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Израильчуудын нүүдэллэн орж ирсэн Палестин 
нутгийн оршин суугчид үнэхээр бузар муу 

хүмүүс байлаа. Тэд израильчуудаас өөр хэлээр 
ярьдаг байсан бөгөөд тэднийг канаанчууд гэдэг 
байв. Канаанчууд амьд хүнээр тахил өргөж мод, 

чулуу, алт, хүрэл, мөнгөөр хийсэн хиймэл 
шүтээнүүдэд мөргөдөг байжээ. 

Баал эзэн минь ээ,        
гэм зэмгүй энэ хүүхдийг 
бид танд өргөж байна. 

Хүүхдийн цус таны уур 
хилэнг зөөллөх 

болтугай.

Би амин 
сүнснийхээ 

нүглийн төлөөсөнд 
нялх хүүхдээ өгч 

байна. 

Нэг л өдөр бид нар      
ч ахлах тахилч болж 
өргөл, тахил өргөдөг 

болно доо. Харахад аймшигтай ч 
ингэх ёстойгоос хойш яах 

вэ дээ. Сайныг хийвэл 
сайнаа хүлээн авч, мууг 
хийвэл муугаа хүлээн        

авах юм даа.

Бурхан тэдэн рүү эш үзүүлэгчид, тахилч нарыг 
илгээж гэмшиж эргэ гэж хэлсэн боловч гэмшсэнгүй, 

нүглээ үйлдсээр л байжээ. Бурхан Ноагийн 
үеийнхэн, Содом, Гоморра хотынхныг устгасан 

шигээ удахгүй канаанчуудыг устгах болно.

Дэд хууль 18:9-11
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Амлагдсан газар амьдарч байсан 
хуурамч шүтлэгтнүүд Израилийн үр 

удмыг газар нутагтаа оруулахгүйн тулд 
эсэргүүцэн тулалдаж байсан боловч 
Бурхан израильчуудад тэднийг ялан 

дийлэх хүч чадал өгч байсан юм. 

Чи яаж энэ ариун 
дуганд орж ирж 

зүрхлэв!

Чи сая хамгийн 
сүүлчийнхээ 

хүүхдийг аллаа.

Бидний дээд өвөг              
Абрахам шүтээн шүтэгч 
хүмүүсийг ардаа орхин 
гарч ирсэн юм. Бурхан 

түүнтэй ярьж, түүнийг агуу 
үндэстэн болгохоо          

амласан билээ.

Бурхан бас Өөрийнх нь ард түмэн  
Египет нутагт очиж, тэнд дөрвөн зуун 
жил болоход, Өөрөө тэднийг тэндээс 

гарган авч, та нарын одоо зогсч байгаа 
яг энэ газар авчирна гэж хэлсэн. Одоо  
бид 500 гаруй жилийн дараа энэ газар 
байж байна. Ингэж Бурхан Абрахамд 

амласнаа биелүүлсэн юм. 

Цуст тулаан дуусч еврейчүүд 
дайснаа даран, өмнөө байгаа газар 

нутгийг эзэмших боллоо. Иошуа 
ард түмэнд хандан ярив.

Одоо явж үлдсэн газар 
нутгийг эзэгнэн суурьш. Та 
нараас өмнө амьдарч байсан 
нүгэлтнүүдийн жишээг бүү 
дагагтун. Эс бөгөөс Бурхан 
тэднийг үл өршөөсөн шигээ 
та нарыг ч бас өршөөхгүй. 

Иошуа 24:2-14
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Шинэ нутагтаа тэд амар тайван 
амьдарч байлаа. Хүн бүр өөрийн 

газартай болж идэх уух юмаар элбэг 
хангалуун байв. Бурхан тэднийг 
бусад бүх ард түмнээс дээгүүрт 

тавин ерөөжээ. 

Хоол чинь 
болчихлоо.

Çà, ýíý ÷óëóóã
çàéëóóë÷èõààä 

î÷ú¸ îî.

Бурханы амласны дагуу еврейчүүд өсч үржин 
газар нутгийг дүүргэжээ. Хот суурингууд нь 

шударга зөв явдлаар дүүрэн байлаа.

Дүү минь чамд амар 
амгалан орштугай. 
Өнөөдөр загас ямар 

байна даа?

Сайн байна.
Далайгаас дөнгөж 

авчирсан, шинээрээ
байгаа шүү. 
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Èàâý äàéñíóóäûã ÷èíü äàðñàí
áîëîâ÷ ýíý ãàçàð õèéìýë ø¿òýýí ø¿òýõ ÿâäàë
áàéñààð áàéíà. ªíººäºð òà íàð õýíä ¿éë÷ëýõýý
ñîíãî. Ãàçàð íóòàãò íü áàéãàà ýíý õ¿ì¿¿ñèéí
õóóðàì÷ ø¿òýýí¿¿äýä ¿¿, ýñâýë Àáðàõàìûí

Áóðõàíä óó? Áè áîëîí ìàíàé ãýðèéíõýí
á¿ãäýýðýý ÝÇÝÍä ¿éë÷èëíý.

ЭЗЭН бас бидний өмнөөс энэ газар               
байсан бүх хүмүүсийг, бүр аморичуудыг 

хүртэл хөөн зайлуулсан билээ. Тийм учраас 
ЭЗЭН бол бидний Бурхан учраас бид бас 

Түүнд үйлчилнэ.

Бид ЭЗЭНд 
үйлчлэхээ 

амлаж байна. 

Бид ЭЗЭНийг орхин өөр бурхдад 
үйлчлэх явдал биднээс хол байг. Агуу их 

хүч чадлаараа Иавэ биднийг Египетийн 
боолчлолоос чөлөөлж, цөлөөр дагуулан 

хамгаалсаар ирсэн билээ.

Бурхан бол ариун 
бөгөөд хардаж харамладаг 
Бурхан шүү. Хэрэв та нар 
Түүнийг орхиж, хуурамч 

шүтээнүүдийг дагавал Тэр 
бас та нараас нүүр буруулж 

зовлон зүдгүүр авчран, 
устган сөнөөнө. 

Та нар ЭЗЭНийг сонгосон 
учраас өөрсдөө өөрсдийнхөө 

гэрч нар боллоо. 

Тийм ээ, бид 

гэрч нар.

Өнөөдөр та нар 
Бурхантай гэрээ байгуулсныг 

би номонд бичнэ.
Бид Мосег бүх зүйл 

дээр дагаж байсан шигээ чамайг бас 
дагах болно. Мосетэй байсан шигээ ЭЗЭН 

Бурхан чамтай хамт байх болтугай. Бурханы 
тушаалуудыг дагахыг эсэргүүцсэн хүн

 бүр үхэх болно. 

Шүүгчид ард түмнийг удирдаж, тэд 
Бурхантай харилцан, Мосегийн бичсэн 

үгсийг уншиж таниулдаг байлаа. 
Тэдгээр шүүгчид ард түмэнд Бурханы 

хуулиудыг тайлбарлаж Бурханыг дагаж 
амьдрахад дагуулан сургадаг байв. 

Хүн мөргөсөн 
бухын талаар 

Бурханы хуулинд 
юу гэж бичсэн 

байна? 
 Бухын эзэн 

учруулсан хохирлыг 
төлөх ёстой гэж Мосе 

хэлсэн байна. Бас 
бухыг алах ёстой

 юм байна. 

Египетээс гарсан нь 21:28-29; Иошуа 24:15-24
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Хэсэг хугацаанд хүмүүс Мосе, Иошуа 
нараар дамжуулан хийсэн Бурханы 

гайхамшгуудыг санаж байлаа. Израильчууд 
Египетийн боолчлолоос чөлөөлөгдсөндөө 

баярлан талархаж байсан юм. Тэд Иавэ 
Бурханд үйлчлэн заавар тушаалынх нь 
дагуу өргөл, тахилуудыг өргөдөг байв. 

Аав аа, тахилч нар яагаад 
манай хургыг алах гэж байгаа 
юм бэ? Өвөг дээдсийг маань 
Египетэд байхад болсон шиг 
устгагч дээгүүр өнгөрөх гэж 

байгаа юм уу?

Үгүй ээ хүү минь,                

устгагч ирэхгүй. Харин энэ 
хурганы цус гэм нүглийг 
маань далдалж Бурханы 
нүдэнд биднийг хүлээн 

зөвшөөрүүлэх юм.

Бурханд мөргөж хүндэтгэн, 
тушаалуудыг нь дагахаа Иошуад 

амласан боловч бүх хүн бүгдээрээ 
Иавэг хүндлэн дээдэлсэнгүй. 

Гайхамшгууд үйлдэгдэхээ болиход 
хүмүүсийн дараагийн үе удам амьд 

Бурханыг мартан, амьгүй дүрснүүдийн 

өмнө сөгдөн мөргөдөг болжээ. Тэд бас 
өөрсдийнхөө өвөг дээдсийг шүтэх болов. 

Иошуагийн сануулсан ёсоор 
Бурхан израильчуудыг 
устгуулахаар харийн 
дайснуудыг явуулав.

Болиоч ээ! Баал 
минь авраарай!

Яааа!

Шүүгчид 3:7-8, 12-13, 4:1-2, 10:6-7
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Бурханы шүүлт ард түмний 
дээр буухад тэд Бурханы 
тушаалуудыг санаж гэм 
нүглээ гэмшин улайв.

Иавэ Эзэн минь, 

бидний нүглийг уучилж 
амар тайвныг тогтоогооч. 

Хүмүүс гэм нүглээ 
хүлээн зөвшөөрөхөд 

Бурхан тэднийг уучлан 
газар нутгийг нь 

сэргээж өгөв.

Бурханыг эрэн хайж, 
Түүний номоор хүмүүсийг 

удирдан дагуулах шүүгчдийг 
даган явахаас ард түмэн 

залхаж, өөрсдийг нь захирах 
хаантай болохоор шийджээ.

Хаантай болох нь Бурханыг өөрсдийнхөө 
удирдагч байхыг голж байгаа хэрэг хэмээн 

шүүгч, эш үзүүлэгч Самуел ард түмэнд 
болгоомжлуулсан боловч тэд итгэлээр 
алхахыг хүссэнгүй. Саул хаан тэднийг 
дарлан мөнгө хөрөнгийг нь хураан авч, 

хөвгүүдийг нь зарцалж, охидыг нь ашиглав.

Газар чинь хаант 
улсын ашиг тусын 
тулд хураагдлаа. 

Охиноо энд орхиод 
яв. Бид харж 

хандана.

 1 Самуел 8
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Саул хааныг õºãøðºõºä ìóó ñ¿íñ èðæ
çîâîîí òàâã¿éò¿¿ëäýã áàéæýý.

Саул улам ихээр гэм нүгэл үйлдэх болов.                   
Бүх хүмүүст атаархаж, бас айдаст автах болов.  

Муу сүнснүүд түүнд хүч чадал, мөнгө хөрөнгө өгнө 
хэмээн амлах боловч зөвхөн сэтгэл сүнсийг нь 

зовоон шаналгах зүйлүүдийг л авчирдаг байлаа.

Саул амьд Бурханыг 
огоорон мартаж, 
мэргэч төлөгчид 

итгэх болов. 

Надад харанхуй 
харагдаж байна. Сайн 
юм болохгүй нь. Та 

тулаанд үрэгдэж, өөр 
хүн суудлыг тань авах 

юм байна.

Саул дайнд алагдаж, 

сүнс нь тамд хаягджээ. 

Бурхан Саулын оронд нэгэн 
залууг хаан болгожээ. Тэр бол 
Бурханд хайртай, тушаалуудыг 
нь даган биелүүлдэг, мөн урьд 

нь Саулын алахаар завдаж 
байсан хоньчин хөвгүүн байв.

Эзэн бол миний 
хоньчин, надад дутах 

зүйл нэг ч үгүй. Тэр намайг 
ногоон бэлчээрт хэвтүүлж, 

дөлгөөн усны дэргэдүүр 
хөтөлдөг. Тэр миний 
сэтгэлийг сэргээдэг.

Давид бол Бурханаар 
хайрлагдсан, шударга зөв 
хүн байлаа. Тэгвэл Давид 
хүн төрөлхтнийг нүгэл ба 

үхлээс нь чөлөөлөх нэгэн юм 
болов уу? Давид амлагдсан 

нэгэн болж чадах уу?

Нэг өдөр тэрээр өөрт нь ятга тоглож 
өгч байсан Давид хэмээх залуу 
хөвгүүнийг жадлахаар завджээ.

1 Самуел 18:10-11, 31:4, 16:1-13; Дуулал 23:1-3
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Äàâèä èéíõ¿¿ áè÷æýý.
Õîðîí ìóó õ¿íèé çºâëºãººã äàãàäàãã¿é,
Í¿ãýëòí¿¿äèéí çàì äýýð ÷ çîãñäîãã¿é,

Áàñàìæëàã÷äûí ñóóäàëä ÷ ñóóäàãã¿é õ¿í åðººëòýé åý!
Õàðèí òýðýýð ÝÇÝÍèé õóóëüä áàÿðëàæ,

Ò¿¿íèé õóóëèéã ºäºð øºíºã¿é òóíãààí áÿñàëãàäàã.
Òýðýýð óðñãàë óñíû äýðãýä òàðüñàí ìîä àäèë áèëýý.

Òýð ìîä öàãòàà ¿ð æèìñýý óðãóóëäàã áºãººä
Íàâ÷èñ íü ÷ õàòäàããã¿é.

Òýð õ¿íèé ¿éëñ á¿õýí íü ºëçèéòýé.
Õîðîí ìóó õ¿ì¿¿ñ áîë òèéì áèø,

Õàðèí òýä ñàëõèíä õèéñäýã òàðèàíû õàëüñ ìýò.
Òèéì ó÷ðààñ õîðîí ìóó õ¿í øèéòãýëä,

Í¿ãýëòí¿¿ä ÷ çºâ øóäàðãà õ¿íèé öóãëààíä çîãñîæ 
÷àäàõã¿é. Зөв шударга хүний замыг Эзэн мэддэг.

Õàðèí õîðîí ìóó õ¿íèé çàì ñºíºõ болно.

Саулыг алагдсаны дараа Давид хаан 
болж, Израилийг Бурханыг хүндлэн 

дээдэлдэг, үг тушаалыг нь сахин 
биелүүлдэг болгон удирджээ. 

Энэ эмэгтэйн газрыг 
буцааж өг. Цаашид энэ 

эмэгтэй татвар төлөхгүй 
гэдгийг мэдэж ав.

Давидын удирдлага дор Израиль 
үндэстэн хөгжин дэвжиж, зөв 
шударгаар аж төрөх болжээ.

2 Самуел 2:4; Дуулал 1, Үйлс 13:22-23

Äàâèä äóóëàõ äóðòàé 
áàéñàí áºãººä Áóðõàíä 

õàíäàæ îëîí äóó бичжээ.
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Áóðõàí Äàâèäòàé ÿðèí èðýýä¿éä
áîëîõ îëîí ç¿éëèéã õýëæ ºã÷ýý.

Äàâèä òýäãýýð çºãíºë¿¿äèéã Äóóëàë
íîìä áè÷ñýí þì. Òýäãýýðèéí îëîíõè

íü õýäèéí áèåëýãäæýý.

Давид шударга зөв хүн 
байсан ч нүгэл үйлдсэн 

учраас амлагдсан Аврагч 
биш ажээ. Харин тэрээр 
ирэх Аврагчийн тухай 

ийнхүү бичжээ.

Тэр таны хүмүүсийг шударга зөвөөр, 
Таны үгээгүйчүүдийг шударга ёсоор шүүх болтугай.

Тэрээр ард түмний зүдрэгсдийг  
Гачигдагсдын хүүхдүүдийг  дарлагчийг сөнөөх 

Түүний өдрүүдэд зөв шударга хүн 
Сарыг үгүй болтол амар тайван ч арвин ихээр 

Тэрээр далайгаас далай хүртэл, 
Мөрнөөс газрын хязгаар хүртэл захирах 

Бүх хаад түүний өмнө 
Бүх үндэстнүүд  болтугай. 

Тэр тэдний амийг дарамт ба хүчирхийллээс  тэр 
амьдрах болно.

Тэд түүний төлөө үргэлж залбирах 
Тэд түүнийг өдөржин ерөөх 

Түүний нэр мөнхөд байх 
Түүний нэр нар гэрэлтэх мэт байх 

Хүмүүс түүгээр 
Бүх үндэстэн түүнийг ерөөгдсөн гэж дуудагтун.

(Дуулал 72)

зөвтгөн,
аварч,

болтугай.

цэцэглэг.
байг.

болтугай.
сөгдөж,

түүнд зарагдах
аварч,

болтугай. 
болтугай.

болтугай.
болтугай.

ерөөгдөж,

Бурхан Давидад ингэж хэлэв. 
Чамайг нас барсны дараа би 
чиний хаанчлалыг хүүд чинь 

өгнө. Тэр Намайг хүндлэн 
дээдлэх өргөөг барих бөгөөд Би 

түүний хаанчлалыг мөнхөд 
байлгана гэжээ.

Давидыг таалал төгссөний дараа түүний              
хүү Соломон хаан болжээ (МЭӨ 971). Цөлд 

хэрэглэж байсан хуучин асрын оронд 
Бурханаас Давидад өгсөн зааврын дагуу 

Соломон өргөөг барив (МЭӨ 966). Энэ үед 
Израилийн ард түмэн урьд өмнө хэзээ ч 

байгаагүйгээрээ хөгжин дэвжжээ. Бурхан 
тэднийг энэ газарт авчран ерөөнө гэсэн 

амлалтаа үнэхээр биелүүлсэн юм.

Харин Бурханы амласан ганц л амлалт 
биелэгдээгүй байгаа нь Диаволын 

ажлыг устгах Аврагчийн тухай амлалт 
байлаа. Хүмүүс гэм нүглээ үйлдсээр, 
малын цус тэдний нүглийг цайруулан 
өргөгдсөөр л байлаа. Гэсэн ч хүмүүс 
аврагч ирэн тэдний гэм нүглийг үүрд 

арилгах өдрийг хүртэл Бурхан гэм 
нүглийг нь цагаатгах арга зааж өгсөнд 

талархаж байсан юм.

2 Самуел 7:12-16; Дуулал 72:1-20
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Хүмүүс Ариун бичээсийг сонсохоор 
өргөөнд ирдэг байлаа. Ялангуяа тэд 

ирэх Аврагчийн тухай эш үзүүллэгийг 
баярлан сонсдог байв.

Эзэн Давидад Өөрийн үнэнээс буцахгүй 
гэж тангараглан, “Чиний биеэс төрсөн 

хүүхдээс Би чиний сэнтийд зална” гэжээ. 
(Дуулал 132:11)

Давид ирэх аврагчийн талаар олон зүйлийг 
бичжээ.

ЭЗЭН миний Эзэнд
“Би чиний дайснуудыг хөлийн чинь гишгүүр 

болгох хүртэл 
Миний баруун гар талд суу” гэдэг. 

 (Дуулал 110:1)

Бурхан, Таны сэнтий мөнхийн мөнхөд болой.
Шударга ёсны очирт таяг бол Таны 

хаанчлалынх юм
Та зөв шударгыг хайрлаж, хорон мууг үзэн 

ядсан.
Тиймээс Бурхан, Таны Бурхан Таныг 

Баяр баяслын тосоор анд нөхдийн чинь дээр 
залж тосолсон. (Дуулал 45:6-7)

Ирэх Аврагчийн талаарх өөр эш үзүүллэгүүд

Би мөн түүнийг ууган хүү,
Газар дэлхийн хаадаас хамгийн дээд хаан болгоно.

(Дуулал 89:27)

Бурхан минь ээ, би Таны
хүслийг гүйцэлдүүлэхдээ баярладаг юм.

Таны Хууль миний зүрхэнд бий.
(Дуулал 40:8)

Би сургаалт зүйрлэл ярин амаа нээнэ.
Би эртний нууц үгсийг дуулна.

(Дуулал 78:2)

Давид ирэх Мессиагийн талаар маш 
сонин зүйл бичжээ:

Намайг ус шиг асгасан бөгөөд Миний 
бүх яс мултарсан. Миний зүрх лааны 

тос адил юм. Тэр нь миний дотор 
хайлсан. Миний хүч шаазангийн 
хэлтэрхий шиг хатаж, Миний хэл 

түүшиндээ наалдсан. Та намайг үхлийн 
шороонд тавьдаг. Учир нь намайг 

ноход хүрээлжээ. Бүлэг хорон 
санаатнууд намайг бүсэлжээ. Тэд 

миний гар, хөлийг нэвт хатгасан. Би 
бүх ясаа тоолж чадна. Тэд харж, над 

уруу гөлрөн ширтдэг. Тэд миний 
гадуур хувцсыг хоорондоо хувааж, 

Миний дотуур хувцасны төлөө шоддог. 
(Дуулал 22:14-18)

Ñîëîìîíû õààí÷ëàë óðò óäààí, ýëáýã áàÿí áàéñàí áîëîâ÷ òààëàë òºãññºíèéõ íü 
äàðàà õààíò óëñûí õîéä õýñýã ñàëæ, Èåðîáîàì íýðòýé ìóó õ¿íèéã õààíàà áîëãîæýý 
(ÌÝ. 975). Õîéä õààí÷ëàë Èåðóñàëèì äàõü Ýçýíèé ºðãººíººñ àëñ õîë áàéñàí òóë 

ººðñäºº àëòàí òóãàëûí ä¿ðñòýé ø¿òýýíýýð ä¿¿ðñýí ìºðãºëèéí ãàçàð áàðüæýý.

Òýãâýë Ìîñåãèéí
ºãñºí õóóëèóä, Èåðóñàëèìä

áàðüñàí Áóðõàíû ºðãººã
ÿàõ âý?

Энэ бол та нарыг Египетээс 
гаргаж авсан Бурхан байна. 

Харин эд нар бол түүний 
тахилч  нар юм.

Бурханд хүрэх олон арга 
байдаг юм. Зарим нь түүнийг 
Иавэ, зарим нь Аллах, зарим 

нь Хемош, харин бид Түүнийг 

Баал гэж дууддаг юм.

Бурханаас эш үзүүлэгч нартаа өгсөн    
Ариун Бичээсийг яах болж байна вэ? 

Бичээст бид нарыг өөр ямар ч бурхадтай 
байж болохгүй гэж тушаасан биз дээ? 

Тэнд бас зөвхөн ганцхан л Бурхан 
байдаг бөгөөд Түүнд хүрэх ганц л 

зам бий гэдэг шүү дээ.

Хаадын дээд 12:20, 28-29; Дуулал 2:7, 12, 22:6, 14-18, 40:8, 45:6-7, 89:26-27, 110:1, 4, 132:11
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Бурханыг чи тийм 
ахархан бодолтой гэж 

бодоо юу? 

Би дахиж иймэрхүү 
юм сонсмооргүй байна. 

Баалын шүтлэг бол 
энэ нутгийн албан ёсны 

шашин. Түүнийг шүтээгүй 
хүн үхэх болно. 

Тахилч нар бухын дүрсийг хуурамч шүтээнийхээ хэлбэр болгон 
сонгохдоо нүгэлт херуб Люсиферын дүрсийг сонгосноо мэдээгүй 

юм. Тиймд хүмүүс бузар нэгнийг тахин шүтэж байсан бөгөөд 
Бурханы явуулахаар төлөвлөж байгаа аврагчийн амлалтаас 

хүмүүсийг холдуулж байгаадаа Диавол баярлаж байлаа.

Баал эзэн минь 
ээ! Бидний 

өчүүхэн гараас 
энэхүү өргөлийг 
хүлээн авна уу. 

Тэнгэрийн 
 Бурханы Эх 

та магтагдах 
болтугай. Бидний 
залбирлыг сонсч, 
бидний нүглийг 

уучлаач.

Хатан 
хаан,

Чи энэ ариун 
газар юу хийж 

яваа юм бэ?

Та нарын салан холдсон Иавэ Бурханы нэр дээр              
ярьж байна. Эзэний үгийг сонсогтун. Давидын гэрээс 

хүү төрнө. Түүний удмаас чөлөөлөгч ирнэ. Түүний 
нэрийг Иосиа гэж нэрлэх бөгөөд тэр энэ ширээн            

дээр Баалын тахилч нарыг шатаах болно.

Хаадын дээд 12:28, 13:1-2; Иеремиа 44:17-25
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Эзэний үгээр би ярьж 
байна. Яг энэ тахилч нарын 
ясыг Иосиа энэ ширээн дээр 

тавин шатаах болно. 

Чи яаж ингэж ярьж 
зүрхлэв? Бурхдаас 
өөр хэн ч ирээдүйг 
хэлж чаддаггүй юм. 

Бурханы нэрээр ярьж байгааг 
минь мэдүүлж Эзэн чамд тэмдэг өгөх 
болно. Чухамхүү энэ өдөр энэ тэнэг 

шүтээнүүдийг тавьсан тэр ширээ 
голоороо хуваагдаж, дээр нь 

байгаа үнс асгарна.

Ха, ха, ха! Энэ муу 
шүтлэгтэй илжигний 
орилохыг дуулав уу? 

Өөрөө л зөв, бусад хүмүүс 

буруу юм гэнэ ээ! 

Түүнийг баригтун! Бусдын 
шүтлэг бишрэлийн талаар 
энэ муу яаж ингэж чалчиж 

чадна вэ?

Миний гар 
хатчихлаа! Иавэ 

намайг шийтгэчихлээ. 
Намайг эдгээгээч гэж 

залбираач.

Бурхан Эзэн минь, 
өнөөдөр Өөрийгөө 
таниулаач. Хааны 

гарыг эдгээж өгөөч.

Энэ чинь ёстой 
гайхамшиг байна! 

Бурхан миний гарыг 
эдгээчихлээ!

Хаадын дээд 13:2-6
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Þó ãýý÷ íü ýíý âý!

Иавэ, ийм 
хурдан уу?

Тэр манай шашныг 
үгүй хийчихлээ. 
Юу ч үлдсэнгүй. 

Чи үнэхээр Бурханы 
хүн юм аа! Баалын нэг ч эш үзүүлэгч 
ийм юм хийж байгаагүй билээ. Надтай 
хамт яв. Хоёулаа юм идэж ууж тэнхээ 
оръё. Тэгээд өнөөдөр чамайг Бурханд 
гайхамшигтайгаар үйлчилсний чинь 

төлөө шагнаж хүндэлье.

Үгүй ээ,
 би цуг явж чадахгүй. Бурхан

 намайг Израильд байхдаа юу ч идэж 
ууж болохгүй, ирсэн замаараа

 ч буцаж болохгүй гэсэн.

Гэхдээ чи тахилч нарын яс                     
ширээн дээр шатна гэсэн биз 
дээ.  Гэтэл хэнийг ч үхээгүй 
байхад тахилын ширээгүй 

болчихлоо шүү дээ. 

ТАС!

Тэр чинь миний үг биш, 
Бурханы үг байсан юм.

Хаадын дээд 13:5, 7-9

 ТАР НЯР!
 ТАР НЯР!

ИЙЙЙ!
ИЙЙЙ!

ТАС!
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Бурханы тушаасан ёсоор эш үзүүлэгч 
өөр замаар буцан явжээ. Юу ч идэж 
уулгүй хоёр хоносон болохоор ихэд 

өлсч, цангасан байлаа. Тэр өдөр алтан 
тугалд мөргөхөөр ирсэн хоёр залуу 

хөвгүүн эш үзүүлэгчийг хаашаа ямар 
замаар явахыг нь даган харж байв. 

Аав аа, бид                 
өөрсдөө хараагүй 
бол ер итгэхгүй 
байх байлаа. Яг            

л Израилийн 
эртний эш 

үзүүлэгч нар шиг 
байсан шүү!

Аав аа, тэр хүний                    
хэлсэн нь үнэн юм болов уу? 

Иавэ л цорын ганц амьд Бурхан 
юм уу? Бид нарын шүтээнүүд 

зүгээр л нэг мод чулуунууд                 
юм уу? 

Хурдал! Илжиг 
эмээллэ! Би түүнийг 
олж уулзах хэрэгтэй 

байна!

Иавэгийн эш үзүүлэгчийг модны дор сууж 
байхад нь мөнөөх хүн олж очжээ. Тэр хүн хүч 

чадал бүхий энэ эш үзүүлэгчтэй уулзахыг 
хүссэн ажээ. Нэгэн цагт энэ хүн Бурханы эш 
үзүүлэгч байсан бөгөөд хаанчлал хуваагдахад 
нутгийнхаа хуурамч шүтээн шүтэгчдийг даган 

явжээ. “Бүх л шашин адилхан байлгүй дээ” 
гэж тэр өөрийгөө зөвтгөсөн байж. 

Та Иудагаас ирсэн Бурханы хүн мөн биз дээ? 
Та их ядарсан харагдаж байна. Надтай хамт 

манайд оч. Би танд хоол унд хийж өгье.

Би чадахгүй                    
ээ. Бурхан намайг 
энэ нутагт идэж 
ууж болохгүй 

гэсэн. 

Áóðõàíäàà
òàëàðõúÿ, áè 

èõ öàíãàæ
áàéëàà.

Би яг чам шиг эш 
үзүүлэгч байгааг харахгүй 

байна уу? Өнөө өглөө 
Иавэгийн тэнгэр элч 

надад чамайг өнөөдөр 
гэртээ авчраад хоол унд 

өг гэсэн юм аа. 

За сайхан хоол байлаа. 
Харин одоо би Иуда уруу 

явахгүй бол болохгүй.

Аав аа, та эш 
үзүүлээд байна шүү 

дээ. Бурхан бас 
тантай ярьсан 

юм уу?

Иавэ ингэж хэллээ: “Чи Иавэ Бурханы 
тушаалыг дагалгүй энэ газар идэж уусан 

учраас яс чинь Иуда нутагтаа, 
гэрийнхнийхээ булшинд тавигдахгүй.”

Тэглээ, хүү 
минь. Олон 

жилийн дараа 
анх удаагаа 

ингэлээ.

Та энэ хүнийг 
үхнэ гэж

 хэлэв үү?

Харин тийм ээ, 
надаас л боллоо.

Хаадын дээд 13:10-22
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Бурхан хэлсэн үгэндээ заавал хүрдэг гэдгийг 
мэдэж байсан учраас эш үзүүлэгч тэдний гэрээс 

сэтгэл нь маш их шаналан гарч явлаа. Үхнэ гэдгээ 
мэдэж байсан ч харин ийм хурдан, бас ийм 

байдлаар болно гэж бодоогүй ажээ. 

Энэ чинь нөгөө 
Иудагаас ирсэн 

эш үзүүлэгч 
байна!

Би ийм юм ер               
үзээгүй юм байна. 
Арслан түүнийг 

алчихаад идээгүй  
сууж байх юм. 

Мөнөөх хуурамч эш үзүүлэгч Бурханы хүний биеийг 
авч яван Баалын эш үзүүлэгчдийн дунд байдаг 

өөрийнхөө булшинд оршуулжээ. Уг газар нь 
устгагдсан тахилын ширээний ойролцоо байлаа. 

Бурхан түүнийг 
дуулгаваргүйгээс нь 
болж хороожээ. Гэвч 

түүний эш үзүүллэгүүд 
бүгд биелэгдэх нь 

дамжиггүй. 

Бурханы хүн оршуулагдаж бүгдэд мартагдсан 
хэдий ч цөөхөн хүн санаж байлаа. Тахилын 
ширээг буцааж барьсан бөгөөд бараг гурван 

зуун жилийн дараа ч Баалыг шүтэгчид 
ашигласаар л байв. Гэсэн хэдий ч Бурханы 

хүний хэлснээр тэдний ясыг тахилын ширээн 
дээр тавьж шатаагаагүй л байлаа. 

Ãóðâàí çóóí æèëèéí äàðàà Èîñèà ãýäýã íýðòýé õààí
Èóäàãèéí õààí øèðýýíä çàëàð÷ýý (ÌÝª 640 îí). Õààí
Áóðõàíû ºðãººíººñ Áèáëèéí íýã õóóëáàðûã îëîâ. Óëñ

¿íäýñòíýýðýý àìüä Áóðõàíûã ìàðòàí, õóóðàì÷
ø¿òýýí¿¿äèéí õîéíîîñ äàãàí ÿâñíûã ìýäýýä Èîñèà

ìàø òàâã¿éðõýæ á¿õ àõëàã÷èä, ýø ¿ç¿¿ëýã÷èä,
òàõèë÷èä ìºí Èåðóñàëèìûí á¿õ îðøèí ñóóã÷äûã õóðàí
öóãëàð÷, Ýçýíèé ¿ãèéã óíøèõûã ñîíñ õýìýýí òóøààæýý.

Хүмүүс гэм 
нүглээсээ ичиж 

номын үгийг дагахаа 
хүлээн зөвшөөрөв.

ЭЭЭЭЭ!

Хаадын дээд 13:23-31; Хаадын дэд 21:24, 22:8-11, 23:1-3

ЭЭЭЭЭ!

Бүр хачирхалтай нь, 
арслан илжиг хоёр 

биеийг нь хамгаалж 
байна уу гэлтэй 
хамтдаа байж 

байх юм. 
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Õ¿ì¿¿ñ Áóðõàíû õóóëèóäûã
äàãàæ, íóòàãòàà áàéñàí á¿õ

ø¿òýýí¿¿äèéã óñòãàæýý. Òýä íàð,
ñàð, îä ãàðàã, òýíãýðèéí Õàòàíä

óòëàãà óóãèóëæ áàéñàí á¿õ
òàõèë÷äûã àëæ óñòãàâ.

Ìîñåãîîð ºãºãäñºí
Áóðõàíû õóóëü èæèë õ¿éñòíèé
áýëãèéí ¿éëäëèéã õîðèãëîñîí 

 òóë á¿õ òèéì õ¿ì¿¿ñ
ãàçàð íóòãààñ çàéëóóëàãäàâ.

Òýä áàñ íóòàã îðíîîñîî á¿õ
òºðëèéí ñ¿íñ äóóäàã÷, ìýðãý
òºëºã÷äèéã õººí çàéëóóëæýý.

Íààäõûíõàà
áîëîð áºìáºãèéã
õàãàëààä ãýðèéã 

íü øàòàà.

Хаадын дэд 23:5, 7, 10

Ариун Эх               
минь биднийгээ 

авраач!

Тэвчээргүй муу 
тэнэгүүд.
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Гурван зуун жилийн өмнө 
мөнөөх эш үзүүлэгч Хойд 
хаанчлалын анхны хаан 

Иеробоамтай уулзаж байсан 
мөргөлийн тэр өндөрлөг 

дээр Иосиа очив. 

Тэд тахилын бүх 
ширээ, бүх хуурамч 
шүтээнийг хэмхэлж, 

моднуудыг тайрч 
бүгдийг нь үртэс 

болтол нь нунтаглав.

Цорын ганц Бурхан 
байдаг бөгөөд Түүнийг ямар 
ч хэлбэр дүрсээр дамжуулан 

шүтдэггүй юм. Эдгээр хуурамч 
тахилчид хүмүүсийг Иавэ 

Бурханаас холдуулсан 
байна. 

Чи үхэх 
ёстой.

Тахилын ширээ дахин 
нэг удаа хуваагдан 

унаж, үнс нь цацагдав. 

Á¿õ õóóðàì÷ òàõèë÷èä
àëàãäàæ, á¿ãäèéã íü íóðñàí
òàõèëûí øèðýýíèé ¿íñýí

äýýð øàòààæýý.

Уг газрын ойролцоо хуурамч 
тахилчдын булш байдаг байв. 
Хүмүүсийг тэдний булшинд 

мөргүүлэхээс сэргийлж Иосиа 
тэднийг ухан гаргуулж тахилын 

ширээн дээр шатаав.

Хаадын дэд 23:15-16
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Энэ эш үзүүлэгч 
нь Иосиа хэмээх нэртэй хүн              

буюу таныг ирж, яг өнөөдрийн 
таны үйлдсэнийг болно хэмээн 

зөгнөсөн юм.

Бүх ясыг 
шатаа.

Та болгооно уу, 
харин энэ бол гурван зуу 

орчим жилийн өмнө Иудагаас 
ирж яг өнөөдрийн энэ өдрийг 

зөгнөн хэлсэн Бурханы
хүний булш байгаа юм аа. 

Тэгвэл түүний 
яснуудыг тусад нь 

орхи. Бусдыг нь шатаа. 
Бурханаас бид ерөөл 

авъя гэвэл шүтээн 
шүтэх энэ явдал төгсгөл 

болох ёстой. 
Бурханы хүний хэлсний дагуу 300 жилийн 

өмнөх эш үзүүллэг ийнхүү биелэгджээ. 

Ингэж шүтээн шүтсэн завхрал арилж, Иосиа хааны 
зарлигаар Египетийн газар нутгаас өвөг дээдсийг нь 
гаргаж, энэ газар авчирсан Иавэ Эзэнийг дурсан бүх 

хүмүүс Дээгүүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэжээ.

Хөрс шорооноос талх            
тариа ургуулагч, ертөнцийн 
их хаан, Бурхан Эзэн минь 
ээ, Та ерөөгдөх болтугай!

Аав аа, энэ өдөр             
бусад өдрөөс юугаараа 

ялгаатай юм бэ?

Тэгээд эцэг нь хүүхдүүддээ хэрхэн Бурхан израильчуудыг 
Египетийн боолчлолоос чөлөөлж, Хууль ба Асрыг өгсөн тухай 
эртний түүхийг ярьж өгчээ. Бас тэдэнд хаалганы тотгон дээрх 

цус ба устгагч тэнгэр элчээс Израилийн ууган хөвгүүдийг 
аварсан тухай түүхийг ч ярьж өгөв. Энэ бол урьд өмнө болж 
байгаагүй хамгийн гайхалтай Дээгүүр өнгөрөх баяр байлаа.

Хаадын дээд 23:17-18, 21-22
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Èçðàèëèéí õîéä õààí÷ëàëûí ñýíòèéä
íýãýí í¿ãýëò õ¿í ãàð÷ èðñýí íü õààí
Àõàá áàéñàí þì (ÌÝ. 918 îí). Àõàá

Ñàìàðè íóòàãò Ñèäîíû îéðîëöîî àìüäàð÷
áàéëàà. Òýðýýð Áààëûí òàõèë÷ íàðûí

íýãíèéõ íü îõèí Èåçåáåëòýé ãýðëýæýý.

Иезебел шашин 
шүтлэгээрээ нэрд гарсан 

нэгэн байв. Иезебел 
Израилийн Бурханыг үл 

тоомсорлож, газар нутагт 
Баалыг тахин шүтэхийг 

шаардаж байлаа. 

Иавэгийн бүх эш 
үзүүлэгчдийг олж 
устга. Баал манай 

бурхан болно. 

Хаанд Обадиа нэртэй 
Иавэг хүндлэн мөргөдөг 

нэгэн зарц байв.

Бурханы 
эш үзүүлэгчдийг 

олж, тэдэнд заавал 
сануулах хэрэгтэй. 

Хаадын дээд 16:28, 31, 18:4

Обадиа зуун эш үзүүлэгчийг агуйд 
нуугаад, хоол унд зөөж өгдөг байв.
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Елиа гэдэг Бурханы нэгэн эш 
үзүүлэгч л харин нуугдаж 

үлдэхийг хүсээгүй юм. 

Хаан Ахаб аа, та өвөг дээдсийнхээ 
Бурханыг умартаж, эхнэр Иезебелээ 
даган бузар мууг үйлдэж байгаа тул 

“Намайг дахин тушаахаас нааш 
Израильд бороо орохгүй, шүүдэр ч 

буухгүй” гэж Иавэ хэллээ. 

Ха, ха, ха. Чи өөрийгөө эш үзүүлэгч 
гээд байгаа юм уу? Надад мянган эш 

үзүүлэгч байна. Тэдний хэн нь ч ган гачгийн 
талаар юу ч яриагүй. Тэгээд ч сүүлийн хэдэн 

жил хангалттай их бороо орж байна. 
Чи муу зальхай шүтлэгтэн, замаас зайл.

Ãàí áîëæ ºëñãºëºí óëàì øèð¿¿ñýõýä õ¿ì¿¿ñ ºëñ÷, õàðàíãàäàæ ýõëýâ. Õóóðàì÷ ýø ¿ç¿¿ëýã÷èä
Баал руу îðèëîí õàøõèðàâ÷ Áààë þó ÷ хариулсангүй. Цаашид äóñàë áîðîî, äóñàë

ø¿¿äýð ÷ ¿ã¿éãýýð ãàí ãà÷èã үргэлжлэв. Áóðõàí Åëèàã íýãýí áýëýâñýí ýìýãòýéí ãýð ð¿¿
явуулж, тэр эмэгтэйд өөрийг нь гэртээ байлган, ган дуустал хооллож ундал гэж хэл гэжээ.

×è íàäàä óñ ºã÷,
èäýõ æààõàí òàëõ

àâ÷èð÷ ºãºº÷. Танд үнэнээ 
хэлэхэд одоо надад хоёр 

жижигхэн талх хийх л гурил 
үлдсэн. Би түүгээрээ өөртөө 

болон хүүдээ талх барьж, 
идчихээд хэвтээд үхье дээ 

гэж бодож байна. 

Найдвар ч тасарлаа. 
Бурхан биднийг нүглээс 

маань болоод 
шийтгэж байна.

Бүү ай. Бурхан 
чамайг харж 
хандана аа.

×è тэр òàëõàà
бариад, ýõëýýä íàäàä àâ÷èð÷ ºã.

Äàðàà íü ÷è õ¿¿òýéãýý èäýæ
áîëíî. Èçðàèëèéí Áóðõàí Èàâý

èíãýæ õýëëýý. “Èçðàèëüä Áóðõàí
áîðîî îðóóëòàë ãóðèëòàé õóë

àÿãà, òîñòîé ñàâ ÷èíü
хоосрохгүй.”

Үнэхээр үнэн 
байна. Хул аяганд 

маань гурил, саванд 
маань тос үлдсэн 

байна!

 Хаадын дээд 17:1, 10-16
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Миний хүү!

Бүгдийг нь дуустал 
гаргаж чадахгүй юм 

байна! Тасрахгүй 
гоожоод л байна. 

Энэ бол ёстой 
гайхамшиг! Бурхан 

үнэхээр сайн                
юм аа.

Дараах хоёр жилд нь тэр 
гурав ганц хул аяга гурилаар 

хооллосоор л байлаа. 

Нэгэн өдөр Елиа мөнөөх 
эмэгтэйн гэр дэх 

өрөөндөө иртэл хүү нь 
үхсэн байхыг үзэв.

Хүү маань 
халуурч байгаад 

үхчихлээ!

Би таныг яаж гомдоосон               
юм бэ? Бурхан хүүг минь хороох 

шалтгаан болсон нүглүүдийг минь 
сануулахаар та ирсэн үү?

Израильд 
Бурхан байгаа 
хэвээрээ шүү.

Иавэ Эзэн минь ээ, 
энэ хүүгийн сүнсийг 

биенд нь буцаан 
оруулаач.

Бурхан Елиагийн 
залбирлыг сонсоод, 

хүүгийн сүнсийг 
амьгүй болсон биенд 
нь буцаан оруулжээ.

Абрахам, Исаак, 
Иаковын Бурхан Эзэн минь 

ээ, Тандаа баярлалаа. Та 
л ганцаараа Бурхан. 

Би Израильд 
Бурхан байгаа 

гэж хэлсэн             
биз дээ.

Хаадын дээд 17:17-24

116



Өлсгөлөн гурван жил үргэлжилжээ. 
Хүмүүс өлсч харангадаж байсан ч 

хуурамч бурхан Баалд мөргөсөөр л байв. 

Баал яагаад 
биднийг сонсч 

бороо оруулахгүй 
байна аа? Баал чих муутай 

бурхан юм байлгүй 
дээ. Чихгүй л юм шиг 

байна даа. 

Иезебел, Ахаб нар өлсгөлөн болсонд Елиаг буруутгаж 
байв. Тэд Елиаг бариулахаар цэргүүдийг улс даяар, тэр 

ч бүү хэл зэргэлдээх улс орнуудаар ч явуулжээ. Тэд 
түүнийг тааралдсан газраа шууд ал гэж тушааж байв.

Елиаг нааш нь 
гаргаад ир. Та нар 

түүнийг нууж 
байгаа бол цуг 
алагдана шүү.

Ахаб, чи намайг 
хайгаад байна 

уу?

Чи л өөрөө Израилийг 
хуурамч шүтээнүүдээр 

зовоож байна. Иавэ Баал 
хоёрын дунд нэг тэмцээн 

зарлая. Чи 850 эш үзүүлэгчээ 
аваад Кармел уулан дээр ир.

Юу гэнэ ээ?                     
Тэмцээн гэв үү? 

Сонирхолтой л юм 
байна. За тэгвэл тэнд 

чинь уулзъя. 

Хэдэн өдрийн дараа 
Кармел уулан дээр.

Та нар хэр удаан хоёр санаатай явах                          
юм бэ? Зөвхөн ганц л Бурхан байгаа. Хэрвээ 

Иавэ Бурхан юм бол ганцхан Түүнийг хүндэл. 
Харин Баал бурхан юм бол тэрэндээ мөргө.           

Та нар одоо шийд.

Баалын эш үзүүлэгч та                  
нарыг би тэмцээнд уриалж 

байна. Хэн нь жинхэнэ 
Бурхан болохыг харцгаая.

Тэгье. Бурхдын 
хоорондох тэмцээн. 
Бид нар яах ёстой 

вэ?

Хаадын дээд 18:1, 17-21

Чи Израилийг 
өлсгөлөнгөөр 

зовоогоод байгаа 
хүн мөн үү?
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Та нар Баалдаа тахилын               
ширээ өр. Би ч Иавэд нэгийг 

засъя. Бүгдээрээ ширээн дээр мод 
тавиад өргөх тахилаа дээр нь 

тавина. Гэхдээ дор нь гал  
асаахгүй шүү. 

Òàõèëûí øèðýý ð¿¿
ãàë ÿâóóëñàí Áóðõàí íü æèíõýíý

Áóðõàí áîëæ áèä íàð çºâõºí ò¿¿íèéã ë
äýýäýëíý. Òà íàð íýãýíò íàäààñ îëóóëàà

òóë òà íàð ýõýë.

Ээ Баал минь,                
өнөөдөр биднийгээ 

сонсооч. Бид таны агуу 
нэрд энэ тахилыг          
зориулж байна.

Ээ агуу сүр 
жавхлант Баал 
эзэн минь ээ.

Тэнгэрийн Хатан 
минь, өнөөдөр ирж 

Баалд туслаач.

Баал бурхан юм бол тэр чинь та 
нарыг анхаарахгүй л байна даа. Цаадах чинь 

яриад та нарыг дуулахгүй байгаа юм болов уу? 
Эсвэл нэг тийшээ юманд явчихсан байх. 

 Аль эсвэл унтаж байгаа байх шүү.

За яг шүү! 
Унтчихсан байна. Та 
нар дахиад жаахан 
чанга хашхираад 

сэрээгээч. Чи муу 
заваан гахай. 

Чи бид нараас 
дээрдэхгүй.

Бууж өгөхгүй шүү             
эрчүүд ээ. Ерөөсөө бүгдээрээ 

биеэ огтолцгооё. Баалд 
таалагдаж магадгүй.

Та нар 
Баалдаа залбир. 

Би Иавэд 
залбирна.

Хаадын дээд 18:22-27
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Яаааииий.

Баалын эш үзүүлэгчид бүр 
цөхрөнгөө бараад өөрсдийгөө 

газар шидэн, биеэ зүсэн 
огтолж, Баалдаа сонсгох гэж 

орилж хашхирч байлаа.

Ииййй

Би цусаа танд өргөж 
байна. Баал аа, биднийгээ 

сонсооч! Гал явуулаач! 
Нэрээ хамгаалаач! 

Ха, ха! Та нар өөрсдийгөө хараач!                    
Та нар есөн цагийн турш ямар ч хариу 

өгөхгүй байгаа бурхныг дуудаж хашхирлаа. 
Хэрвээ тэр чинь үнэхээр л бурхан байсан 
юм бол энэ завшааныг ашиглаад батлах         

л байлаа шүү дээ. 

Одоо миний ээлж. 
Наашаа ирээд миний юу 
хийхийг ойрхноос хар.

Баал аа, та яагаад 
хариу өгөхгүй 
байгаа юм бэ?

Хаадын дээд 18:28-30

Ааааааааа!
Ааааааааа!
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Энэ одоо 
яагаад ийм 
гүнзгий нүх 
ухаад байгаа 

юм бэ?
Зүгээр л харанхуй 
болохыг хүлээж 

аргалах гэж 
байгаа юм.

Чи хэзээ залбирч 
эхлэх гээд байгаа юм 

бэ? Энэ чинь нүх ухах 
тэмцээн биш шүү!

Яваад дөрвөн 
боошиг ус авчраад 

өргөл, мод хоёр 
дээр асгаад орхи.

Ус аа? 
Норгочихвол 
асахгүй шүү 

дээ.

Энэ эш үзүүлэгч 
ёстой солиотой байх аа. Энэ 

хүн хэзээ ч нар жаргахыг 
үзэхгүй юм байна.

Хангалттай биш 
байна. Дахиад 

дөрвөн боошиг ус 
хийчих.

Нээрээ ухаанаа 
алдчихсан юм биш 
биз дээ? Хаан ийм 
хүнийг яаж тэвчдэг 

байна аа?

Хаадын дээд 18:32-34
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Ха Ха. Амьд Бурханд дэндүү хэцүү юм гэж 
байна уу? Дахиад дөрвөн боошиг ус хий. Та 
нар Израильд Бурхан байдгийг харах болно. 

Гэхдээ харин Баал гэдэггүй юм шүү. 

Ахаб энэнийх нь 
төлөө толгойг 

нь авна даа.

Хойшоо 
болцгоо.

Хойшоо.

Арагшаа 
ухарцгаа.

Àáðàõàì, Èñààê, Èàêîâûí Áóðõàí Èàâý,
ºíººäºð Òà ªºðèéãºº ãàíö ¿íýí Áóðõàí

ãýäãèéã, áàñ íàìàéã ªºðèéíõºº çàðö ãýäãèéã,
ìºí Òà òýäíèé ç¿ðõèéã ªºð ð¿¿ãýý ýðã¿¿ëñýí

ãýäãèéã ìýä¿¿ëæ ºãºº÷.

ИЙЙЙЙ!

Хаадын дээд 18:35-38

ТАС НЯС!

ААААААА!
ААААААА!

ХХХХХХ!
ХХХХХХ!
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Абрахамын 
Бурхаан!

Õóéõëàãäìààð
õàëóóí áàéíà

ø¿¿!

Тэнгэрийн 
гал!

Туслаач!

Абрахам, Исаакийн 
Бурхан галаар хариу 

өгч байна.

Бүр чулуу 
шороог хүртэл 

шатаачихсан 
байна!

ßìàð ÷ õýëáýð
ä¿ðñã¿é ìºðòëºº èéì
þì õèéæ ÷àääàã ÿìàð
ãýý÷èéí áóðõàí áý?

Мосе бидэнд зөвхөн Иавэ 
Бурханыг л хүндлэн дээдлэх 
ёстой гэж тушаасан биз дээ. 

Өөр бурханд шүтэн мөргөвөл 
Израилийн ямар аавын хүү байх 

нь хамаагүй үхлийн ял авна 
гэж Мосе тушаасан юм.

Өршөөгөөч!

Хаадын дээд 18:38-40
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Елиад Бурхан хүч өгсөн тул 
сүйх тэрэгний өмнө орон 
хорин бээрийн газар дахь 
хааны ордон уруу гүйжээ. 

Тэднийг ал! 
Найман зуун 
тавиуланг нь 

ал! Бид нар 
мэдээгүй 
шүү дээ.

Бүгдийг нь        
яг одоо илдээр 

устга! Баалын эш үзүүлэгчид 
бүгд алагдав.

Õààí, òà óóæ èä÷èõýýä
ãýð ººäºº ÿàðàâ÷èë. Áè èõ

õóðûí ÷èìýý ñîíñ÷
áàéíà.

Ãóðâàí æèë õàãàñûí ºìíº Åëèà Àõàáò ººðèéã íü
äàõèí òóøààõààñ íààø Èçðàèëüä áîðîî îðîõã¿é

ãýæ õýëñýí þì. Áààëûí ýø ¿ç¿¿ëýã÷äèéã óñòãààä,
õ¿ì¿¿ñ æèíõýíý Áóðõàíûã äàõèí õ¿íäëýí

äýýäëýõ áîëæ Åëèà ÷ áîðîî îðîõûã òóøààæýý.

Èõ áîðîî ãîëóóäûã ¿åðë¿¿ëæ,
õ¿ì¿¿ñèéí õàðèõ çàìä ñààä áîëæ

áîëçîøã¿é áàéñàí òóë òýä ãýð
 ð¿¿ãýý ÿàðàâ÷ëàõ õýðýãòýé áàéëàà.

Үгүй ээ хонгор минь.             
Елиа гадаа байгаа. Кармел 

уулаас манай сүйх тэрэгний 
өмнө орж гүйсээр байгаад 

хүрээд ирсэн.
Ёстой хөгийн юм. 

Ямар ч хүн сүйх тэрэгний өмнө 
ороод тийм хол гүйж чадахгүй 
шүү дээ. Баалын тахилчид хаа 
байна? Орох бороог бүгдээрээ 

тэмдэглэх юм биш үү?

Хаадын дээд 18:40-41, 44-46, 19:1

За, чи Елиаг цааш 
нь харуулсан биз дээ? 
Баал бороо оруулахыг 

би харж байна.
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Áè á¿ãäèéã íü
àëóóë÷èõñàí. Òýä 

÷èíü õóäàë÷, õóóðàí
ìýõëýã÷èä áàéæ.

Гэхдээ тэрний Бурхан л 
галаар хариулсан шүү дээ. 
Тэр жинхэнэ гайхамшиг 

байсан. Манай тахилч нар 
ямар ч хүчгүй юм байна лээ. 

Хүмүүс бүгдээрээ Иавэ          
уруу эргэчихсэн.

Ãýõäýý õàéðò ìèíü,
áè ººð ÿàõ áàéñàí

þì áý? Áè…

Чи миний 
тахилч нарыг 

алчихсан 
байна.

Муу тэнэг! 

Баалын                         
хилэнгээс Елиаг               

ямар ч гайхамшиг 
хамгаалахгүй ээ.

Хэрвээ би энэнийх                
нь төлөө Елиаг алж 

чадахгүй юм бол бурхад 
надад ч адилхан, бүр 

тэрнээс ч дор юм хийх 
болтугай.

Би зугтаахгүй 
бол болохгүй нь.

Елиа Бурханд 
найдахыг мартаад 
өөрөө өөрийнхөө 
амийг аврахаар 

зугтаажээ.

Þó, ÿàñàí ãýíýý?
Ìóó ýðã¿¿ ÷èíü! ×è òýð

Åëèàã ë àëàõ ¸ñòîé
áàéñàí áèø ¿¿?

 Хаадын дээд 19:1-4
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Өө Бурхан минь, би хэр 
чадлаараа л хичээлээ. Иезебел 

намайг олохоос өмнө одоо 
намайг үхүүлээч.

Би өөрөөсөө ичиж байна. 
Танд найдаж чадсангүй. Би 
нүгэлт өвөг дээдсээсээ ямар 
ч дээрдэх юмгүй хүн. Зүгээр 

л намайг үхүүлчих. 

Елиа дөчин өдрийн турш цөлд агуйд 
нуугджээ. Тэрээр Мосегийн арван 

тушаалыг хүлээн авсан Синай ууланд 
иржээ. Тэнд Бурхан түүнтэй ярьсан юм.

Елиа чи наанаа 
юу хийж байгаа 

юм бэ?

Надаас 
бусад нь Таны 

хуулиудыг 
мартчихсан. 
Таны бүх эш 
үзүүлэгчид 

алагдчихлаа. Би л 
ганцаараа үлдээд 
Таныг хүндлэн 
дээдэлж байна. 

Тэд миний 
амийг нэхэн 
хөөж байна. 

Уулан дээр 
Эзэний өмнө 
очиж зогс.

Åëèàã Ýçýíèé ºìíº
áîñ÷ çîãñîõîä õ¿÷èò

ñàëõè ñàëõèëñàí áîëîâ÷
Áóðõàí òýð ñàëõèí
äîòîð áàéñàíã¿é.

Дараа нь газар хөдлөхөд 
ч Бурхан бас л тэр 
дунд байсангүй.

Эцэст нь тэнгэрээс гал 
буужээ. Гал дунд ч 
Бурхан байсангүй.

Дээрх зүйлүүд бол Бурхан өөрийгөө 
Иезебелтэй зүйрлэхээргүй аймаар шүү 
гэж Елиад үзүүлэх гэсэн хэрэг байлаа. 

Хаадын дээд 19:4, 8-12
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За тийм байж. Чи ингэж 
бодож байгаа бол явж очоод 

Елишаг өөрийнхөө оронд миний 
эш үзүүлэгч болгон тосол. 

Салхи, газар хөдлөлт зогсож гал унтрахад 
Елиа Бурханыг аядуу, намуухан хоолойгоор 
ярихыг сонсов. Дахиад л Елиагаас өмнө нь 

асуусан асуултаа асуув.

Елиа чи 
наанаа юу 

хийж байгаа 
юм бэ?

Åëèà þó ÷ ñóðààã¿é,
ººðèéãºº ºðºâäñºí õýâýýð

áàéñàí òóë áàñ ë
ºìíºõººðºº õàðèóëæýý.

Бүгдээрээ л надаас                   
бусад нь Таны хуулиудыг 
мартчихсан шүү дээ. Бүх 
эш үзүүлэгч алагдчихсан. 

Би л ганцаараа үлдэж Таныг 
хүндлэн дээдэлж байна, 

тэд миний амийг 
нэхэж байна. 

Åëèà Åëèøàã ¿õýð
õºëëºí ãàçàð õàãàëæ

áàéõòàé íü òààðàëäàæ,
ò¿¿íèéã òîñëîí ýø
¿ç¿¿ëýã÷ áîëãîæýý.

Эзэн чамайг 
өөрийнхөө эш 
үзүүлэгч болно 

гэж хэллээ.

Би үхрүүдээ                
Эзэнд тахил болгон 
өргөчихөөд таныг 

шууд дагая.

Чи л мэдэхгүй байгаа 
болохоос биш Израильд 7,000 хүн 

Баалын хөшөөнд мөргөөгүй, хөлийг нь 
үнсээгүй байгаа шүү. Одоо өөрийнхөө 

замаар яв. Ахабын гэрийнхэн бүгд 
үхэх гэж байна.

Хаадын дээд 19:12-21
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Ахабын ордны яг хажууд 
Наботын усан үзмийн 

талбай байдаг байв. Ахаб 
талбайн сайхныг байнга 

цонхоороо алмайран харж 
өөрийнх нь байсан ч 

болоосой гэж шунахайран 
боддог байжээ. Ингэж 

бодох тусам тэр талбайг 
авах гэсэн шунал нь улам 
бадардаг байлаа. Хуульд 

“Чи шунаж болохгүй” гэж 
хэлсэн байдаг ч Ахаб Иавэг 

ер тоогоогүй юм. 

Ахаб их мөнгөтэй 
байсан тул мөнөөх 
талбайг худалдан 
авахаар шийджээ.

Усан үзмийн талбайгаа 
надад зарчих. Энэ чинь яг 
манай гэрийн хажууд ч юм 
байна. Би чамд өөр газар 

наадхаас чинь илүү 
дээрийг олоод өгье. 

Бурхан ийм юмыг 
зөвшөөрдөггүй юм. 

Ýíý òàëáàé ìàíàé óäìûí ºâºã 
äýýäñèéí ýçýìøèëä 500 ãàðóé æèë áîëæ 

áàéãàà þì. Õóóëüä ãýð á¿ëèéíõýý 
ýçýìøëèéã ººð á¿ëèéí õ¿íä çàðæ 
áîëîõã¿é ãýæ òóøààñàí áàéäàã.

Хайрт минь надад 
хэлээч. Чи яагаад юу ч 
идэхгүй байгаа юм бэ? 

Яагаад ингээд гуниглаад 
байгаа юм?

×è ÷èíü õààí
áèç äýý. ×àìä ººðòºº

òààëàãäàõ á¿õíèéã õèéõ
ýðõ ìýäýë áèé. ×è àç

æàðãàëûíõàà çàìä íýã
ìóó äîðä öýöýðëýã÷

õºíäºëäºõèéã á¿¿ çºâøººð.
Áè òýð òàëáàéã ÷èíü

÷àìä àâ÷ ºãíº.

Египетээс гарсан нь 20:17; Хаадын дээд 21:1-7

Набот надад 
үзмийн талбайгаа 

зарахгүй гээд байгаа 
юм аа.
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Ажлаа дуусахаар чинь 
нэмж төлнө өө. Одоо 

амаа хамхи. Тэгэхгүй бол 
нэмж өгөхгүй шүү. 

Мосегийн хуульд: “Чи 
хөршийнхөө эсрэг хуурамч 

мэдүүлэг өгч болохгүй” 
гэж хэлсэн байдаг.

Clink

Тэнд байна. 
Тэр мөн 
байна.

Тийм. Тэр 
этгээд хааныг 
үхэх ёстой гэж 

байсан.

Бас тэгээд 
Бурхан хааныг 
эзэмдүүлэхээр 

чөтгөр явуулсан 
гэж хэлсэн. 

Тэгвэл тэр 
үхэх ёстой юм 

байна.

Тэд Наботыг авч 
яваад алжээ. 

 Хайрт минь, тэрийг хараач.             
Одоо чи үзмийн талбайгаа ав даа. 
Энэ хорвоо дээр чинь харгис хатуу 

л байхгүй бол урагшаа ахихгүй 
шүү. Хүчтэй нь үлддэг юм.

Хачин сайхан 
байгаа биз. Би л 
энийг эзэмших 

хувьтай юм чинь.

Иезебел өөрийнхөө бурхан 
Баалыг харах нүдгүй гэж мэддэг 

байлаа. Харин тэнгэрт байдаг 
Бурхан бол хүний бүх үйлдлийг 

харж чаддаг бөгөөд харснаа 
хэзээ ч мартдаггүй юм.

Египетээс гарсан нь 20:16; Хаадын дээд 21:10-16

Жин!Жин!
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Елиа, Ахаб 
Наботын усан үзмийн 
талбайг авахаар явлаа. 

Явж очоод түүнтэй 
тэнд уулз. Миний 

үгийг дамжуул.

Ахаб аа, Бурхан надад чамайг 
гэмгүй хүнийг алж эд хөрөнгийг 
нь авлаа гэж хэлж байна. Үүний 
чинь төлөө, бас бусад бүх гэм 
нүглийн чинь төлөө Наботын 

цусыг ноход долоосон газар чиний 
ч цусыг бас долоох болно. Миний дайсан 

намайг олоод 
ирэв үү?

Чи Бурханаас нуугдаж 
чадахгүй. Чи сүнсээ эд 

хөрөнгөөр сольсон хойно 
Бурхан чиний гэр дээр 

бузар мууг авчрах болно. 

Чи Бурханы уурыг хүргэжээ.            
Ноход Иезебелийг гэрийн чинь 
хананы дэргэд иднэ. Танайхнаас 

хотод үхэгсэд нь нохдын хоол болж, 
хээр үхэгсэд нь шувуудын хоол 
болно.  Хэн ч хүндэтгэлтэйгээр 

оршуулагдахгүй. 

Энэ бол Эзэний 
үг. Тиймд бүгд 

биелэгдэх болно.

Хаадын дээд 21:17-26

Болиоч гуйя.          
Би Иавэд тахил 
өргөж эхэлье.
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Ахаб хаан, та Бурханы 
нүдэнд бузар мууг үйлдсэн. Та 

мөнгө авч үйлчилдэг хуурамч эш 
үзүүлэгчидтэй зөвлөлдөж байна. Тэд 

худал хуурмагийг зааж сургадаг.

Елиагийн         
хэлсэн болгон 

биелэгдэнэ дээ.

Ахаб Иавэд өргөл 
өргөж эхэлсэн ч цэвэр 

сэтгэлээр Түүнийг 
дагаагүй юм.

Хэсэг хугацааны дараа хуурамч 
эш үзүүлэгчид Ахабыг дайнд 

явахыг зөвлөжээ.

Явж Рамот-Гилеадад 
тулалд. Бурхан танд 

ялалтыг өгнө. 

Эш үзүүлэгчид 
бүгд зөвшөөрч 

байгаа юу?

Ахаб Хаантаан, Иавэ надтай ярьсан. 
Таныг Рамот-Гилеадад очоод тулалдаанд 

алагдана гэсэн. 

Ìèêàèàã òîîõ õýðýãã¿é ýý.
Ýíý ë ãàíöààðàà Èàâýãèéí ýø

¿ç¿¿ëýã÷ áèø. 400 ýø ¿ç¿¿ëýã÷
áèä á¿ãäýýðýý òàíûã Ðàìîò-

Ãèëåàäààñ îëç îìîã èõòýé èðíý
ãýýä áàéãààã áîëãîîãòóí.

Би Микаиаг                             
үзэн яддаг. Тэр дандаа 

эсрэг юм ярьж байдаг юм. 

Áè Áóðõàíûã ñýíòèéäýý çàëðàí,
òýíãýðèéí á¿õ ýë÷ íàð Ò¿¿íèéã õ¿ðýýëýí
áàéõûã õàðñàí. Áóðõàí “Íýãýíòýý Åëèà

Àõàáò ¿õíý ãýýä õýë÷èõñýí áîëîõîîð ÿíç
á¿ðèéí àþóë îñëîîñ õîë áàéõ ãýæ èõýä

õè÷ýýæ áàéíà. Ò¿¿íèéã òóëààíä ÿâóóëàõààð
ÿòãàõ õýðýãòýé áàéíà. Õýí Àõàáûã Ðàìîò-

Ãèëåàäàä àëóóëàõûí òóëä òóëààíä
ÿâóóëàõààð ÿòãàõ âý?” ãýæ асуусан.

Нэг нь нэг юм хэлэхэд              
нөгөөдөх нь өөр юм санал болгож 

байсан. Ярилцсаны эцэст нэг тэнгэр 
элч урагш алхаад ингэж хэлсэн:

Хэрэгжүүлчихэж            
болохоор нэг санал надад 
байна. Би доошоо бууж 
очоод бүх хуурамч эш 

үзүүлэгчдийн аманд худалч 
сүнс болоод орчихъё. Би 
тэдэнд Ахаб тулаанд явах 

ёстой гээд хэлчихнэ. 

Íààäàõ ÷èíü ñàéí
ñàíàë áàéíà. Òýä Àõàáûã

òóëàëäààíààñ ÿëàëò àâ÷èðíà ãýæ
çºãíºíº. Ãýвч ò¿¿íèéã

òóëààíû òàëáàðò î÷èíãóóò 
íü Áè àëóóëíà. Çà ÿâ!

Хаадын дээд 21:27, 22:6-22
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Чи Иавэгийн 
сүнс намайг орхиод, харин 
чамтай ярьсан гэж бодоод 

байгаа юм уу?

Дотор өрөөнд орж амиа 
хамгаалахаар нуугдахдаа чи 

хэнд нь Иавэгийн сүнс 
байгааг мэднэ дээ. 

Энэ чинь юу вэ? 
Дахиад нэг эш 

үзүүллэг үү? Ха!

Наадхыгаа шоронд хориод 
намайг тулаанаас буцаж 

иртэл үхүүлчихэлгүй 
зэлмүүр төдий байлгаж бай. 

Би ирээд түүнийг ална.

Хэрвээ та тулаанаас 
амьд эргэж ирдэг юм 
бол би хуурамч эш 

үзүүлэгч болж үхвэл 
зохино. 

Òà ººðèéãºº æèðèéí
öýðýã áîëãîí õóâèðãàíà

ãýäýã ÷èíü ñàéí ñàíàà áàéëàà
ø¿¿. Òýä òàíûã õààí ãýæ åð
ìýäýõã¿é. Ìàíàéõàí ÷ ñàéí

òóëàëäàæ áàéíà. Òàíûã ýðãýýä
î÷èõîîð íºãºº ýø ¿ç¿¿ëýã÷èéí
öàðàé ÿìàð õàðàãäàõ áîë ãýõýýñ

áè òýñ÷ ÿäàæ áàéíà.

Тийм ээ. 
Энэ хуяг намайг 
ямар ч сумнаас 

хамгаална. 

 Хаадын дээд 22:24-30

ТАС!ТАС!
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Дайсны нэгэн цэрэг хэнийг ч 
онилолгүйгээр дайснаасаа 

нэгийг онож магад гээд сумаа 
хөвчилж байгаад агаарт 

өндөр гэгч нь харваж орхив. 

Аааа!

Юу?

Түргэлээрэй. 
Цус их алдаж 

байна.

 Тэсээрэй!

Хаадын дээд 22:34

ПАД!ПАД!
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Хаан үхсэнд 
би их харамсаж 

байна. 

Сум хуягаар 
хамгаалагдаагүй 

ганцхан цэгийг олоод 
оночихсон байна. Үхэх 

цаг нь л  болсон                    
байж дээ. 

Өө бурхан минь, 
үгүй байлгүй дээ!

Биднийг буцан ирж 
зохих ёсоор оршуултал 
шарилыг нь Наботын 

талбайд тавь.

Åëèàãèéí õýëñýí ¸ñîîð Àõàáûí öóñûã
Èåçåáåëèéí öîíõíû äîð íîõîä äîëîîæ áàéâ.
Òýð ãýðèéíõíýýñýý хамгийн түрүүнд àëàãäñàн
áºãººä áóñàä íü ò¿¿íèé àðààñ àëàãäñàí þì.

Ахабын сүйх тэрэгний 
цусыг угааж дуусаад 

цэрэг ордонд орж ирэв.

Ахаб хаан 
хаа байна? Ялалтаа 

тэмдэглэж байна уу?

Хаадын дээд 22:37-38; Хаадын дэд 9:8-10
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Бүгд биш ээ. Чиний                         
алгадаад шоронд хийсэн Микаиа 
тэгж хэлээгүй шүү. Хүмүүс энийг 
дуулаад чиний толгойг авна даа. 

Муу тэнэг! Чи Бурханы эш 
үзүүлэгч биш байна. Чи бол 

худалч! Иавэгийн эш 
үзүүлэгч Микаиагийн 
хэлснээр Ахаб үхсэн. 

Тийм байж 
таарахгүй ээ. Бүх сайн 

эрчүүд санал нэг 
байсан юм даа. Ахаб 

ялах л ёстой.

Чи одоо явж 
болно. Ахаб 

үхсэн.

Áè ìýäýæ áàéñàí þì àà.
Áóðõàíû õýëñíýýð ÿìàð ÷

ýðãýëçýýã¿éãýýð íîõîä öóñûã íü
äîëîîñîí áèç äýý. Èåçåáåë

äàðààãèéíõ íü, òýãýýä Àõàáûí
ãýñýí áîëãîí òèéì áîëíî.
Áóðõàí òýãæ õýëñýí þì.

Би нуугдахгүй 
бол горьгүй нь.

Өө, яана аа! Хэнд нь Бурханы 
сүнс байгааг нуугдахаар дотоод 

өрөөнд орохдоо мэдэх болно гэж 
Микаиа хэлсэн шүү дээ.

Ахабын хөвгүүд түүний оронд хаанчилж Иезебел 
хатан чигээрээ арван хоёр жил болно. Израиль 

ч хуурамч бурхдад мөргөсөн хэвээрээ байж, 
Бурханы тушаалуудыг зөрчсөөр байх болно.

Бурхан Ахабын гэрийн 
эсрэг ингэж хэлсэн юм. 

“Цаг нь болжээ. Ахабын 
гэрийн хүн бүр, жаахан 
хүүхэд хүртэл алагдана. 

Хэн ч амьд үлдэхгүй. 
Иезебелийг ноход 

иднэ.Түүний хойноос 
хэн ч гашуудахгүй, хэн ч 
түүнийг оршуулахгүй.” 

Арван хоёр 
жилийн 
дараа...

Нүүрээ будъя, тэгвэл 
Иехү жанжныг тулаанаас 

ирэхэд түүнд аятайхан 
харагдах байх.

Хаадын дэд 9:30
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Энд зогсож 
байя. Тэд намайг 

одоо ч захирч байгаа 
юм байна гэж 

ойлгог.

Хэн миний 
талд байна?

Бид таны талд, 
жанжаан.

Тэгвэл Иезе-
белийг доош 

хаягтун.

Та нар тэгж 
болохгүй. Би 

бол хатан.

Хаадын дэд 9:32, 33

ИЙЙЙ!
ИЙЙЙ!
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Үхдэлийг 

наанаа орхи.

Бурханы эш үзүүлэгчийн хэлснээр 
нөхрийнх нь цусыг долоосон яг 

тэр газар ноход Иезебелийн 
хүүрийг идэж цусыг нь долоожээ.

Маш их нүгэл 
үйлдсэн бузар 

гарыг ноход хүртэл 
идэлгүй орхив.

Эш үзүүлэгчийн хэлснээр Ахабын 
гэрийн бүх хүүхдүүдээс нэг нь ч 
үлдэлгүй хотынхонд алагджээ.

Хээр алагдагсад нь махчин шувуудад 
идэгдэж, хотод алагдагсад нь нохдын 

идэш болов. Оршуулах юу ч үлдсэнгүй. 

Үнэхээр нүглийн төлөөс бол үхэл мөн. 

Хаадын дэд 9:33-37

АРРРРР!
АРРРРР!
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Елиаг залбирахад эш үзүүлэгч залуучууд 
Елишад мэдээ хүргэхээр иржээ.

Бурхан хэдэн эш үзүүлэгч 
залуутай ярьсан байна. Өнөөдөр 

чиний эзэн Елиа тэнгэр өөд 
аваачигдах гэж байгааг чи 

мэдсэн үү?

Мэдсэн. Бурхан бас 
надад хэлсэн. Гэхдээ 
чимээгүй бай. Дахиад 

хэнд ч битгий хэлээрэй.

Елиша чи энд үлд. Би 
Иерихо руу явах 
хэрэгтэй байна.

Бурханы амьд буй             
цагт би таныг өөрийнхөө 
хараанаас салгахгүй. Би 

таны явах газар явна. 

Өнөөдөр чиний 
эзэн Елиа тэнгэр өөд 

аваачигдах гэж байгааг 
мэдсэн үү?

Тийм ээ, би мэднэ. 
Одоо бидэнд битгий 
төвөг бол. Өөртөө л 
хадгал. Би түүнийг 
хараанаасаа алдаж 

болохгүй.

Чи энд, Иериход 
үлд. Би Иордан гол тийш 

явах хэрэгтэй байна.

Бурханы амьд буй                            
цагт, мөн таныг амьд буй               
цагт би танаас холдохгүй. 

Тэр эш үзүүлэгч 
залуус чи бид хоёрыг 

дахиад дагаад 
эхэллээ. 

Хоёулаа яаж гол 
гатлах вэ? Өнөөдөр 
нилээд нэмэгдсэн 

байна.

Хуурай газраар.

Хаадын дэд 2:3-7 
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Аа!

Чи тэрийг харав  
уу? Ус хажуу тийш 

босоод тэр хоёр 
гарч байна.

Тийм ээ. Яг 
Мосе шиг.

Би ийм юм 
харахын тулд 

юугаа ч өгөхөд 
бэлэн байх 

байсан.

 Баалын эш 
үзүүлэгчид үүнийг 
харсан ч болоосой.

Салахаасаа өмнө чи 
надаар юу хийлгэмээр 

байна вэ?

Бурханы Сүнсийг 
надад өөртөө 

байгаагаас хоёр дахин 
илүүг өгөөч.

Чи хэцүү юм гуйж 
байна. Гэхдээ намайг 
тэнгэр өөд авагдахыг 
харж чадвал хэлснээр 

чинь болно. 

Бурханы 
сүйх тэрэг!

Бас хуй 
салхи!

Хаадын дэд 2:8-11

Ххххх!
Ххххх!
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Галт сүйх тэрэг Елиаг 
Елишагаас салгав. 

Елиа хуй салхиар 
тэнгэр өөд авагдав. 

Тэгээд бүгд нам 
жим болов. Елиа 

одоо Бурханы 
оршихуйд оржээ. 

Үлдсэн юм нь түүний 
нөмрөг л байх шив дээ. 
Үүгээр тэр усыг хоёр 
хуваасан юм шүү дээ. 

ХУРРРРР

Хаадын дэд 2:11-13

ХУРРРРР
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Елиагийн 
Бурхан хаана 

байна?

Елиагийн сүнс 
Елишагийн дээр 

байна!

Хөөх, энэ чинь 
ёстой ер бусын 
өдөр байна даа!

 Елиа хаашаа 
явсан юм бэ?

Åëèøà Åëèàãèéí õèéñíýýñ õî¸ð äàõèí 
èë¿¿ ãàéõàìøãèéã ¿éëäýæ, Áóðõàíû 

ºìíº èòãýìæòýé àìüäàð÷ áàéëàà. Ãýñýí 
õýäèé ÷ õ¿ì¿¿ñ õóóðàì÷ ø¿òýýí 

ìºðãºëººñºº á¿ð ìºñºí ýðãýýã¿é þì.

Явж олох хэрэгтэй!

Явах хэрэггүй. 
Тэр тэнгэр өөд 

явсан.

Хаадын дэд 2:14-16

ВҮҮП!
ВҮҮП!
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