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Хөшөө баримлуудыг жинхэнэ бурхад гэж итгэдэггүй ганц л 
хүн байсан бөгөөд нэрийг нь Абрахам гэдэг байв.  Бурхан 

бол жинхэнэ Бүтээгч учраас хуурамч шүтээнээр дамжуулан 
хүндлэгдэх боломжгүй гэдгийг Абрахам мэдэж байсан юм.

Бурхан түүнд ингэж хэлэв. 
“Абрахам, чи энэ хуурамч 

шүтээнээр дүүрэн хотоос яв. Чи 
төрөл садан, төрсөн нутгаа 
орхиод эндээс хөдлөгтүн. Би 

Өөрөө чамд хаашаа очихыг чинь 
зааж өгнө. Би чамайг агуу их 
үндэстний эцэг болгоно. Би 

чамайг ерөөсөн болгоныг ерөөж, 
чамайг хараасан болгоныг 

хараана. Чамаар дамжин бүх 
дэлхий ерөөгдөх болно.”

Абрахам нүгэл ба үхлийг 
устгах амлагдсан нэгэн 

болох юм болов уу? 

Ингэж хэлсэн дуу хоолой Бурханы дуу мөн гэж 
Абрахам итгэж байсан тул хаашаа явж байгаагаа 
тааж мэдээгүй ч Бурханы үгийг даган хөдөлжээ. 
Харин тэр хуурамч шүтээн шүтэх явдлыг ардаа 
орхиод амьд Бурханыг дагаж яваагаа л мэдэж 

байв. Энэ л Абрахамд хангалттай байлаа.  
Абрахам ач дүү Лотоо дагуулан явжээ. 

Àáðàõàìûí àÿí çàì ò¿¿íèéã Õàìûí
õ¿¿ãèéí îðøèí ñóóðüøñàí Êàíààí íóòàãò
àâ÷èð÷ýý. ªíººäºð ýíý ãàçðûã Ïàëåñòèí
ãýäýã. Òýð ãàçàð Áóðõàí èíãýæ àéëäæýý:

Абрахам аа, энэ газрын нэг захаас                            
нөгөө захыг хүртэл яв. Би Канаан нутгийг 
чиний ирэх үе удамд өгөх болно. Би чамайг 

тоолж барахааргүй олон хүүхэдтэй болгоно. 
Тэд шороо тоос шиг олон                                   

болтлоо өсч үржинэ.  

Сараи, Бурхан чамайг 
энэ олон жилийн дараа 

хүүхэдтэй болно гэж 
надад хэллээ.

Чи намайг хүүхэдтэй 
болж чаддаггүйг мэднэ 

шүү дээ. Тэгээд ч одоо хүүхэд 
төрүүлэх нас өнгөрлөө. Би яаж 

хүүхэдтэй болох вэ дээ?

Бурхан 
чамайг болно 
л гэсэн дээ.

Ойролцоогоор 
МЭӨ 1921 он

Эхлэл 12:1-3, 13:14-17
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Абрахам уг нутгаар 
аялан явахдаа үе үе 

зогсч, Бурханд цусан 
тахил өргөж байлаа. 

Өөрийгөө үхвэл 
зохилтой гэмтэн гэдгээ 

мэдэж байсан тул 
Абрахам яг л Абелын 
адил итгэлээрээ өргөл 

өргөж байсан юм.

Өргөлийн хурга хэдий Абрахамын 
нүглийг зайлуулж чадахгүй ч 

Бурхан итгэлийг нь харахдаа гэм 
нүглийг нь далдалж байлаа.

Бурхан надтай яг л 
ярьсан юм даа. Харин яахаараа 

ингэж удаан хүлээлгэж байгааг нь л 
ойлгохгүй байна. Надад хэлэхдээ намайг агуу 

их үндэстний өвөг болно гэсэн. Гэтэл одоо 
надад өвгөрч хөгширсөн бие, үр хүүхэд тээж 

чадахгүй өтөлсөн эхнэр, өчнөөн их 
хонин сүргээс өөр юм алга.

Àðâàí 
æèëèéí 
äàðàà...

Абрахам аа, 
Бурхан намайг хүүхдийг 
чинь төрүүлнэ гэсэн гэж 

хэлээгүй билүү? Одоо би 75-
тай, харин чи 85-тай болжээ. 
Хоёул өтөлж, хүүхэд ч алга. 

Удахгүй чи ч хүүхэдтэй байж 
чадахаа болих нь. Бурханыг 
сонссон чинь баталгаатай 

юм уу?

Абрахам, бүү ай. Би 

бол чиний бамбай, 
чиний агуу шагнал.

Үр хүүхэдгүй 
надад ямар шагнал 

байх билээ дээ?

Сараи та хоёр 
хүүхэдтэй 

болно.

Абрахам аа, гараад оддыг хар.    
Чи тоолж чадах уу? Чиний үр 

хүүхдүүд яг энэ одод шиг 
тоолж барахааргүй олон 

болно. 

Таны 
хэлснээр болно 

гэж би итгэж 
байна аа. Чи нэгэнтээ Надад итгэж байгаа                                   

учраас итгэлийг чинь зөв шударгад тооцлоо.                  
Үр удам чинь хүний газар харийнхан болж сууна 

гэдгийг сайтар мэдэж ав. Тэр газраа 400 жил 
боолчлогдон дарлагдсаны дараа Би уг үндэстнийг 
шийтгэж, үр хүүхдүүд чинь тэндээс арвин их эд 

баялагтай гарч явах болно. Тэгээд тэд эндээ             
эргэн ирж энэ газарт оршин сууна.

Эхлэл 15:1-6, 13-14
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Хүүхдийн талаарх 
нөгөө амлалт юу болов оо? 

Би өдрөөс өдөрт өтөлж хөгширч 
байна.  Чи ч өөрөө удахгүй үртэй 
байх боломжгүй болно шүү дээ. 

Абрахам, би чамд хэзээ ч 
хүүхэд гаргаж өгч 

чадахгүй нь.

Энэ газрын 
заншлаар зарц 

бүсгүй маань надад 
хүүхэд гаргаж өгч 

болно шүү дээ.

Абрахам чи энэ боломжийг 
хүүхэдтэй болох эцсийн арга гэж 
бодохгүй байна уу? Оройтохоосоо 
өмнө энэ хүүхнийг авч хүүхэд гаргуул. 
Тэр чиний үр болно. Тэгээд ч энэ чинь 
Бурханы хүсэл. Өөрөөр чи яаж 
агуу их үндэстний өвөг 
болох юм бэ?

Энэ л ганц 
арга мөн. 

Абрахам Бурханд залбирсангүй. 
Харин Бурханы амлалтыг умартаж  

эхнэрийнхээ үгийг дагажээ. 

Эхлэл 16:1-4
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Хэдэн сарын 
дараа... Би Абрахамын 

хүүхдийг гаргах 
гэж байна.

Сараи Хагарт хатуу ширүүн хандаж, ажлаар 
дарах болжээ. Бурхан хэзээ ч хүнийг хоёр 

эхнэртэй байлгах юмуу татвар эмээр дамжуулан 
хүүхэдтэй болгох санаатай байгаагүй. 

Чи наад усаа 
зөөж дуусчихаад 
түлээ хагалаарай.

Хагар Абрахамын хүүхдийг 
тээж байгаагаа мэдээд бардам 
дээрэнгүй болж, Сараиг дорд 

үзэх болжээ. Сараи ч 
атаархан уурлах болов. 

Хагар оргохоор 
төлөвлөжээ.

Хагар Сараигаас зайлан цөл рүү зугтаав. Ядарч 
туйлдаад явах тэнхээгүй болж муужран уналаа. 

Бурхан Хагарын зовлонг хараад ийн хэлжээ. 

Хагар аа, буцаад яв. 
Сараигийн үгэнд ор. Чи 
хүүтэй болж түүнийгээ 
Ишмаел буюу “Бурхан 
сонсдог” гэж нэрлэнэ.

Хүүгээс чинь тоолохооргүй             
олон хүүхэд төрөх болно.  

Ишмаел зэрлэг хатуу хүн болж 
хүн болгонтой тэмцэнэ. Хүн 

болгон мөн Ишмаелтэй тэмцэх 
болно. Тэр бас ах дүүстэйгээ 
ойрхон амьдардаг болох юм.

Хожим нь Ишмаел бүх араб 
үндэстний эцэг болсон юм.

Хүү нэгэнтээ 
Абрахамын үр мөн 

учраас олон үндэстний 
эцэг болно гэж Бурхан 

надад хэлсэн. 

Хагар гэртээ буцаж ирсэн 
бөгөөд хүү ч төржээ. 

Эхлэл 16:4-16
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Ишмаелыг төрөхөд 
Абрахам 86 настай 

байсан юм. Ишмаелыг 
төрснөөс хойш тун 
удалгүй Абрахам  

хүүхэд төрүүлэх үр 
боловсруулж чадахаа 

больжээ. Ишмаел 
Бурханы Абрахамд 

амласан тэр хүү мөн 
үү? Гэтэл Бурхан 

Абрахамд хүүхэд Сараи 
тэр хоёрын дундаас 

төрнө гэсэн шүү дээ.

Хэрвээ Абрахам, Сараи хоёр 
хүүхэд гаргаж чадахааргүй 

болтлоо өтөлсөн юм бол Бурхан 
амлалтаа хэрхэн биелүүлэх билээ?

Абрахам, Би бол Төгс
 хүчит Бурхан. Миний хэлсэн

 болгоныг хий. Харин нүгэл бүү үйлд. 
Өмнө Би чамд хэлснийхээ дагуу үр 
хүүхдийг чинь өнөр өтгөн болгоно. 

Тэгээд чи олон үндэстний эцэг болох 
юм. Би урьдаар чамтай гэрээгээ 

байгуулаад дараагаар нь бас 
үр удамтай чинь байгуулна.

Би чиний                
хүүхдүүдэд Канаан 
нутгийг үүрдийн 

эзэмшил болгон өгнө. 
Олон үндэстний 

тэргүүн болох Миний 
амласан тэр хүүг Сараи 

хэвлийдээ тээж  
төрүүлэх болно. 

Ха ха. Яаж тийм 
юм байдаг юм бэ? Би одоо 99 

настай, Сараи 89-тэй. Бие махбод минь 
өтөлж өмхрөөд үхсэн хүнийхээс ялгаагүй 

болсон. Бид одоо хүүхэдтэй болно гэж 
байхгүй.  Ишмаелыг л тэр амласан 

хүүхдээ болгож өгөөч. 
Үгүй, анхнаасаа л Би хэлж                             

байсан. Сараи та хоёр дундаасаа 
өөрсдийнхөө хүүхдийг төрүүлнэ. 

Амласан ерөөл Ишмаелээр биш, тэр 
хүүхдээр дамжих юм. Нэг жилийн дараа 

Сараи эрэгтэй хүүхэд төрүүлэх болно.

Тэгж болох юм уу?...Болно!
Хүмүүний биеийг бүтээсэн Бурхан 

мэдээж, өтөлсөн хоёр хөгшний 
үхширсэн биеэс ч хүүхэд төрүүлж 

чадна шүү дээ. Мэдээж, 
Бурхан үүнийг хийж чадна!

Хэдэн өдрийн дараа гурван хүн 
цөлийн тэртээгээс айсуй яваа нь 
харагдав.  Тэд их холоос яваа мэт 

харагдаагүй ч нутгийн хүмүүс 
биш бололтой байв. Тэд эрч 

хүчтэй, итгэл зоригтой, залуу 
халуун харагдаж байлаа. 

Тэдний дөхөн ирэхийг харсаар 
атал тэд нэг л ондоо байгааг нь 
Абрахам мэдэж байсан ч харин 
тэрхүү зочид нь энэ дэлхийнх 

бус гэдгийг мэдээгүй юм. 

Тэдний хоёр нь шударга тэнгэр 
элч нар байсан бөгөөд харин 
гурав дахь нь Бурхан өөрөө 
байв. Ийнхүү элчийн дүрээр 
ирсэн нь Абрахамтай ярих 

боломжтой байхын тулд байсан 
юм. Абрахам тэдэнтэй 
уулзахаар угтан очлоо. 

Абрахамыг 99 настай байхад Ишмаел арван гурван 
нас хүрсэн бөгөөд тэр үед Бурхан дахин ярьжээ.

Эхлэл 17:1-21, 18:1-2
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Абрахам аа, 
эхнэр Сараи чинь 

хүүтэй болно.
Ха ха ха.

Би ийм хөгшин 
болсон байдаг. 

Абрахам бол бүр 
надаас ч хөгширсөн. Би 

дахиад яаж энэ 
жаргалыг амсах 

билээ? 

Бурхан өөрт нь хүүхэдтэй 
болно гэж хэлж байхад 
Сараи яагаад инээгээд 

байгаа юм бэ?
Би инээгээгүй ээ.

Чи үнэндээ инээсэн
 шүү дээ. Чи итгэсэнгүй. Бурханд 

дэндүү хэцүү юм гэж бий юү? Чамайг 
хүүхэд олох яг тэр тохиромжтой үед би 
дахин ирнэ. Тэгээд чи хүүхэдтэй болно.

Содом, Гоморрагийн 
нүгэл хилэнц асар их болжээ. Би 

энэ хоёр хотын амин сүнстэй 
болгоныг устгана. Эрэгтэй эмэгтэй 
бүх хүмүүсийг ба хүүхдүүдийг ч 

өршөөхгүй.

Би одоо хийх 
гэж байгаа юмаа 

Абрахамд хэлэх үү? Тэр 
чинь олон хүүхдийн эцэг 

болох гэж байгаа хүн 
шүү дээ. Үр ачдаа миний 
үгэнд дуулгавартай бай 

гэж сургаг. 
Тийм ээ, 
тэр мэдэх 
хэрэгтэй. Миний ач дүү Лот 

гэр бүлтэйгээ тэнд 
амьдардаг шүү дээ!

Эхлэл 18:10-22
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Шударга зөв хүнийг бузар муу хүнтэй хамт устгана гэж үү? 
Ийм юм хийх нь Танаас хол байг. Хотод шударга зөв тавин 
хүн байвал яах вэ? Тэдгээр тавин хүнийг аврахын тулд Та 

хотыг устгалгүй үлдээх үү? Бүх хүнийг Шүүгч Та зөв 
шударгыг үйлдэхийг би мэдэж байна. Би тавин 

шударга хүн олбол 
хотыг устгахгүй. Áóðõàíòàé èíãýæ ÿðèõ

çîõèñã¿é º÷¿¿õýí ºò õîðõîé áèëýý, áè. Ãýõäýý
õýðýâ äº÷èí òàâàí øóäàðãà çºâ õ¿í áàéâàë ÿàõ

âý? Òàâàí õ¿í äóòñàíààñ áîëîîä õîòûã
óñòãàõ óó? 

45 хүн байвал Би 
устгахгүй ээ.

Дөчин шударга 
зөв хүн байвал Би 

устгахгүй ээ.

Гучин хүний 
төлөө Би 

устгахгүй ээ.

Тэр бузар хотыг 
Би хорин шударга 

хүний төлөө 
устгахгүй.

Зөвхөн дөчин 
хүн олдвол яах 

вэ?

Надад битгий 
уурлаарай. Гуч 
байвал яах вэ?

Хорин 
хүн байвал 

яах вэ?

Надад үнэхээр битгий уурлаарай. Би сүүлчийн 
удаа л Танаас асууя. Хотод зөвхөн арван шударга 

хүн байвал Та хотыг бас л устгах уу?

Хэрэв Та арван 
шударга хүн олохгүй 

бол миний ач дүү 
Лотод урьдчилан 

сануулаарай. 

Үгүй ээ. Хэрэв 
Би арван шударга 
хүн олбол хотыг 

устгахгүй.

Би өнөө шөнө 
тэднийд очно. 

Хоёр элч тэр 
оройдоо хотод ирж,   
Лотынх уруу явлаа.

Бүр буруугаараа 
эргэчихсэн юм 

байна. Бодсоноос ч 
шал дор юм. 

Би одоо л яагаад 
Бурхан том жижиг, мал 
адгуусгүй бүгдийг нь 
устгах гээд байгааг 

ойлголоо.

Харийн хүмүүс 
ээ! Та нар шөнө гадаа 

гудамжинд байж 
болохгүй. Аюултай! 

Нааш ир, манайд 
орж хоно.

Хөөе! Эд 
чинь дажгүй  

гоё залуучууд 
юм гээч. Очиж 
нөгөөдүүлдээ 

хэлье байз.

Эхлэл 18:23-19:2
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Лот, наадуулаа 
гаргаад ир. Бид нар 

наадуултай чинь 
унтмаар байна!

Цаашаа 
явцгаа. Та нар 
тийм бузар юм 

хийж 
болохгүй.

Хаалгыг чинь 
эвдлээ шүү. 
Эвгүй л юм 

болно доо, муу 
цагаач аа.

Энэ муу өөрийгөө 
хэн гэж бодоод байгаа 

юм бэ?  Нэг их төгс 
ариун амьтан.  Хоёр 

нүүртэн. 

Ёстой зэвүүн 
амьтан!

Бид нар охидуудыг чинь 
авмааргүй байна. Бидэнд 
тэр гоё залуучууд чинь 

хэрэгтэй байна!

Эзэн Бурхан та 
нарыг хараагүй 

болгог!

Би харахгүй 
байна! Юу 

болчихов оо!

Яагаад 
харанхуй 

болчихов?
Тэд хаа 
байна?

Ямар их 
хүч гэж 
энэ вэ?

Та нар маргааш өглөө 
хотоос гарах хэрэгтэй. Хэлэх 

хүмүүстээ хэл. Бурхан зөв 
шударга учраас ийм нүглийг 

удаан тэвчиж чадахгүй.

Маргааш Бурхан
 энэ газарт тэнгэрээс 

галаар бороо оруулна. 
Содом, Гоморрагийн 

бүх хүн үхнэ.

Хурдал, гал 
одоохон буулаа шүү. 

Хэн ч зугтааж 
чадахгүй.

Бурхан шатаж 
байгаа хотыг эргэж 

харж болохгүй 
гэсэн шүү.

Эхлэл 19:4-17
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Битгий 
эргэж 
хар!

Эээээээ!

Аав аа, яана аа! 
Ээж Бурханы үгэнд 

орсонгүй. Давс 
болчихлоо шүү дээ.

Битгий 
хараарай! 

Гүйгээд 
байгаарай!

Тэр өдөр Содом, Гоморрагийн амьд амьсгалтай бүхэн устаж үгүй 
боллоо.  Бурхан зөв шударга учраас гэм нүглийг үзэн яддаг юм. 

Ялангуяа зүй бусаар явалдагсдыг буюу эр нь эртэйгээ, эм нь эмтэйгээ 
хавьтахыг жигшдэг. Хүүхдийг бузар мууд уруу татах нь юунаас ч 

илүү жигшүүртэй хэрэг. Бурхан дэлхий ертөнцийг усаар дахин 
устгахгүй байхаар амласан бол галаар устгахгүй гэж хэлээгүй билээ. 

Дараагийн удаа Тэр галаар устган сөнөөх болно. Ямар ч нүглийн 
шийтгэл бол үхэл юм. Үхэл нь хоёр янз бөгөөд тэдгээр нь бие 

махбодын үхэл ба галтай нуурт хаягдах мөнхийн үхэл хоёр юм.  
Бурханы нигүүлслээр Лот Бурханы шийтгэлээс аврагдаж чадсан 
байна. Лотын эхнэр Бурханд бүрэн итгээгүй юм. Бурхан битгий 
эргэж хар гэж сануулсан нь санаандгүй хэлсэн зүйл биш байжээ.

Аливаа нүглийн шийтгэл нь ямар ч 
өршөөлгүй үхэл л байх ёстой.

Бурхан чамд өршөөл нигүүлслээ 
үзүүлсэнд би үнэхээр баярлаж байна.  

Лот чи тэр хотод үхэж болох байлаа шүү. 
Бурхан нүгэл хилэнцийг үзэн яддаг юм 

шүү дээ. Чи тийм хүмүүсээс хол
 байх хэрэгтэй дээ.

Эхнэрийн чинь 
талаар бид нар 

үнэхээр харамсаж 
байна. Одоо тэгээд 
яах гэж байна даа?

Ямар нэг 
байдлаар 

аргаа олох л 
байх даа.

Лот цааш хоёр 
охиноо дагуулаад 

явжээ. Харин Бурхан 
Абрахамыг ивээж, 
ерөөсөөр байлаа.

Эхлэл 19:24-26; Лев 18:22; Ром 1:23-32, 6:23; 1Коринт 6:9-11; Илчлэлт 21:8
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Бурхан Сараг хүүхэдтэй 
болно гэж амласан 

байлаа. Абрахам, Сара 
хоёрын хооронд бүр 

мартаж орхисон байсан 
хүсэл нь сэргэж эхлэв. 

Абрахам аа, чи              
чинь юу болов оо?  
 Над уруу ингэж...   

хараагүй удсан     
байна шүү.

Энэ үнэхээр гайхамшиг 
байлаа! Удалгүй хүн 

болгон Сараг хүүхэд тээж 
байгааг мэджээ!

Бурханы хэлснээр бид хүүгээ 
Исаак* гэж нэрлэнэ ээ. Хүү 

маань агуу их үндэстний эцэг 
болох юм.

Тэгэлгүй яахав. 
Анх Бурхан намайг 

хүүхэд гаргана гэсэн нь 
миний инээдийг хүргэж билээ. 

Яаж ийм хөгширсөн хойноо 
хүүхэд гаргаад түүнийгээ 
хөхүүлж сууна гэж итгэх 

билээ дээ. Бүр яг өөрөөсөө 
унасан хүүхдийг шүү.Бурхан амлалтаа 

биелүүллээ. Тэр 
хэзээд биелүүлдэг.

Хагараас гарсан 
Абрахамын хүү Ишмаел 

сая төрсөн нялх хүүхдийг 
үзэн ядаж байв. Ишмаел хүүг 

минь шоолоод 
байна. Би энэ зарц 

бүсгүйн хүүг 
Исаактайгаа нэг 
дор байлгахгүй.

Зарц хүүхнийг хүүтэй нь явуул. 
Амлагдсан хүү Исаактай минь 

эд ямар ч хөрөнгө хувь 
хуваалцахгүй шүү. 

Бурхан Абрахамтай ярин ингэж хэлжээ. 
“Сарагийн хэлдэг зөв. Хагарыг Ишмаелтэй  

нь явуул.  Ишмаел Исаактай өв хөрөнгө 
хуваалцахгүй. Харин чи үүнээс болж битгий 

шаналаарай. Би тэднийг харж хандана.  
Ишмаел бас чиний хүү учраас Би түүнээс 

агуу үндэстнийг бий болгоно. Харин 
Сатаныг дарах амлагдсан аврагч Ишмаелээс 

биш Исаакаар дамжин төрөх юм.”

Ишмаел өсч  томроод бүх араб үндэстний эцэг болж, 
Исаак иудей хүмүүсийн эцэг болжээ. Арабчууд ба 

иудейчүүд нь эцэг нэгтэй ах дүүс юм. 

Эхлэл 21:1-3, 9-14 *Исаак гэдэг нэр “инээх” гэсэн утгатай.
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Абрахам хүү 
Исаакаа 

аминаасаа илүү 
хайрласан 

бөгөөд хаа ч 
явсан салдаггүй 

байв.  

Чи бол гайхамшгаар бүтсэн 
хүүхэд. Чи энэ ертөнцийг 
гэм нүглээс нь аврах уу?

Аав аа, та яагаад 
энэ хөөрхөн 

хургануудыг алаад 
өрсөн чулуун дээр 
шатаагаад байдаг 

юм бэ?

Тэнгэр газрын их Эзэн Бурхан 
цэвэр ариун билээ, хүү минь. Над 

шиг нүгэлт хүнтэй зүйрлэшгүй 
цэвэр юм шүү дээ. Анхны хүн 
Адам Бурханд дуулгаваргүй 

хандсанаас хойш хүн төрөлхтөн 
бүгд гэм нүгэлтэй 

болсон юм. 
Бурхан Адамд нүгэл 

үйлдвэл үхнэ гэж хэлсэн. 
Харин Адамыг нүгэл 

үйлдсэний дараа Бурхан 
амьтан алаад арьсаар нь 

Адам Ева хоёрын ичгүүрийг 
далдалсан юм. 

Миний хурга алаад 
Бурханд өргөөд байгаа нь 

гэм нүгэлтэйгээ ойлгосны 
илэрхийлэл бөгөөд өөрийнхөө 

оронд гэм зэмгүй хургыг 
үхүүлэн өргөж байгаа 

юм аа, хүү минь.
Исаак эрүүл чийрэг өсч бойжин, эцгийнхээ Бурхан 
Эзэнд итгэж найдаж сурчээ. Абрахам хүүгээ ихэд 
хайрлан, ямагт цугтаа явж, өргөл өргөн Бурханыг 

хүндэлдэг байлаа. Тэр хурга алаад, тахилын 
ширээн дээр тавьж, шатаадаг байв. Àáðàõàì, Áè ÷àìàéã 

цîðûí ãàíö õàéðòàé õ¿¿ 
Èñààêàà àâààä íàäàä øàòààëò

òàõèë áîëãîí ºðãºõèéã
õ¿ñ÷ áàéíà.

Бурхан минь, Та яаж намайг ийм 
юм хий гэж хэлнэ вэ? Та ийм юм 

хийдэггүй биз дээ. Харийн шашинтнууд 
л хүнээр тахил өргөдөг шүү дээ! Та хүү 
Исаакаас минь агуу үндэстэн гаргана 

гэж хэлсэн биш билүү? Би хүүгээ 
алчихвал амлалт тань 

биелэхгүй биз дээ?

... гэхдээ Та бол 
Бурхан. Би 

ойлгохгүй байгаа 
ч үгийг тань дагая. 

Эхлэл 22:2; Ром 5:12
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Гурван өдөр явж 
байж хүрэх учраас 

бид долоо хоногийн 
дараа ирэх байх. 

Сайн 
яваарай. Би та 

хоёрынхоо төлөө 
залбирна аа. 

  Аав аа, 
гал ба мод энд 
байна. Харин 

шатаалт тахилын 
хурга нь хаана 

байна вэ?

Исаак чи миний 
ярьсныг санаж байна уу? Бурхан 
надад хэлж, ээж бид хоёрыг чинь 
энэ их өтөлсөн хойно хүүхэдтэй 
болгосон гэж. Тэгээд... Бурхан 
надтай дахиад ярьсан юмаа.

Энэ удаа надад 
чамайг шатаалт 

тахил болгон 
өргө гэлээ.

Намайг уу? 
Аав аа, та  

үнэнээсээ ярьж 
байна уу?

Та надад, Бурхан намайг өв залгамжлагч болгон 
агуу их үндэстний эцэг болгож, хүүхдүүдийг маань 

тэнгэрийн оддоос ч олон болгоно  гэсэн гэж 
хэлээгүй бил үү? Би одоо үхчихвэл Бурханы 

амлалт юу болох вэ?

Би үхчихвэл 
яаж тийм юм 
болох юм бэ?

Аав аа, яасан ч 
Бурханыг дагах 
ёстой байх аа. 

Мэдэхгүй ээ,  
хүү минь. Чамайг 

үхлээс амилуулахгүй 
л юм бол болохгүй 

л дээ.

Бурхан амласан л 
бол түүнийгээ  биелүүлдэг гэж 

аав нь сурсан юм аа. Эзэн чамайг 
агуу их үндэстний эцэг болно гэж 

хэлсэн л бол чи үхсэн ч 
болох л  болно.

Эхлэл 22:3-9

Аав аа, та тахилын 
ширээгээ засчихлаа. 

Харин өргөл нь хаана 
байгаа юм бэ?

Исаак хүү минь, Бурхан                          
надтай ярьж, ээж бид хоёрыг нь 

нас өтөлсөн хойно хүүхэдтэй болгоно 
гэж хэлснийг би чамд ярьж байсныг 

санаж байна уу? Бурхан надтай  
дахин ярьсан юм.
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Абрахам хэдий Бурханы 
үгийг дагаж байгаагаа 

мэдэж байсан ч шатаалт 
тахилыг ёс журмын дагуу 

бэлтгэж байхдаа гар нь 
салгалж, зүрх нь шаналж 

байсан нь тодорхой.

Бурханд өргөсөн итгэлийн 
залбиралтайгаар Абрахам 

хутгаа аван гараа далайлаа. 
Гараа доошлуулан хутгыг 

дүрэхээр завдах тэр агшинд 
тэнгэрээс дуу гарав. 

Абрахам хүүгийнхээ хөл, гарыг 
хүлээд тахилын ширээн дээр тавив. 

Дараагийн алхам нь хүүгийнхээ 
хоолойд хутга хүргэх явдал байлаа.

Абрахам! 
Абрахам! Хүүд 

бүү хүр.

Цорын ганц хүүгээ                
өргөхөөс татгалзалгүй 

үгийг минь дагаж байгаа 
тул Надад найдан итгэдгийг 

чинь мэдлээ.

Абрахам харцаа дээш-
лүүлэн хартал нэгэн 
хуц бутанд эврээрээ 

тээглэчихсэн харагдав.

Аав аа хараач, 
Бурхан миний 

оронд хуц өгсөн 
байна!

Абрахам, чи ганц хүүгээ Надаас харамлалгүй,                  
үгийг минь дагасан тул Би чамайг ерөөж, үр 

хүүхдийг чинь тэнгэрийн од шиг олон болгоно. 
Хүүхдүүд чинь энэ газарт нутаглаж, дайснуудаа 
устган сөнөөнө. Чамаас төрөх хүүхдээр дэлхийн 

бүх үндэстнүүд ерөөгдөх болно. 

Аав аа, Эзэн яг таны 
хэлсэн шиг энэрэнгүй 

Бурхан юм аа!

Эхлэл 22:9-18; Еврей 11:17-19
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Абрахамд Ишмаел, Исаак гэсэн  
хоёр хүү байлаа. Исаак нь 

Абрахамд амласан амлалтаа 
биелүүлэхээр Бурханы сонгосон 

хүү юм. Исаак Иаков гэдэг 
хүүтэй байв. Хожим нь  

Иаковын нэр Израиль болжээ. 
Иаков 12 хүүтэй байсан бөгөөд 

нэгэн цагт тэд гэр бүлүүдээ  
аваад Египетэд суурьшиж, 

яваандаа тэр газраа боолчлогдох 
болсон юм (МЭӨ 1875 он). 

Иаковын арван хоёр 
хүү хожим нь 

Израилийн арван хоёр 
овог болсон юм.

Ишмаел мөн арван
хоёр хөвгүүнтэй

байсан бөгөөд тэд
арабчууд болсон аж.

Эхлэл 21:5, 13, 24:67, 25:12-18, 21-26, 29:23-30

Ишмаел
Абрахам Исаак 

(МЭӨ 1896)

Иаков
 (МЭӨ 1836)
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