
Дөрөвдүгээр бүлэг 

ЕГИПЕТЭЭС ГАРСАН НЬ 
Дөрөвдүгээр бүлэг 

ЕГИПЕТЭЭС ГАРСАН НЬ 



Еврейчүүд явсаар уулархаг газарт 
хүрч Улаан тэнгист тулан иржээ. 

Тэндээ буудаллаж тэр их усыг хэрхэн 
гатлахаа хоорондоо хэлэлцэв. 

Фараон хүүгийнхээ хойноос 
гашуудаж дуусаад урьд өмнө хэзээ 
ч уурлаж байгаагүйгээрээ уурлан 

шатжээ. Юунд би тэднийг 
явуулав?

Тэрэгнүүдийг бэлтгэ. 
Еврейчүүдийн хойноос хөө. 

Бүгдийг нь устга эсвэл                  
буцааж авчир.

Египетээс гарсан нь 14:5-7

Мэдлээ                   
гүйцэтгэе, эрхэм 

хаантан!
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Хараач, Египетийн 
цэргүүд ирж явна! 
Бид энэ эзгүй газар 

урхинд оржээ!

Ìîñå ýíä áèä íàðûã
¿õ¿¿ëýõýýð àâ÷èð÷ýý. 

Áóðõàí ÷ ìàðòñàí ýíý ãàçàð
àëàãäñàíààñ áîîë ÷èãýýðýý
¿ëäñýí íü äýýð áàéñàí þì.

Яах ч аргагүй болсон 
еврейчүүдийг харсан египетчүүд 
өөрсдөд нь Мосегийн учруулсан 
гай зовлонг санаж тэднийг юу ч 

үгүй устгахад бэлэн байлаа. 

Хажуу талд уул, 
өмнө маань ус. Бид ч 
бүр занганд оржээ. 

Одоо ч Бурхан 
биднийг аврах 

аргагүй болсоон.

Байгаа газраа 
зогс. Бурхан биднийг 
гайхамшигтай аргаар 

аврах болно.

Бурхан Фараоны            
зүрхийг дахин нэг удаа 

хатууруулжээ. Өнөөдрөөс 
хойш та нар Египетийн 
цэргийг дахин хэзээ ч 

харахгүй.

Египетээс гарсан нь 14:5-13
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Египетчүүд юу юугүй еврейчүүдийг гүйцэн 
ирэхийн даваан дээр тэнгэрээс гэнэт галан 

багана буун ирж тэдний замыг хаав. Тэр 
шөнө еврейчүүд гэрэлд, харин египетчүүд 

түнэр харанхуй дотор байлаа. 

Мосег тэнгисийн зүг таягаа 
өргөхөд тэнгэрээс их салхи гарч 

тэнгисийн дээрээс үлээхэд 
тэнгис заагдан ёроолынх нь 

хуурай газар ил гарав. 

Энэ бол ёстой агуу гайхамшиг 
байсан юм. Израилийн хүүхдүүд 

тэнгисийн ёроол дахь хуурай 
газраар тэнгисийг туулан гарлаа. 

Ирээдүйд тэд тэнгис дундуур зам 
гаргасан Бурханы тухай дуулцгаана. 

Иавэ гэдэг нэртэй ганц Бурхан 
байдгийг хүн бүр мэдэх болно.

Египетээс гарсан нь 14:15-22
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Энэ чинь Египетэд 
бидний үзсэн 

болгоноос илүү 
юм байна.

Манай Бурхан 
бүхнээс агуу Бурхан 
юм байна. Бид нар 

чинь тэнгисийн голд 
байна шүү дээ.

Жоаш! Чи чинь 
солиороогүй биз? 
Наанаасаа холд! 

Чи сэлж чадахгүй 
шүү дээ!

Би энэ 
хөөрхөн загасанд 

зүгээр л хүрч 
үзэх гэсэн юм.

Еврейчүүдийг тэнгисээр яг             
гарч дуусч байхад нь Бурхан 

египетчүүдийг хоргоож байсан 
галан ханаа авав. Тэд тэнгисийг 

хуваагдсан байгааг хараагүй 
учраас еврейчүүдийн хойноос 

нэхэн хөөлөө.

Дайраад! 
Еврейчүүдийг 

алаад 
байгаарай!

Египетээс гарсан нь 14:22-23
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Өнөөдөр та нар 
Иавэгийн хүч 
чадлыг үзлээ.

Египетийн бүх цэрэг 
тэнгисийн усанд живж үхжээ. 

Тэдний мод, чулуун бурхад 
өөрсдийг нь аварч чадсангүй.

Египетээс гарсан нь 14:27-28

Хараач, ус буцаад                       
нийлж байна. Тэд нар одоо 

бүгдээрээ живлээ. 
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Хараач, тэдний 

цогцсыг. Тэнгис 
египетчүүдийн 

цогцсоор 
дүүрчихлээ. 

Иавэ ч үнэхээр цорын 
ганц Эзэн Бурхан юм аа. 
Ийм юм хийж чадах өөр 
ямар ч Бурхан байхгүй 

шүү. Энэ өдрийг бид үүрд 
санан дурсана даа.

Тэр өдөр еврей үр удам Египетийн сөнөсөн 
цэргийн арми, ус далайг ардаа орхиод, үүл 

Мосе хоёрыг даган эзгүй цөлийн зүг 
хөдөллөө. Тэд Египетээс авч гарсан хоол 

хүнсээ тэр болтол идсээр л явсан юм.

Хэдэн өдрийн аяны дараа тэднийг дагуулж 
байсан үүл хэдэн худгийн дэргэд зогсчээ. 

Еврейчүүд тэнд хоол хүнсээ дуустал буудаллав. 
Цаашид хоол хүнс олох ямар ч арга байсангүй. 

Найдвар тасарч байгаа мэт харагдаж байлаа.

Египетэд үлдсэн бол 
үүнээс дээр байх байсан 

юм. Зарц боол ч гэсэн 
хангалттай идэх юмтай 

байсан юм. Одоо 
бол юу ч алга.

Харин тийм ээ, энд 
чи биднийг өлсгөж 
алах гэж авчраа юу?

Намайг сонс. Та 
нар миний эсрэг 
биш харин дагаж 
яваа Бурханыхаа 
эсрэг гомдоллож 

байна шүү.

Иавэ тэнгэрээс талхаар                 
бороо оруулна гэж хэллээ. 
Өглөө болгон та нар газар 

талхаар хучигдсан байхыг олж 
үзнэ. Зөвхөн түүж аваад идэх л 

та нарын хийх ажил юм.

Ìîñå þó ãýýä 
õýë÷èõýâ ýý? Áèä ÿàæ 
èäýõ þì îëîõ þì áý? 

Õ¿¿õä¿¿ä ìààíü 
õàðàíãàäàæ áàéíà. 

Иавэ тэнгэрээс             
өглөө болгон талхаар… 

бороо оруулах гэж 
байна гэнэ ээ. 

Одоо ч нар мандах цаг болж 
байна даа. Мосегийн хэлснээр 
газар дээр талх байна гэж чи 

итгэж байна уу?

Чи ер нь 
тэнгэрээс талхаар 
бороо ордог гэж 

дуулсан уу?

Байхгүй бол 
харангадах л 
болох нь дээ.

Үгүй ээ, гэхдээ бас тэнгис 
дундуур зам гардаг ч гэж дуулж байгаагүй 

юм байна. Мосегийн энэ Бурхан бол 
ертөнцийг Бүтээгч байж таарна. Тэгэхээр 
Түүнд тэнгэрээс талх оруулна гэдэг тийм 

их хэцүү юм биш байхаа. Цаг болсон 
байна. Босъё, гарч харъя.

Египетээс гарсан нь 14:21-22, 30, 16:2-3, 16:7-8
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Яг хэлснээр нь 
тэнгэрийн талх 

байна шүү.

 Хараач! 
Газар сайгүй 

байна. Хөөх, ямар гоё 
амттай юм бэ? Яг 
зөгийн бал шиг 

амттай юм байна.

Үнэхээр Иавэ 
бол Бурхан, харин Мосе 

эш үзүүлэгч нь 
юм байна.

Хээр цөл газар байх бүхий л хугацаанд
 нь Бурхан тэднийг тэнгэр элчийн хүнс 

болох тэнгэрийн талхаар хоолложээ. 

¯¿ë òýäíèé õóàðàí äýýð òîãòîí çîãñîõîä
åâðåé÷¿¿ä áóëãèéí óñíû äýðãýä áóóäàëëàæ,

òýíãýðèéí òàëõààð õîîëëîæ, õàðèí í¿¿æ
ýõëýõýä íü ìàéõàí ñàâàà à÷ààëàí õîéíîîñ
íü äàãàí õÿçãààðã¿é öºëººð ÿâäàã áàéëàà.

Харин одоо 
тэдний уух ус 

дуусчээ.

За яах вэ, тэр
 бидэнд талх өгдөг 

юм байж, харин одоо 
цангааж алах нь ээ.

Одоохон ус олохгүй 
бол бяцхан охин минь 

үхлээ шүү дээ.

Бид Египетэд үлдэх ёстой
 байсан юм. Нэг л өдөр хамаг мал 

амьтан маань үхэж дуусаад дараагаар 
нь хүүхдүүд маань үхэж эхлэх болох 
нь. Толгойг чинь том чулуугаар бяц 

цохих нь зүйтэй юм байна.

Бурхан бид 
нартай байна 
уу үгүй юү?

Бид чинь           
яахаараа эргэлздэг 

байна аа?

Египетээс гарсан нь 16:14-15, 17:2-4; Дуулал 78:24, 25

Би явж 
Иавэтэй 

яръя.
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Бурхан Мосед 
юу хийхийг нь 

хэлж өгөв. Нааш ирж Иавэгийн 
хүч чадлыг үзэгтүн. 

Та нар Түүнд итгэхгүй 
ээ. Та нар уурлаж, 

гонгинож л чадна.

Тэр та нарт 
талх өгсөн, одоо 

энэ нүцгэн хаднаас 
ус гаргаж өгөх 

гэж байна.

AAAAA!ТАС!ТАС!

Египетээс гарсан нь 17:5-6
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Ус яг гол          
шиг урсчээ.

¯¿ë äàõèí í¿¿æ ýõëýõýä åâðåé÷¿¿ä
à÷ààëàí õºäºëæ, öºëä ¿¿ëèéã äàãàí

Ñèíàè íýðòýé óóëûí ç¿ã ÿâëàà.

Мосе тэнд Бурханд 
залбирахад Бурхан 

түүнтэй дахин ярив.

Тэдэнд, Египетэд Миний юу             
хийж, яаж өөрсдийг нь чөлөөлснийг 
бас хэрхэн хооллож, хаднаас хүртэл 

ус гарган ундаалуулсныг 
минь сануулан хэл.

Хэрэв тэд 
тушаалуудыг минь 

сахивал Миний 
онцгойлсон ард түмэн 
болж энэ дэлхийн улс 

үндэстнүүдээс дээгүүрт 
тавигдах болно 

гэж хэл. Тэд Намайг 
дагавал тахилчдын 

хаант улсынхан 
болох юм. 

Египетээс гарсан нь 17:6, 19:1-6, 9
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Тэгвэл явж хувцас,                    

биеэ угаагтун. Бурханд 
хүндэтгэл мөргөл үйлдэхэд 

өөрсдийгөө бэлтгэцгээ. 
Гурван өдрийн дараа Бурхан 

та нартай уулзана.

Бурханы тушаасны дагуу гурав дахь өдөр нь ард 
түмэн уулын хормойд Бурханы ярихыг хүлээн 

цугларчээ. Уулын оройд нэгэн ер бусын үүл буув...

Мосе, уул өөд 

гараад ир.

Мосе, Би бол та нарыг 
Египетийн нутгаас гаргаж авсан 
Иавэ Бурхан байна. Чи доошоо 

áóóãààä уулын хормойгоор хүрээ 
гортиг тат. 

Хүмүүсээс нэг нь 
л ууланд хүрэх юм бол 

тэр хүн үхнэ. Би 
чамд арван тушаал өгнө. 

Чи түүнийг хүмүүст 
хэлэх ёстой.

Мосе уулнаас бууж 
ирэн хүмүүст 

Бурханы ярьсан 
болгоныг хэлэв.

Бид дагана аа. 
Бурханы хэлсэн 
болгоныг бид 

биелүүлнэ.

Египетээс гарсан нь 19:7-25
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Чамд Надаас өөр бурхан 
байж болохгүй.

Мөргөн хүндлэхээр ямар ч 
хэлбэр дүрстэй юм хийж 

болохгүй.
Миний нэрийг 

хүндлэлгүйгээр дэмий 
хоосон дуудаж болохгүй.

Долоо хоногийн долоо дахь 
өдөр Намайг хүндлэхэд 

зориулагдсан байх ёстой.
Эцэг эхээ хүндэл.

Хүн бүү ал.
Гэрлэсэн ханиасаа                           

өөр хэнтэй ч бэлгийн              
хавьтал бүү үйлд.
Хулгай бүү хий.

Бусдын эсрэг худал бүү  
гэрчил.

Бусдын аливаа                   
юманд бүү шунахайр.

Египетээс гарсан нь 20:3-17
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Мосе уулнаас бууж ирээд 
Израилийн далан удирдагчийг 

цуглуулж Бурханы арван 
тушаалыг хэлж өгөв.

Бид үүнийг 
хийх болно.

Сайн 
тушаалууд 
байна шүү.

Та нарын далан хүн надтай хамт уул                         

өөд гарна. Бурхан надтай уулзсан шигээ та 

нартай бас уулзах юм. Та нар өөрсдөө үзэцгээ. 

Гэхдээ эхлээд би Бурханы хэлсэн тушаалуудыг 
номд бичих хэрэгтэй байна.

Мосе Бурханы хэлсэн болгоныг маш 
болгоомжтойгоор бичиж авав. Бурханы Сүнс 

Мосег алдаа гаргуулахгүйн тулд тусалж байлаа.

Мосе хуулийн үг үсгүүдийг 
бичиж дуусаад хүмүүсийг 
цуглуулж Бурханы үгийг 

уншиж өглөө.

Бурханы хэлсэн 
болгон маш сайн 

байна. Бид 
эдгээрийг сахин 

биелүүлнэ.

Ийнхүү Израилийн ард түмэн Бурхантай гэрээ 
байгуулжээ. Бурхан тэднийг ерөөн, шинэ амьдрал 

өгч, дайснуудынх нь гараас чөлөөлж байх юм. 
Харин израильчууд Бурханы тушаалуудыг сахин 

биелүүлж, шударга зөв амьдрах ёстой байлаа.

Бурхан цусан тахил өргөөд 
цусыг нь хүмүүс дээр цац 
хэмээн Мосед тушаажээ. 

Бүгд үхэх ёстой нүгэлтнүүд 
байсан юм. Тэр бүү хэл Мосе, 

Аарон нар ч тийм л нүгэлтнүүд 
байлаа. Харин Бурхан 

энэрэнгүй Бурхан учраас гарах 
арга замыг зааж өгчээ. Гэм 

зэмгүй хургыг алаад, цусыг нь 
ард түмний дээр цацаж гэм 
нүглийг нь халхалж үхлээс 
хамгаалж байгаа юм. Үхэх 
шаардлагагүй байсан хурга 
үхэх ёстой байсан үй олон 

хүний оронд үхжээ. Одоо та нарын гэм нүгэл 
арчигдсан. Та нараас далан 

хүн надтай цуг уул өөд 
гарч, та бүхэн Бурханы сүр 

жавхланг үзэх болно.

Египетээс гарсан нь 24:1-8
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Израилийн далан ахлагч 
Мосег даган Бурханы өөртэй 

нь ярьсан уул уруу явлаа.

Гэнэт, Бурханы 
сэнтий тэдний 

өмнө харагдлаа.

Далан ахлагчийг харж байхад 
Мосе уул өөд гарч, гялалзан 

байх Бурханы сүр жавхлан 
дотор харагдахгүй болов.

Ямар 
үзэсгэлэнтэй 

юм бэ! Мөн сүр 
жавхлантайяа.

Бурхантай нүүр 
нүүрээрээ ярьдаг хүн 

Мосегээс өөр 
байхгүй. 

Бурханы сүр 
жавхлан!

Египетээс гарсан нь 24:9-10

78



Мосе, Надад хүндлэн мөргөх 

асрыг хүмүүсээр чи бариул. Тэр 
дотор тахил өргөж байх 

тахилын ширээ байх бөгөөд 
үеийн үед ахлах тахилч нар 
Надтай жилд нэг удаа орж 
уулзаж байх ариун газар бас 

барь.

Асрыг яг яаж хийхийг би та нарт 
зааж өгнө. Левийн овог Миний 

тахилч нар болно. Харин Аарон 
хөвгүүдийнхээ хамт ахлах тахилч 

нар болох юм. Тэд ард түмэнд ёс 
горимыг заах бөгөөд хүмүүс гэм 

нүгэл үйлдэхэд өргөл өргөж                             
байх юм.

Хэдэн долоо 
хоногийн өмнө л 
Мосе уулын орой 

дээрх гал уруу орж 
алга болсон. Одоо ч
 үхээ байлгүй дээ.

Харин тийм ээ,                      
бид энэ цөл газар 
үүрд суугаад байж 
болохгүй байх аа.

Мосе биднийг 
удирдсан шиг бидэнд 
нэг бурхан хэрэгтэй 

юм биш үү.

Бүгдээрээ 
бурхандаа 

зориулж алтан 
дүр бүтээцгээе.

Мосе одоо 
үхсэн. Аарон бидэнд 

зориулж алтан бурхан 
бүтээж, биднийг 

буцаагаад Египет рүү 
дагуулна.

Алтнуудаа 
өгцгөө.

Òýäãýýð ìóíõãóóä ººðñäèéí ãàðààð áóõûí ä¿ðñòýé
áàðèìàë á¿òýýãýýä ò¿¿íèéãýý áóðõàí ãýæ íýðëýâ.
Ñàòàí í¿ãýë ¿éëäýõýýñýý ºìíº àíõ áóõûí ä¿ðòýé

áàéæýý. Õýäèé õ¿ì¿¿ñ ¿¿íèéã íü ìýäýýã¿é ÷ Ñàòàí
ººðèéãºº õ¿íäë¿¿ëýõýýð òýäíèéã óäèðäæýý.

Аарон хүмүүсийн 
хүслийг дагаж 
алтан бурхан 

барихад нь туслав.

Египетээс гарсан нь 20:4; 25:8, 9, 28:1-3, 32:1-4; Езекиел 1:10, 10:11, 28:14
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Та нарыг Египетийн нутгаас 
гаргасан бурхан чинь энэ байна. 

Маргааш бид агуу их тахил өргөж 
Иавэг хүндэтгэн мөргөнө.

Аарон үнэхээр тэнэг юм хийжээ.
Хийсэн юм нь бурхан биш байсныг 

мэдэж байсан ч хүмүүсээс тэр айж байв. 

Мөргөж шүтэхийн тулд 
ямар нэг дүрс бүү хий гэж 
Бурхан тэдэнд аль хэдийн 
тушаасан байсан боловч 
тэд өөрсдийнхөө бодол 

төсөөллийг дагажээ. 
Хүмүүс хөөрөн бүжиглэж бүр нүцэглэсэн 

байв. Тэд ууж согтон завхайрчээ. 
Бурхан тэднийг устгаж Диавол ба 

түүний элч нарт бэлтгэсэн халуун гал 
уруу чулуудахад ч бэлэн байлаа.

Бурхан Мосед ийн хэлжээ: 
бузар муухай нүгэл үйлдэж байна. Тэд өөрсдийгөө 

нүцэглэж бузар шүтээний өмнө бүжиглэж байна. Би 
тэднийг бүгдийг нь устгах ёстой. Тэдний зүрх хатуу аж. 

Тэд шударга зөвөөр амьдарч чадахгүй юм байна.”

“Одоо доошоо буу. Хүмүүс 

Египетээс гарсан нь 32:5-10
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Хүмүүс Бурханыг умартан, өөрсдөдөө бурхан 

шүтээн хийсэнд Мосе маш их уурлаж байлаа.

Та нар Бурханы 
тушаалуудыг 
зөрчиж байна!

Мосе тушаалуудыг бичсэн 
чулуун хавтангуудыг 

унагаан бутлав.

Иавэгээс өөр ямар 
ч бурхан байж болохгүй 

гэж хэлээгүй билүү? 
Гараараа хийсэн баримал 

дүрс чинь та нарыг бүтээгч 
байж чадах уу?

Мосе мөнөөх алтан тугалыг бут цохин, 

нунтаг болтол нь үйрүүлж орхив.

Египетээс гарсан нь 20:3-4; 32:15-20
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Хэрэв та нар Иавэгийн талд 
байгаа бол наашаа миний хажууд 

ирж зогс. Харин Египетийн бурхдын 
талд байгаа бол зогсож байгаа 

газраа үлдэгтүн. 

Бид Абрахам, Исаак, 
Иаковын Бурханыг 

дагана аа.
Õýäèéãýýð õýëáýð

ä¿ðñ áàéõã¿é ÷ гэсэн Óëààí
òýíãèñèéã õî¸ð õóâààñàí

Áóðõàíûã би äàãàíà.

Нүглийн шийтгэл 
бол үхэл. Иавэ надад тэд 

нарыг үхэх ёстой гэсэн. Одоо сэлмээ 
аваад элдвийн хэлбэр дүрстэй 

шүтээнд мөргөгчдийг алагтун.

Өршөөгөөч!

Тэр өдөр нийт 
хуурамч бурхад 

шүтэгч, завхайрагч 

3000 хүн алагджээ. 

Áîëü¸ îî!

ЦАВЧИХ ЧИМЭЭ!

ЦАВЧИХ ЧИМЭЭ!

Египетээс гарсан нь 32:26-28
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Мосег уул өөд буцан гарахад Бурхан арван 
хуулийг хоёр чулуун хавтан дээр дахин 
бичиж өгчээ. Мосе уулнаас бууж ирээд 

хүмүүст Бурханы тушаалуудыг үзүүлэхэд 
тэд даган биелүүлэхээр хүлээн авав.

Бурхан та нарыг хатуу зүрхтэй               
зөрүүд хүмүүс байна гэж хэлсэн.          

Та нарыг гэм нүгэл үйлдэхэд Бурхан 
бүгдийг чинь устгана гэсэн юм. Харин 
би та нарын төлөө залбирсан учраас 
Бурхан гэм нүглийг чинь хойш тавих  
гэж байна. Иавэ бол үнэхээр уучлан 

өршөөгч Бурхан юм.

Бурхан асрыг барих журам зааврыг өгсөн. Хэрвээ 
бид хэлсэн зааврынх нь дагуу барьж чадвал Бурхан 
өөрөө энд бидэнтэй уулзаж байх юм. Хүмүүс бид 
нэгэнт нүгэлтнүүд учраас Өөрт нь хүрч болох арга 

замыг Бурхан Өөрөө л бидэнд зааж өглөө.

Левичүүд өдөр бүр цусаар тахил өргөж байх 
юм. Жил бүрийн нэг өдөр гэрээний авдар дээр 

цус түрхэх болно. Бурхан авдар дээрх цусыг 
хараад Египетэд үйлдсэн шигээ бидний нүглийг 

цайруулж, бид үхэхгүй. Энэ бол Бурханы 

уучлалын арга зам билээ.

Асар баригдаж дуусаад тахилч нар 
өдөр тутмын өргөлүүдийг өргөж 

эхлэв. Бурхан малын цусаар тахил 
өргөж байгаа хүмүүсийн итгэлийг 

хараад нүглийг нь уучилжээ.
Хүмүүс цөлд амьдарч 
байгаадаа дургүйцэж 
байсан учраас байнга 
л гомдоллож байлаа.

Тэдний итгэлгүй, гомдож 

гоншгоносон байдал  Бурханыг 
өөрсдийнх нь дээр шийтгэл 

авчрахад хүргэжээ.

Ииий! Хараач. 
Могой… зөндөө 

их байна!

Бурхан тэдний хуаран уруу мах 
цусанд дурласан маш олон хорт 
могой оруулжээ. Бурхан өршөөн 

уучилдаг ч гэм нүгэл үүрд 
үргэлжлэхийг зөвшөөрөөгүй юм.

Египетээс гарсан нь 34:28-32, 39:32; Тооллого 21:5-6
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Удалгүй хуаран хорт 
могойгоор дүүрэв.

Бурхан минь ээ, 

бидэнд туслаач!

Могойнууд шөнөөр 
бүр майхан саванд 

нь ч орж иржээ. 

Надад туслаарай. 
Би хазуулчихлаа.

Авраарай!

Яана аа, Жоаб!
Ээж ээ!

Эцэг эхийнхээ гэм 
нүглээс болж хүүхдүүд 
хүртэл зовон тарчилж 

байлаа.

ССССССС
ССССССС

Тооллого 21:6 
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Хуарангаар нэг уйлан 
орилох, гашуудан шаналах 
дуу сонстож байлаа. Гэм 
нүглийн шийтгэл үнэхээр 

аймшигтай ажээ.

Èéì þì õóàðàíãààð
íýã òàðæ õîðîì, õîðìîîð
ãààð÷ áàéíà. Àëü õýäèéí

áèäíýýñ çºíäºº îëîí
õ¿í ¿õ÷èõëýý.

Мосег олох 
хэрэгтэй байна. Энэ яах 

аргагүй Бурханы хийж байгаа 
ажил байна. Бурхан л 
хүмүүсийн гэм нүгэлд 

хорсон хилэгнэж 
байна даа.

Чи Бурхантай ярих ёстой.             
Бид ийм шийтгэл авах нь зүйтэй 
л дээ. Гэхдээ Бурханыг өршөөлөө 

үзүүлээч гэж гуйгаач. 

Бурхан гэм нүглийг үзэн 
яддаг гэдгийг хүмүүс хэзээ сурах 

юм бэ?  Тэд Бурханы тушаалуудыг 
сахиж ариун үндэстэн болох 

ёстой шүү дээ.

Бурхан минь ээ, 

Өөрийнхөө хүмүүст 
өршөөл үзүүлээч! 
Тэдний нүглийг 

уучлаач.
Яв. Хүмүүсийг хазаад 

байгаа могойнууд шиг хүрэл 
могой хий. Хийсэн могойгоо 

бүх хүмүүст харагдахаар газар 
өндөр шонд өлгө. Тэгээд 

хүмүүст өлгөөтэй байгаа хүрэл 
могой руу харахад тэр дороо 

шууд эдгэрнэ гэж хэл.

Тооллого 21:7-8 

ТАС!
ТАС!
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Бурхан арга зааж өглөө.             
Тэр хүрэл могой уруу хар, 

тэгээд л та нар эдгэрнэ.
Тэр үхэх 

нь ээ.

Энэ чинь 
гайхамшиг 

байна!

Бүгдээрээ         
өөр хүмүүст 
хэлэх ёстой.

Надад л лав 
тусаллаа! Би 

хүмүүст хэлнэ ээ.

Түүнийг хар, 
тэгвэл амьд 

үлдэнэ!

Тооллого 21:9
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Нөхөөр, чи яагаад 
бүтэхгүй юм ярьж 

хүнээр тоглоом тохуу 
хийгээд байна аа?

Бусад 
хүмүүс хараад 
эдгэрээд байгаа 

юм аа.

Үхэж байгааг 
минь харахгүй 

байна уу? Тийм тэнэг 
юм ярьж яаж чадаж 

байна аа, чи?

Үхчихлээ.

Уучлаарай, тэр 
өөрөө даанч 

итгэсэнгүй л дээ.

Тэр их 
бардам хүн 

байсан юм аа.

Хүмүүс Бурханы хүч чадлыг 
дахин нэг удаа ийн үзжээ. Хуаран 

могойнуудаас холдон нүүж, 

амьдрал эргээд хэвэндээ орлоо.

Гэвч хүмүүс Бурханы 
тушаалуудыг дагахдаа 

алдаж, өөрсдийнхөө арга 

замаар явсаар л байв.

Израилийн үр удам үүлийг 
даган явж байлаа. Бурхан тэднийг 
тэнгэрээс манна оруулан хооллож, 

уух усаар хангаж байв.

Бурхан тэднийг амласан газартаа шууд 
дагуулан очиж болох байсан ч тэд тушаалуудад 

нь дуулгаваргүй хандсан учир тэднийг эзгүй 
цөлөөр дөчин жил тэнүүчлүүлжээ.

Тооллого 21:9, 32:13
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Ìîñå ÷è ë  Áóðõàíòàé õàìãèéí îéðõîí
áàéäàã ãýæ áîäîîä áàéíà óó? Áèä íàð ÷ ãýñýí ÷àìòàé àäèëõàí

àðèóí õ¿ì¿¿ñ. ¯íýíäýý á¿õ ÷óóëãàí àðèóí. Îäîî áèäíèé
äóíä íýã ÷ í¿ãýëòýí ¿ëäýýã¿é. Òýãýýä Áóðõàí ÷ áèäíèé äóíä îðøèí

áàéíà. Ààðîí òà õî¸ð ýðãýí òîéðîí ÿâæ þó õèéõèéã ìààíü
çààæ, ººðñäèéãºº áèäíèé ø¿¿ã÷ áîëãîõ õýðýãã¿é.

Áèä ÷ òà íàð øèã ø¿¿÷èõýæ ÷àäíà.

 ãàíöààðàà

Харин тийм ээ. Ер нь Бурхан 
биднийг аахар шаахар зүйлээс 
болж алж хороогоод л цөлөөр 
ингэж тэнэж явахаас би бүр 

залхаж байна.

Тийм ээ. Энэ Мосегийн 
буруу. Тэрний хэмжүүр 

дэндүү өндөр юм.

Мосе асарт орж 
Бурханаас яахыг асуув.

Áóðõàí èíãýæ õýëëýý. “Ëåâèéí
õºâã¿¿ä ýý, òà íàð ººðñºä äýýðýý

äýíä¿¿ èõ õàðèóöëàãà àâ÷ áàéíà. Òà
íàð Áóðõàíû òîìèëîîã¿é õ¿ì¿¿ñèéã

òàõèë÷èä áîëãîæ áàéíà.”

Маргааш ЭЗЭН бид 
бүгдийн хоорондхыг шүүнэ. 
Тэр үед бид хэн нь Бурханы 

тахилчид, хэн нь ариун, хэн нь 
ариун бус болохыг мэдэх болно. 

Маргааш бойпрууддаа гал 
хийгээд ирээрэй.

Тооллого 16:2-6
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Маргааш өдөр нь
Бурхан өнөөдөр бид нартай 
уулзаж, Өөрөө сонгоно. Бид 

Түүний алдар, сүр жавхланг           
үзэх болно.

Өөрсдийгөө ариун                      
хэмээн зарлаж тахилч болгон, 
хүмүүсийг удирдах хүсэлтэй 

хүмүүс ээ, ойртоод зогс.

Өөрсдийгөө энэ бузар 
хүмүүсээс хол байлга. Эд 
нарыг би хормын дараа           

устгах гэж байна.

Тэдний майхнуудаас холд. 
Хэнийг нь ч өөрсдөдөө бүү 
ойртуул, тэгэхгүй бол та 

нар цуг үхнэ шүү. 

Тооллого 16:19-24
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Энэ бол сорилт. Хэрвээ энэ 
хүмүүс жам ёсоороо үхвэл та нар 

намайг хуурамч эш үзүүлэгч 
бөгөөд Бурхан надаар дамжуулан 

ярьдаггүй гэж мэдээрэй.

Õàðèí ºíººäºð òà íàð óðüä
ºìíº ¿çýæ áàéãààã¿é øèíý þì

¿çýæ, ãàçàð íýýãäýí ýäãýýð
õ¿ì¿¿ñèéã ýä ç¿éëòýé íü õàìò

òàìûí í¿õ ð¿¿ çàëãèí îðóóëáàë òà
íàð ýäíèéã Áóðõàíû ýñðýã, ìºí

íàìàéã Ò¿¿íèé ýø ¿ç¿¿ëýã÷
ãýäãèéí ýñðýã òýðñýëæ, í¿ãýë
¿éëäñýíèéã íü ìýäýõ áîëíî.

Туслаарай!

Иииииий

Ээээээ!

Тахилч болох гэсэн бүх хүн 
Диавол ба түүний бузар элч нарт 

зориулагдан бэлтгэгдсэн тамын гал 
уруу амьдаараа унан залгигдав.

Тас!

Ххххх!

Тас!

Ххххх!

Тооллого 16:28-33
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Тэд нарын 
хүрэл бойпруудыг 

цуглуулан авч, 
тахилын ширээний 

бүрээс хий. 

Авдрын энэ хүрэл 
бүрээсийг харах бүрдээ та нар, 

хүмүүс Бурханы тушаалуудыг үл 
ойшоон өөрсдийгөө тахилч нар 
болгох гэсэн энэ өдрийг санаж 

байх болно. 

Тэр өдөр бол Израилийн үр 
удмынхны хэзээ ч мартахааргүй 
өдөр байлаа. Бурхан Мосег эш 
үзүүлэгчээ гэдгийг, мөн зөвхөн 
Өөрийнх нь томилсон хүмүүс л 
тахилч нар болох ёстой гэдгийг 

маш тодорхой үзүүлжээ. 

Áóðõàíû àëäàð àñðûí äýýã¿¿ð áàéíãà
îðøèæ, õ¿ì¿¿ñ ÷ Ìîñåã äóóëãàâàðòàé

äàãàí äº÷èí æèëèéí òóðø öºëººð
õºíäëºí ãóëä ÿâñàí þì.

Бурханы алдар  
бидний дээр байж Тэр 
бидэнд тэнгэрээс талх 

өгч байна. 

Бурхан тэнгэрээс талхаар бороо оруулж 
хаднаас ус гарган хангасаар л байлаа. Тэднийг 

шөнө нь галан баганаар хүрээлж, өдөр нь 
үүлээр дагуулж байв. Тэд ч аянд дасан зохицож, 

Бурханы тушаалуудыг дагаж сурсан юм.

Тооллого 16:37-38

91



Тахилч нар асарт орж 
өдөр бүрийн тахилыг 
Мосегийн тушаасан 
ёсоор өргөдөг байв.

Öºëä äº÷èí æèë õýðýí òýíýñíèé
ýöýñò õ¿ì¿¿ñ á¿ãäýýðýý àìëàñàí
ãàçàð óðóó îðîõîîð çýõýæ áàéõàä
 Áóðõàí Ìîñåã óóë ººä äóóäæýý.
Òýíä Ìîñå Áóðõàíòàé ñ¿¿ë÷èéí
óäàà ÿðèàä ýöýñò íü ãàçàð óíàí

÷èìýýã¿éõýí ººä áîëæýý.

Удсан ч үгүй сүнс нь Бурханы 
оршихуйд үтэр түргэн явж очив. 

Тэрээр Бурханы Абрахамд амласан 
газарт өөрийн хүмүүс дээрээ эргэн 

ирэх эцсийн өдөр хүртэл тэнд байх юм.

Ойролцоогоор МЭӨ 1451он. Дэд хууль 34:4, 5

92



Èàâý Àáðàõàìûã äóóäàæ ýõ íóòàã,
ýëãýí ñàäíàà îðõèæ, ºãºõººð àìëàí
áóé ãàçàð óðóó íü ÿâ ãýæ õýëñíýýñ

õîéø áàðàã 500 æèë ºíãºð÷ýý.

Хүү Исаакаас нь агуу их 
үндэстэнг бий болгоно 

гэж Абрахам Сара хоёрт
амласан Бурханы амлалт 
биелэгдэв. Хожим нэр нь 

Израиль болж өөрчлөгдсөн 
Иаковын арван хоёр хүү 

арван хоёр овог буюу олон 
түмэн хүн болж өсчээ.

Òýä áîîë÷ëîãäîæ, öºëººð Ìîñåòýé òýíýæ,
Áóðõàíààñ õóóëèéã õ¿ëýýí àâñíû ýöýñò сая 

л Амлагдсан газарт îðæ èðëýý. Öºëèéí 
çàìä Ìîñåã ¿ðãýëæ äàãàí, õàðæ

ÿâñàí çàëóó õºâã¿¿í Èçðàèëèéí àðä
ò¿ìíèéã óäèðäàõàä ñóðàëöæýý.

Тэр хөвгүүн өсч  
томроод агуу дайчин 

Иошуа болсон 
байна. 
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Мосег Бурхан дээр очсоны дараа 
Абрахамд амласан газар уруу 

хүмүүсийг дагуулан удирдахаар 
Иошуа Бурханаар томилогджээ. 

Дөрвөн зуун жил харийн нутагт харийнхан 
болж сууна, харин үүний дараа өвөг дээдэст 

нь амласан тэр нутагт эргэн ирнэ гэсэн 
амлалтыг хүмүүс санаж байлаа. Бурхан 

хэлсэн үгээ биелүүлсэн нь энэ билээ. 

Иордан голыг гаталсан тэр өдөр 
тэнгэрээс манна орохоо больж, 

хүмүүс уг нутгийн шинэхэн 
хүнсийг  зооглох болов.

Нөхөр минь, 
Бурханы өгсөн 
энэ газар ёстой 
гайхамшигтай 

юм аа.

Тийм ээ. Энэ газар бол 
хүүхдүүдийг ариун, амар тайван 

амьдрахад сургаж, өсгөн 
хүмүүжүүлэхэд тохиромжтой 

сайхан газар байна.

Дэд хууль 34:9; Иошуа 5:12
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