭР НЭГЭН 

1Бел бөхийж, Небо унана.Араатан ба адгуус тэдний 
шүтээнүүдийг ачин явна.Та нарын үүрч явсан шүтээн 
ядарсан адгууснуудад хүнд ачаа болжээ.2Тэд бөхийж хамтдаа 
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тонгойно. 
Тэд ачаагаа ч аварч чадсангүй,өөрсдөө ч олзлогдов. 

3Иаковын гэр ба Израилийн гэрээс үлдэгсэд бүгд 
сонсогтун.Та нар Надаар эхийн хэвлийд тээлгэн, 
Надаар төрсөн. 4Тэр ч байтугай та нарыг өндөр настай 
болсон ч Би хэвээрээ байна. Та нарын үс буурал болсон ч Би 
тээх болно. Би хийсэн, Би авч явна. Би тээж, аварна. 

5Намайг та нар хэнтэй адилтгаж, 
хэнийг Надтай зэрэгцүүлэн зүйрлэж, 
өөрсдийгөө адилтгах гэсэн юм бэ? 
6Зарим нь түрийвчээсээ алтаа хайрлалгүй өгч, 
мөнгийг жинлүүрээр жинлэн, 
алтны дархныг хөлсөлдөг. 
Дархан түүгээр нь бурхан хийдэг. 
Тэгээд тэд түүндээ бөхийж мөргөдөг. 
7Тэд өнөөхөө мөрөн дээрээ өргөн зөөж, 
байранд нь залдаг(  Иса 46:1-7 АБ 2004)  

[ ] Та энд бичсэн Түүний үйлдлийн үйл үгсийг жагсааж чадах уу? 
[ ] Тэр таныг дэмжиж, аварч, авч явах болно гэдэгт та итгэдэг үү? 
 
9.7 БИ БОЛ ТАНЫГ ТАЙТГАРУУЛДАГ НЭГЭН  
 

12“Би, зөвхөн Би Өөрөө та нарыг Тайвшруулагч мөн. 
Үхмэл хүнээс айн, өвс мэт бүтээгдсэн хүний хөвгүүнээс 
эмээдэг чи хэн бэ? 
13Тэнгэрийг дэлгэж, газрын суурийг тавигч Бүтээгч ЭЗЭНээ 
чи мартсан уу? 
Устгахад бэлэн байгаа дарлагчийн уур хилэнгээс чи 
өдөржингөө, бүр үргэлж айж байдаг уу? 
Гэвч дарлагчийн уур хилэн хаана байна вэ? 14Удахгүй 
гинжлэгдсэн нэгэн чөлөөтэй тавигдана. Тэд гянданд үхэхгүй, 
талхаар дутагдахгүй. 15Учир нь Би бол далай тэнгис болон 
түүний нүргээнт давалгааг хөдөлгөгч ЭЗЭН, чиний Бурхан 
байна. (Түүний нэр нь түмэн цэргийн ЭЗЭН мөн.) 16Би 
тэнгэрийг байрлуулж, газрын суурийг тавин, Сионд хандан 
“Чи бол Миний ард түмэн” гэж айлдахын тулд Өөрийн үгийг 
чиний аманд тавьж, Өөрийн мутрын сүүдрээр чамайг 
халхалсан”. (  Иса 51:12-16 АБ 2004)  

[ ] Тэр чамайг бүтээж, амьдрал өгсөн гэдэгт та  итгэдэг үү? 
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[ ] Бурхан чамд ҮГ болон Нэрийг өгснийг та мэдэх үү? 
 
9.8 БИ ХАМГААЛАГЧ 

Хотыг хамгаалж байна 
 

35“Учир нь Би Өөрийнхөө төлөө болон Миний зарц Давидын 
төлөө энэ хотыг аврахын тулд түүнийг хамгаалах болно”” 
гэж хэлэв. (  Иса 37:35 АБ 2004)  

11ЭЗЭН айлдахдаа 
“Би сайн сайхны төлөө чамайг лавтай чөлөөлнө. Гай гамшиг, 
зовлонгийн үед Би дайснаар чинь чамайг хангуулах болно. 
(  Иеремиа 15:11 АБ 2004)  
 
“Би тэдний дээр дөрвөн төрлийн гамшгийг буулгана” гэж 
ЭЗЭН тунхаглаж байна. “Тэр нь алах илд, чирэх ноход, 
тэнгэрийн шувууд болон залгиж, сүйтгэхээр газрын араатан 
амьтад юм. (  Иеремиа 15:3 АБ 2004)  
 

8Тэр өдөр Би тэдний хүзүүн дээрээс түүний буулгыг эвдлэн 

авч, дөнгийг нь тастана. Харийнхан тэднийг дахин өөрсдийн 

боолоо үл болгоно” гэж түмэн цэргийн ЭЗЭН айлдаж  

байна. (  Иеремиа 30:8 АБ 2004) 

Тэр өдөр Би Иерусалимыг бүх ард түмнүүдэд хүнд чулуу 

болгоно. Үүнийг өргөх хүн бүхэн хүнд бэртэх болно. 

Дэлхийн бүх үндэстнүүд үүний эсрэг цугларна. ( Зехариа 12:3 

АБ 2004 )  

Чамайг тэнхрүүлдэг  

10Би чамтай хамт байгаа тул бүү ай! Өөрийнхөө талаар бүү 

санаа зов. Учир нь Би чиний Бурхан. Би чамайг тэнхрүүлж, 

үнэхээр чамд тусална. Би заавал Өөрийн зөв баруун мутраар 

чамайг хамгаална”.  (  Исаиа 41:10 АБ 2004 )  

9.9 БИ БОЛ ТУСЛАГЧ  

Гараас  чинь атгаад чамд тусална 
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13Учир нь Би бол чиний баруун гараас атгадаг чиний Бурхан 

ЭЗЭН билээ. Би чамд “Бүү ай. Би чамд тусална” гэж айлдаж 

байна. ( Исаиа 41:13 АБ 2004 ) 

2Чамайг ус гатлахад Би чамтай хамт байна. 

Голоор туулахдаа чи живэхгүй. Гал дундуур явсан ч чи 

түлэгдэхгүй, дөл нь ч чамайг шатаахгүй.  ( Исаиа 43:2 АБ 

2004 ) 

[ ] Тэр та таньтай хамт байж хамгаалж, хүчирхэгжүүлж, тэвэрч, явах 
болно гэж амласан. Тэр таны хэрэгцээ, нөхцөл байдлыг мэддэг 
гэдэгт та итгэдэг үү?  
[ ] Та Түүний хамгаалалтын амлалтад итгэдэг үү? 
 
9.10 БИ БОЛ ЭЗЭН  

Надад найддаг хүмүүс урам хугарахгүй. 
Би шударга ёсыг хайрладаг, зүй бусыг үзэн яддаг. 
 

22Эзэн БУРХАН айлдаж байна. “Үзэгтүн, Би мутраа 

үндэстнүүд уруу өргөн, ард түмнүүдэд Өөрийн тугийг 

босгоно. 

Тэд чиний хөвгүүдийг энгэртээ,охидыг чинь мөрөн дээрээ 

авчирна.23Хаад чиний тэжээгчид, гүнжүүд нь чиний өрлөг эх 

болж, чиний өмнө нүүрээ газарт хүртэл бөхийн, хөлийн чинь 

тоосыг долооно. Намайг ЭЗЭН гэдгийг чи мэдэх болно. 

Надад итгэн найдагчид ичгүүрт орохгүй.  ( Исаиа 49:22-23 

АБ 2004 ) 

[ ] Бурхан  амласан зүйлээ хийж чадна гэдэгт та итгэдэг үү? 

9.11 Сионы шагнал айсуй 

8Учир нь ЭЗЭН Би шударга ёсыг хайрлаж, хүчээр 

дээрэмдэхийг үзэн яддаг. Би тэдэнд шагналыг нь 

итгэмжтэйгээр өгнө. Би тэдэнтэй мөнхийн гэрээ байгуулна. 
9Тэгэхэд үрс нь үндэстнүүдийн дотор, тэдний хойч үе нь 

хүмүүсийн дунд танигдана. Тэд бол ЭЗЭНий ерөөсөн үрс 

байна гэж тэднийг харсан бүгд мэдэх болно. ( Исаиа 61 :8-9 

АБ 2004 ) 
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[ ] Таньд Түүнтэй хийсэн мөнхийн гэрээ байна уу? 

9.12 БИ ИЗРАИЛИЙН  ЦУЦАШГҮЙ  ХАЙР 

9“Энэ нь Миний хувьд, Ноагийн өдрүүд мэт бөгөөд 

тэгэхэд Би Ноагийн ус дэлхийг дахин нөмрөхгүй гэж 

тангарагласан. Иймээс чамд уурлахгүй, чамайг зэмлэхгүй 

гэж Би  тангарагласан. 10Уулс ганхаж, толгод доргивч, 

Миний энэрэл хайр чамаас салахгүй, 

Миний энхийн гэрээ хөндөгдөхгүй” гэж чамайг энэрэгч  

ЭЗЭН айлдаж байна.( Исаиа 54 :9-10 АБ 2004 ) 

[ ] Бурхан  гэрээгээ сахина гэдэгт та итгэдэг үү? 

9.13 БИ БОЛ БУРХАН  

Би зөвийг тунхаглаж байна  

18Тэнгэрийг бүтээсэн ЭЗЭН ингэж айлдаж байна. (Тэр бол 

газрыг бий болгосон Бурхан юм. Тэр газрыг хоосноор 

бүтээгээгүй бөгөөд хүмүүсийг оршин суулгахын тулд 

бүтээсэн билээ.) “Би бол ЭЗЭН. Өөр байхгүй. 

19Би харанхуй  орны газраас нууцаар яриагүй. “Хоосон газар 

Намайг хайгтун” гэж Би Иаковын үрд хэлээгүй. ЭЗЭН Би 

үнэн зөвийг айлдаж байна. Зөв шударга юмсыг тунхаглаж 

байна. ( Исаиа 45 :18-19 АБ 2004 ) 

[ ] Хүмүүсийн хувьд энэ дэлхий төгс оршин тогтнохуйн байр гэдэгт 

та итгэдэг үү?  

[ ] Түүний хэлсэн зүйл үргэлж зөв байдаг гэдгийг та мэдэх үү ? 

 

Гарын алган дээрээ чамайг сийлсэн 

14Гэвч Сион “ЭЗЭН намайг хаясан. Эзэн намайг мартсан” гэв. 
15“Эх хүн хөхүүл хүүхдээ мартаж чадах уу? Төрүүлсэн 

хөвгүүнээ энэрэхгүй байж чадах уу? Хэдийгээр тэр мартаж 

болох ч, Би чамайг мартахгүй. 16Үзэгтүн, Би алгандаа чамайг 

сийлсэн. Чиний хэрмүүд үргэлж Миний өмнө байдаг. 17Чиний 

хөвгүүд яарна. Чамайг сүйтгэгч, цөлмөгчид чамаас сална. 
18Нүдээ өргөн, эргэн тойрноо харагтун. Тэд бүгдээрээ 
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хамтдаа цуглан, чам уруу ирж байна” ЭЗЭН тунхаглаж 

байна.  Би Өөрийн амьд буйгаар тангараглая. 

Чи тэднийг чимэглэл мэт зүүж, сүйт бүсгүй мэт гоёх  олно. 
19Учир нь эвдэрсэн хоосорсон балгас, сөнөсөн газар чинь 

одоо чамайг оршин суухад хэтэрхий давчдах болно. Чамайг 

залгигчид холдоно. 20Чиний хагацлын хүүхдүүд чихэнд чинь 

“Энэ газар надад хэтэрхий давчуу байна. Надад амьдарч 

болох өрөө өгөөч” гэж хэлнэ. 21Тэгэхэд чи зүрхэндээ “Би 

хүүхдүүдээсээ хагацсан, хүүсэр бөгөөд цөлөгдсөн тэнүүлч 

учраас хэн тэднийг надад төрүүлэх вэ? Хэн тэднийг өсгөх вэ? 

Үзэгтүн, би ганцаараа үлдсэн байсан. Тэд хаанаас ирсэн бэ?” 

гэж хэлнэ”. ( Исаиа 49:14-21 АБ 2004 ) 

[ ] Түүний хязгааргүй хайр танд байдаг гэдэгт та итгэдэг үү? 

9.14  МАГТААЛ ХҮНДЭТГЭЛИЙГ АВАХЫН ТУЛД 

ЧАМАЙГ БҮТЭЭСЭН ТЭР БОЛ БИ 

20Хээрийн араатнууд, цөөвөр чоно, тэмээн хяруулууд Намайг 
алдаршуулна. Учир нь Би Өөрийнхөө сонгосон хүмүүсийг 
ундаалахын тулд зэлүүд нутагт ус  өгч, цөлөөр гол урсгав. 
21Өөрийнхөө төлөө Миний бий болгосон ард түмэн нь 
Миний алдрыг тунхаглана. 

22Харин Иаков оо, чи Намайг дуудсангүй. Израиль аа, чи 

Миний төлөө ядраагүй. 23Чи шатаалт тахилынхаа хонийг 

Надад авчраагүй, тахилаараа Намайг хүндэтгээгүй. Би 

чамайг өргөл барьцаар дарамтлаагүй, утлагаар ядраагаагүй. 
24Чи Надад зориулан амтат чихрийн нишингэ мөнгөөр 

худалдан аваагүй, тахилынхаа өөхөөр ч Намайг цатгаагүй. 

Харин чи нүглээрээ Намайг дарамталж, хууль бус үйлдлээрээ 

Намайг ядраасан.  ( Исаиа 49:14-21 АБ 2004 ) 

[ ] Та наманчлахаа хойшлуулах нь зөвхөн илүү их уур хилэнг 
амьдралд авчирдаг гэдгийг мэдэх үү? 

9.15 БИ ЧИНИЙ ЗӨВЛӨХ 

8Би чиний явах ёстой замд чамд зааварлан зааж өгнө. 

Би чамайг ширтэн, чамд зөвлөнө. (Дуулал 32:8 АБ 2004 ) 
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20Хүү минь, миний үгэнд анхаарлаа хандуул. 

Үгсийг маань чих тавин сонс. 21Тэднийг хараанаасаа алдаж 

болохгүй. Тэднийг өр зүрхэндээ хадгалж яв. 
22Учир нь гэвэл миний үгс бол тэдгээрийг олсон нэгэнд амь 

бөгөөд Тэр хүний бүх биед эрүүл мэнд юм. 
23Юуны түрүүнд зүрхээ хамгаал. Учир нь түүнээс амийн 

булгууд ундран гардаг юм. 24Мэхлэгч амыг цааш тавь. Заль 

мэхтэй үгсийг өөрөөсөө холдуул. 25Нүд чинь өмнө байгаагаа 

цэх хараг. Харц чинь урагшаа эгц тусаг. 26Хөлийнхөө доорх 

замыг хар. Тэгвэл бүх зам чинь дайвшгүй байх болно. 27Зүүн, 

баруун талын аль уруу нь ч бүү гуйв. Хөлөө хорон муугаас 

зайлуулж яв.  ( Сургаалт үгс 4:20-27 АБ 2004 ) 

 

[ ] Та Түүний заавар, зөвлөгөөг дагадаг уу? 
 

9.16 БУРХАНЫ НЭР (АКА) 

a) Бурханы нэр бидний бат цайз (Сургаалт үгс 18:10; Дуулал 20:7; 
Исаиа 50:10) 

б) Бурханы нэр нь Иехова – Бурханы нэр нь YHWH 
(Египетээс гарсан нь 3:15; 34:5–7) 

в) Бурханы нэр нь Елохим – Миний Бүтээгч 
(Дэд хууль 10.17; Дуулал 139:13-14; Египетээс гарсан нь 4:11; Исаиа 43) 

г) Бурханы нэр нь Цидкену – Миний зөв шударга байдал 
(Иеремиа 23:6; 2 Коринт 5:21; Ром 3:22; 6:16) 

д) Бурханы нэр Эл Элион – Хамгийн дээд Бурхан (Бүгдийн 
дээр) 
(Эхлэл 42:6; 45:5-8; 50:20; Дэд хууль 32.39; Иов 1:6-12; 2:1-10; Дуулал 20:1-
2; 78:35; 1 Самуэл 1:5-6; 2:6-10; Исаиа 5:5-7; 14:24-27; 45:6-7; 46:9-10; 
Даниел 2:22-23; 4:34-35) 

е) Бурханы нэр Адонай – Миний Эзэн, Миний Эзэн (Дэд хууль 

9:26; Малахи 1:6; Дуулал 2:4; 8:1; 37:12-13; 89:50-51; 97:5; 119:125; 123:2; 
135:5; 136:6; 141:8-10; 145:14-16) 

ё) Бурханы нэр Эль Рой – Бурхан хардаг  (Эхлэл 16; Дуулал 

139:7–9) 

ж) Бурханы нэр нь Эль Шаддай – Төгс Хүчит Бурхан (Эхлэл 

17:1-8; 35:11; Египетээс гарсан нь 6:3 

з) Бурханы нэр Иехова Эзер – БИДНИЙ Туслагч ЭЗЭН 
(Дуулал 54:4; 37:40; 118:7; 21; 2:1-2) 
к) Бурханы нэр нь Иехова Жиаре – ЭЗЭН хангах болно 
(Эхлэл 22:14; Исаиа 31:1) 

л) Бурханы нэр Иехова Рафа – ЭЗЭН бидний эдгээгч 



ШҮҮДЭР НОМ 2 #3  Бурхан Би бол байдаг Тэмдэглэл 9 

73 
 

(Египетээс гарсан нь 15:22-27; 12:9-13 тоот; 32.1.1.хуулийн 32.39; 2 Хаадын 
дэд 20:1-5; 2  Шастирын дэд 7:14; Исаиа 1:4-6; 45:6-7; Иеремиа 8:22; 17:14; 
30:15-17; Хосеа 5:14-6:1) 

м) Бурханы нэр Иехова Рои – ЭЗЭН бол миний хоньчин 
(Дуулал 23:1; 100:3; Исаиа 53:6; Езекиел 34:11) 

н) Бурханы нэр нь Иехова Сабат – Эздийн ЭЗЭН(Арми) 
(1 Самуел 17:45; 4:3–11; Иеремиа 20:11-13; Хаггай1:7) 

о) Бурханы нэр Иехова Нисси – ЭЗЭН бидний бамбар 
(Египетээс гарсан нь 17:15; 21:8 тоот; 13:32; 14:4; 1 Самуел 15:19-23) 

ө) Бурханы нэр Иехова Шалом – ЭЗЭН бидний Амар Амгалан 
(Левит 26:2-6; Тооллого 6:22-27; Дуулал 119:165; Исаиа 48:18; 26:3; 9:6; 
Иеремиа 29:11) 

p) Бурханы нэр Иехова Шамма – ЭЗЭН тэнд байна 
(Египетээс гарсан нь 13:20-22; 20:1-6; 23:20-22; 33:12-16; 34:12-17; 40:34-38; 
Дэд хууль 4:37; Иошуа 1:1-5; 6.14.16.шүүгч; 1 Самуел 4:6-7; Шастирын дэд 
7:1-5; Дуулал 132:8- 14; Исаиа 63:9; Езекиел 8:3-18; 10:3-19; 11:22-23; 48:35) 

с) Бурханы нэр Иехова Мехеддешем – ЭЗЭН Ариусгадаг 
(Египетээс гарсан нь 31:12-18; Левит 20:7-8) 


