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Эхлэл 20:6 Бурхан түүнд зүүдэнд нь—Тийм ээ, чи үүнийг шударга үнэнч 
сэтгэлээр үйлдсэнийг Би мэднэ. Би мөн чамайг Өөрийн эсрэг гэм 
хийлгээгүй. Тийм учраас Би чамайг түүнтэй ойртуулаагүй юм.

Египетээс Гарсан Нь 35:21,26 Зүрх нь хөдөлсөн хүн бүр, сүнсэндээ 
хөтлөгдсөн хүн бүр ирж, хурлын майхны ажилд болон бүх үйлчлэлд нь, 
мөн ариун хувцаснуудад зориулж ЭЗЭНд хандивыг авчрав. 26 Зүрх нь 
хөдөлсөн бүх эмэгтэйчүүд ямааны хялгасыг урнаар ээрэв.

Тооллого 10:35 Авдрыг хөдлөх үед Мосе—ЭЗЭН, босооч! Таны дайснууд 
бутран тарж,Таныг үзэн ядагчид нь Таны өмнөөс зугтах болтугай гэж 
хэлэв.

Дэд Хууль 2:25 Би өнөөдрөөс эхлээд тэнгэрийн доорх ард түмнүүдийг чамаас
айж эмээдэг болгоно. Тэд чиний алдар цууг сонсоод чичирч, чамаас болж 
зовж шаналах болно” гэсэн.

Дэд Хууль 9:3 Чи өнөөдөр мэдэж ав. ЭЗЭН Бурхан чинь дүрэлзэж байгаа гал 
шиг чиний өмнө гатлан явж, тэднийг бут цохиод, чиний өмнө унагана. 
Ингэснээр чи ЭЗЭНийхээ айлдсан ёсоор тэднийг хөөн гаргаж, даруй устгах
юм.

Иошуа 2:9 тэдэнд—ЭЗЭН энэ газрыг та нарт өгснийг, та нараас айх айдас 
биднийг нөмөрснийг, мөн энэ нутгийн бүх оршин суугчид та нарын өмнө 
зүрх алдан байгааг би мэдэж байна.

1 Самуел 17:48,50 Филист хүн босож, Давидтай барилцахаар өөдөөс нь 
ойртож ирэхэд Давид ч филист хүнтэй нүүр тулахаар тулалдааны шугам 
уруу яаран гүйж ирлээ. 50 Ийнхүү Давид дүүгүүр болон нэг чулуугаар 
мөнөөх филист хүнийг ялав. Давидын гарт илд үгүй байтал филист хүнийг 
тэр цохиж алав.

Естер 8:17 Муж бүрд, хот бүрд, хааны тушаал болон зарлиг хүрсэн газар 
бүхэнд иудейчүүдийн хувьд баяр хөөр, баясгалан болж найр, ёслолын 
өдөр болов. Нутгийн ард олны олонх нь иудейчүүд болов. Учир нь 
иудейчүүдээс айх айдас тэднийг нөмөрчээ.

Иов 29:14 Би шударга зөвийг өмсөж, тэр намайг хувцаслав. Миний зөвт 
байдал нөмрөг болон малгай мэт байв.

Сургаалт Үгс 13:11 Шулуун шударга хүмүүсийн ерөөлөөр хот нь дэвжин 
дээшилдэг болХар санаатны ам түүнийг доош нураадаг.

Сургаалт Үгс 13:22 Үзэсгэлэнтэй атлаа хөнгөн хуумгай эмэгтэй нь Гахайн 
хоншоорт зүүсэн алтан гархи мэт ажгуу.

Сургаалт Үгс 22:22,23 Ядуу хүнийг ядуу гэж бүү дээрэмд. Зовж зүдэрсэн 
нэгнийг дааман хаалган дээр бүү дарла! 23 Учир нь ЭЗЭН ядуу хүмүүсийн 
хэрэгт санаа тавих бөгөөд Тэднийг дээрэмдэгчдийн амийг авна.

Исаиа 35:8 Тэнд нэгэн их зам харгуй буй болж, Ариун Их Зам гэж нэрлэгдэнэ.
Түүгээр бузар нь явахгүй, тэнэг хүмүүс түүгээр алхсан ч тэд замаасаа үл 



төөрнө.
Исаиа 43:2 Чамайг ус гатлахад Би чамтай хамт байна. Голоор туулахдаа чи 

живэхгүй. Гал дундуур явсан ч чи түлэгдэхгүй, дөл нь ч чамайг шатаахгүй.
Исаиа 49:25 Харин ЭЗЭН ингэж айлдаж байна. “Хүчтэй хүнээс хоригдлуудыг 

нь булаан авч, харгислагчдаас олзыг нь аварна. Учир нь чамтай 
тэрсэлдэгч нэгэнтэй Би тэмцэлдэж, хөвгүүдийг чинь аврах болно.

Исаиа 54:17 Чиний эсрэг бүтээгдсэн нэг ч зэвсэг бүтэлтэй болохгүй. Шүүх 
дээр чиний эсрэг боссон хэл бүр яллагдана. Энэ бол ЭЗЭНий зарцуудын 
өв бөгөөд Надаас ирэх тэдний зөвтгөл юм” гэж ЭЗЭН зарлиг болгов.

Исаиа 59:17,19 Тэр Түүнд үнэн зөвийг хуяг мэт өмсгөн, авралын дуулгыг 
тэргүүнд нь тавив. Тэр өс хонзон авах хувцсыг өмсөн, зүтгэлээр Өөрийгөө 
цув мэт ороов. 19 Өрнө зүгт хүмүүс ЭЗЭНий нэрээс эмээн, наран ургах 
зүгт тэд Түүний алдраас айна. Дайсан голын урсгал мэт ирвэл ЭЗЭНий 
салхи түүнийг хөөж явуулна.

Исаиа 61:10 Би ЭЗЭНий дотор ихэд бахдан, сэтгэл минь миний Бурханд 
баярлана. Сүйт залуу өөрийгөө цэцгийн хэлхээгээр чимж, сүйт бүсгүй 
өөрийгөө үнэт чулуугаар гоёдог шиг, Тэр намайг үнэн зөвийн нөмрөгөөр 
ороож, авралын хувцсаар хувцасласан юм.

Езекиел 22:30 Би түүнийг устгахгүйн тулд энэ нутгийн төлөө Миний өмнө 
цоорхойд зогсож, хэрмийг барих хүнийг тэдний дундаас хайсан боловч 
ганцыг ч олсонгүй.

Езекиел 45:8 Энэ нь Израиль дахь эзэмшил нь болох түүний газар байх 
болой. Тийнхүү Миний ноёд Миний ард түмнийг хойшид дарлахгүй, харин 
тэд газрын үлдсэн хэсгийг овгуудынх нь дагуу Израилийн гэрт өгөх ёстой».

Даниел 4:16 Түүний оюун ухаан нь хүнийхээс өөрчлөгдөж, түүнд араатны 
оюун ухаан өгөгдөж, ийнхүү долоон цаг үеийг өнгөрүүлэг.

Даниел 7:4 Эхнийх нь арслан шиг бөгөөд бүргэдийн жигүүртэй бөлгөө. 
Түүний жигүүрүүд таслагдаж, тэрээр газраас хөөрөн босоод, хүн шиг хоёр 
хөл дээрээ зогсох хүртэл би харсаар байлаа. Түүнд хүний оюун ухаан 
өгөгдөв.

Зехариа 4:6 Тэгээд тэр надад—Энэ бол Зеруббабелд хандсан ЭЗЭНий үг 
юм. “Хүч чадлаар ч бус, эрх мэдлээр ч бус, харин Миний Сүнсээр” гэж 
түмэн цэргийн ЭЗЭН айлдаж байна.

Матай 24:22 Хэрэв тэр өдрүүдийг богиносгоогүйсэн бол нэг ч махан бие 
аврагдахгүй байх байсан. Харин сонгогдогсдын төлөө тэр өдрүүдийг 
богиносгоно.

Матай 26:41 Соригдохгүйн тулд сэргэг бай, залбир. Сүнс хүсэж байна, харин 
махан бие сул дорой юм гэв.

Марk 10:48-52 Олон хүн дуугүй бай хэмээн түүнд хатуу хэлсэн боловч тэр 
харин ч бүр—Давидын хүү, намайг өршөөгөөч гэж улам их хашхирсаар 
байв. 49 Есүс зогсон—Түүнийг нааш дууд гэлээ. Тэд сохор эрийг дуудаж, 
түүнд—Зоригтой бай, бос. Тэр чамайг дуудаж байна гэв. 50 Тэр гадуур 
хувцсаа тайлж хаяад үсрэн босож, Есүс уруу очив. 51 Есүс түүнд—Чиний 
төлөө юу хийж өгөхийг чи Надаас хүсэж байна вэ? гэхэд, сохор эр Түүнд—



Рабуни (Багш гэсэн утгатай), би дахин хараатай болмоор байна гэжээ. 52 
Есүс түүнд—Яв. Итгэл чинь чамайг эдгээлээ гэж айлдахад өнөөх хүн тэр 
даруй дахин хараа орж, замаар Есүсийг дагалаа. (Матай 20:30-34)

Марk 16:20 Тэд явж, газар сайгүй тунхаглажээ. Эзэн тэдэнтэй хамт ажиллаж, 
үгийг дагалдах тэмдгүүдээр баталж өгчээ. Амен.

Лук 14:23 эзэн нь боолдоо “Зам, хашаа хавиар яв. Гэрээр минь дүүрэн хүн 
байлгахын тулд хүмүүсийг албадан авчир.

Лук 21:15 Учир нь та нарыг эсэргүүцэгчдээс нэг нь ч эсэргүүцэж, хориглож 
чадахааргүй үг болоод мэргэн ухааныг Би та нарт өгөх болно.

Лук 21:36 Харин Хүний Хүүгийн өмнө зогсох, мөн болох гэж буй энэ бүхнээс 
зайлсхийх хүч чадалтай байхын тулд залбирч, ямагт сэргэг байгтун гэв.

Иохан 17:15 Би Танаас тэднийг ертөнцөөс аваач гэж гуйхгүй, харин тэднийг 
муугаас хамгаалаач гэж гуйж байна.

Үйлс 11:23 Тэр хүрч ирээд, Бурханы нигүүлслийг үзэж баярлан, шийдэмгий 
зүрх сэтгэлээр Эзэнд үнэнч байхыг тэдэнд ятгажээ.

Үйлс 13:48 Үүнийг сонссон харь үндэстнүүд баярлалдаж, Эзэний үгийг 
алдаршуулан дээдэлж, мөнх амийг авахаар сонгогдсон бүхэн итгэцгээв.

1 Коринт 10:13 Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог л зүйл юм. Бурхан
итгэмжит билээ. Тэр та нарыг хэрээс чинь хэтэрсэн хүчээр соригдохыг 
зөвшөөрдөггүй, харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттой хамт 
мөн гарах замыг ч өгдөг юм.

1 Коринт 16:9 Учир нь миний өмнө үлэмж том, үр нөлөөтэй хаалга нээгдсэн 
юм. Тэнд эсэргүүцэгчид олон байгаа.

2 Коринт 12:9 Тэр надад “Миний нигүүлсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхөс 
байдал дотор [Миний] хүч бүрэн төгс болно” гэж айлдсан. Иймд би ихэд 
баяртайгаар мөхөс байдлуудаараа илүү сайрхана. Ингэх нь Христийн хүч 
миний дотор оршихын тулд билээ.

Ефес 6:11 Та нар диаволын заль мэхний эсрэг бат зогсох чадвартай байхын 
тулд Бурханы бүрэн хуяг дуулгыг өмс.

Еврей 1:7,14 Тэр тэнгэр элч нарын тухай “Тэр тэнгэр элч нараа салхи болгож,
үйлчлэгчдээ галын дөл болгодог” гэдэг бол, 14 Тэд бүгдээрээ авралыг 
өвлөх хүмүүсийн төлөөх үйлчлэлд илгээгдсэн үйлчлэгч сүнснүүд биш үү?

Иаков 4:7 Тиймээс Бурханд захирагдагтун. Диаволыг эсэргүүц. Тэгвэл тэр та 
нараас зайлна.

1 Петр 5:10 Христ дотор та нарыг Өөрийн мөнх алдар уруу дуудсан, бүх 
нигүүлслийн Бурхан Өөрөө та нарыг түр зуур зовсны дараа та нарыг төгс 
болгож, бататгаж, бэхжүүлэн байгуулах болно.
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