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Иеремиа  1:18  Үзэгтүн,  Би  чамайг  өнөөдөр  Иудагийн  хаад,  амбан 
захирагчид, тахилч нар хийгээд газар нутгийн ард түмний хувьд бэхлэлт 
хот, төмөр багана болон бүхэл газар нутгийн эсрэг буй хүрэл хэрэм мэт 
болгов.

Езекиел 3:18 Би хорон муу явдалтанд "Чи заавал үхнэ" хэмээн айддах үед 
хэрэв чи түүнд сануулалгүй, эсвэл амьдрахын тулд хорон муу замаасаа 
эргэх ёстойг хорон муу явдалтанд сануулан хэлэхгүй аваас, тэр хорон 
муу явдалтан өөрийн гэм буруу дотор үхэх болно. Гэвч түүний цусыг Би 
чиний гараас нэхнэ. 

Иеремиа 6:27 Би чамайг Өөрийн ард тумний дунд шинжлэгч болон хянагч 
болгосон нь чи тэдний замыг мэдэж шинжихийн тулд юм".

Левит  26:19  Би  мөн  та  нарын  хүч  чадльын  бардамналыг  чинь  буулган 
эвдэнэ. Бас Би тэнгэрийг чинь төмөр мэт, газрыг чинь хүрэл мэт болгоно.

Дэл хууль  23:5  Гэсэн хэдий ч ЭЗЭН Бурхан чинь чамайг хайрладаг учир 
Балаамыг сонсохыг хүссэнгүй,  харин тэр хараалыг чиний төлөө ерөөл 
болгон хувиргасан.

Ром 12:21 Бузар муутаар бүү дийл, харин бузар мууг сайнаар дийлэгтүн.
Дуулал 143:8,10 Таны хайр энэрлийг өглөө надад сонсгооч. Учир нь би Танд 

итгэдэг билээ. Явах замыг минь надад зааж өгөөч. Танд л би сэтгэлээ 
өргөн  барьж  байна. 10  Та  миний  Бурхан  учраас  Таны хүсэл  тааллыг 
гүйцэлдүүлэхийг надад заагаач. Таны сайн Сүнс намайг тэгш газар дээр 
удирддаг.

Дуулал  94:12 Өө,  ЭЗЭН, Таны гэсгээдэг, Таны Өөрийн хуулиа заадаг хүн 
ерөөлтэй еэ!

Сургаалт Үгс 27:12 Хэрсүү хүн хорон мууг хараад түүнээс зайлж чаддаг бол 
Гэнэн хун нь угтан явсаар байгаад шангаа хүртдэг.

Филиппой 2:16 Амийн үгийг баттай баригтун. Тэгвэл би дэмий ажиллаагүй, 
дэмий гүйгээгүй хэмээн Христийн өдөрт сайрхах болно.

Исаиа 49:4 Харин Би "Би дэмий хөдөлмөрлөж, Өөрийн хүчийг юунд ч биш, 
хоосон зарцуулжээ. Гэвч үнэхээр Миний авах зүйл бол ЭЗЭНтэй хамт, 
Миний шагнал бол Бурхантай минь хамт юм" гэсэн.

Дуулал  76:3  Тэнд  Тэрээр  галтай  сумнууд,  Бамбай,  сэлэм  болон  дайны 
зэвсгүүдийг хугалсан. Села

Еврей  13:21 Өөрийнх нь хүслийг  гүйцэтгэх  аливаа сайн хэрэгт  та нарыг 
чадвартай  болгож,  Өөрийнхөө  мэлмийд  тааламжтай  зүйлийг  бидний 
дотор  бүтээлгэхээр  Есүс  Христээр  дамжуулан  ажиллаж  байна.  Есүс 
Христэд алдар нь үеийн үед байх болтугай. Амен.

1  Коринт  16:15  Ах  дүү  нар  аа,  би  та  нарыг  ятгая.  Стефанагийн  гэр 



бүлийнхэн Ахайн анхны үр жимс бөгөөд тэд өөрсдийгөө ариун хүмүүсийн 
төлөөх үйлчлэлд зориулсныг та нар мэднэ.

Филиппой  1:27  Өөрсдийгөө  зөвхөн Христийн  сайн  мэдээнд зохистойгоор 
авч явагтун. Тэгвэл би ирээд, та нарыг харлаа ч, эсвэл байхгүй байлаа ч 
та нарыг сайн мэдээний итгэлийн төлөө нэг сэтгэлээр хамтдаа зүтгэж, 
нэг сүнс дотор бат зогсоцгоож байгаа гэж сонсох болно.

1 Коринт 15:58 Тиймээс хайрт ах дүү нар минь, та нарын нөр их хөдөлмөр 
Эзэн  дотор  хоосон  зүйл  биш  гэдгийг  мэдэж,  тууштай  байж,  гуйвж 
дайвалгүй, Эзэний үйл хэрэгт үргэлж бялхсан бай.

Колоссай  4:12  Та  нарын  нэг,  Христ  Есүсийн  боол  Епафр  та  нарт  мэнд 
хүргэж байна. Бурханы бүх хүсэл дотор та нар гүйцэд болж, төгс зогсож 
байхын тулд Епафр та нарын төлөө үргэлж залбиран тэмцэлдэж байна.

Хаадын  дэд  19:34  "Учир  нь  Би  Өөрийнхөө  төлөө  болон  Миний  зарц 
Давидын төлөө энэ хотыг аврахын тулд түүнийг хамгаалах болно" гэв гэж 
хэлжээ.

Иеремиа 15:20,21 Тэгээд Би чамайг энэ ард түмэнд бэхлэгдсэн хүрэл хэрэм 
болгоно. Тэд хичнээн чиний эсрэг тулалдавч, чамайг дийлэхгүй. Учир нь 
чамайг аварч чөлөөлөхөөр Би чамтай хамт байна" гэж ЭЗЭН тунхаглаж 
байна.  21  "Тиймээс  Би  чамайг  хорон  муугийн  гараас  чөлөөлж, 
хүчирхийлэгчийн барьцнаасзолино".

Дуулал  55:18  Надтай  тэмцэлдэгч  тэд  олон  учраас  Тэр  сэтгэлийг  минь 
миний эсрэг буй туладдаанаас амар тайвнаар аварна.

Езекиел  30:24  Учир нь Би Вавилоны хааны гарыг тэнхрүүлж, түүний гарт 
Өөрийн илдийг өгөх болно. Би Фараоны гарыг хугалах болно. Ингэснээр 
тэр шархадсан хүн ёолох адил Вавилоны хааны өмнө ёолох болно. 

Илчлэлт  3:18  Баян  болохын  тулд  галд  цэвэршүүлсэн  алт,  өөрийгөө 
хувцаслахын тулд болон нүцгэн байдлын чинь ичгүүр ил болчихгүйн тулд 
цагаан  хувцас,  харахын  тулд  нүдээ  тослох  нүдний  тосыг  Надаас 
худалдан ав гэж Би чамд зөвлөө.

1  Иохан  3:17  Дэлхийн  эд  хөрөнгөтэй  хэн  нэгэн  нь  өөрийн  ах  дүүгийн 
хэрэгцээ,  гачигдлыг  хараад  түүнд  туслах  сэтгэл  үл  гаргавал,  түүний 
дотор Бурханы хайр хэрхэн байх билээ?

Исаиа  50:4  Хэрхэн  ядарсан  хүнд  үгээр  туслахыг  мэдээсэй  хэмээн  Эзэн 
БУРХАН  Надад  шавийн  хэл  өгсөн.  Тэр  өглөө  бүр  сэрээн,  шавь  мэт 
сонсгохын тулд Миний чихийг нээнэ.

Дуулал  18:39  Та  намайг  тулалдаанд  бэлтгэн  хүч  чадлаар  зэвсэглэжээ. 
Миний эсрэг босогчдыг миний доор Та оруулсан билээ.

2  Самуел  22:40  Тулалдахад  Та  надад  хүч  чадал  бүслүүлж,  намайг 
эсэргүүцэн босогчдыг хөлд минь хөсөр унагав.

Дуулал  89:43  Та бас илднийх нь ирийг мохоож,  Түүнийг  тулалдаанд бат 
зогсож чадахгүй болгосон.

Езекиел 13:6 Тэд худал хуурмагийгүзэж, ЭЗЭН тэднийг илгээгээгүй байхад 



"ЭЗЭН тунхаглаж байна" хэмээн хэлж худал мэргэ төлгийг үйлдэж байна. 
Гэсэн ч тэд өөрсдийн үгсийн биелэлтэд найдаж байна.

Левит 26:37 Хэдийгээр хэн ч мөрдөөгүй боловч тэд илднээс зугтаж буй мэт 
бие бие дээрээ бүдрэх болно.  Та нар дайсныхаа өмнө зогсох ямар ч 
хүчгүй байх болно.

1  Коринт  14:8  Хэрэв  бүрээ  тодорхой  дуугарахгүй  бол  хэн  тулалдаанд 
бэлдэх вэ?

Иов  15:24  Зовлон ба өвчин түүнийг айлгадаг бөгөөд довтлоход бэлэн буй 
хаан мэт тэд түүнийг нөмрөн авдаг.

Шастирын  дээд  12:8  Гадчуудаас  бамбай,  жад  эзэмшиж  дадсан,  дайнд 
шалгарсан эрэлхэг зоригтой эрс нь цөл дэх цайзад байсан Давид уруу 
хүрч ирэв. Тэдний царай нь арслангийн төрхтэй адил бөгөөд уулын бор 
гөрөөстэй адил хурдан болой. 

Шастирын дээд  12:33,38  Зебулунаас байлдааны бэлтгэлтэй,  бүх төрлийн 
зэвсэг  агссан,  хуваагдаагүй  сэтгэлээр  Давидад  туслахаар  цугларсан 
цэрэг нь тавин мянга байв. 38 Тулалдааны бэлтгэлтэй эдгээр бүх дайчид 
Давидыг бүх Израилийн хаанаар өргөмжилнө гэсэн цэвэр итгэлтэйгээр 
Хебронд  иржээ.  Израилийн  үлдсэн  хүмүүс  ч  бүгд  Давидыг  хаанаар 
өргөмжлөх нэгэн санаатай байв.

Лук  10:19  Харагтун,  Би  та  нарт  могой,  хилэнцэт  хорхойнуудад  хаддах, 
дайсны  хамаг  хүчээс  дээгүүрх  эрх  мэдэл  өгсөн.  Та  нарт  юу  ч  хор 
учруулахгүй.

2 Коринт 7:10 Бурханы хүслийн дагуух гашуудал нь үл харамсах гэмшлийг 
бий болгон авралд хүргэдэг аж.  Харин ертөнцийн гашуудал нь үхлийг 
бий болгодог.

2  Тимот  2:25,26  зөрөлдөгсдийг  төлөв  байдал  дотор  засаж  бай.  Хэрэв 
магадгүй Бурхан тэдэнд үнэний мэдлэгт хүргэх гэмшлийг соёрхвол 26 тэд 
ухаан орж, диаволын торноос чөлөөлөгдөх буй. Учир нь диавол өөрийн 
хүслээр тэднийг хөдөлгөхийн тулд тэднийг олзлон авсан байжээ.

Нехемиа  4:15  Тэдний төлөвлөгөө бидэнд мэдэгдсэнийг, Бурхан түүнийг нь 
тасалдуулсан гэдгииг даиснууд маань сонссонд бид бүгд хэрэм уруу, хүн 
бүр өөрийн ажил уруугаа буцав.

Дуулал 73:24 Та намайг Өөрийн зөвлөгөөгөөр удирдаж, Хожим намайг сүр 
жавхланд угтан авна.
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