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Жон, Рүүт
яасан бэ?
Аав аа, тэг
л дээ.

Тийм шүү, хамгийн
гайхамшигт түүх бол
Библийн түүх юм.
Библийн түүх
юм уу?

Та бидэнд хамгийн
гайхамшигт түүх ярина
гэж амласнаа санаж
байна уу?

Зүгээр ч
нэг түүх биш.
Бурханы бидэнд
зориулсан
Библийг
төлөвлөгөө
Бурханы
болох Библийн Үг гэдгийг
түүх юм.
нь бид яаж

мэдэх юм
бэ?
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Жон, Бурхан Библийг 1500 жилийн
турш 40 гаруй хүмүүсээр бичүүлсэн юм.
Библи нь 66 номноос бүрддэг боловч
бүгдээрээ нэг л түүхийг
Бурхан
өгүүлдэг. Зөвхөн Бурхан л
өөрөө ном
ийм ном хийж чадна.
бичдэггүй
биз дээ?
Бурхан ямар
бол оо?

Бурхан бидний төлөө гэсэн сэтгэлтэй,
тусламж гуйх үед тусалдаг. Түүнд ямар ч муу
зүйл байхгүй. Бид Түүнийг харж чадахгүй ч
Тэр бүхнийг харж, мэддэг. Ааваараа цааш нь
яриулаарай.
Олон жилийн өмнө, Бурхан
дэлхий болоод түүнд байдаг
бүхнийг бүтээжээ. Тэгээд Еден
гэдэг цэцэрлэгийг байгуулав.
Түүнийгээ онцгой хүмүүст
зориулан бүтээсэн байна.

Бид нарт
уу?
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Бүтээл - Адам ба Ева
Библийн ишлэл: Эхлэл 1, 2

Бурхан хэлсэн нь: “Бид Өөрсдийнхөө
дүр төрхөөр Өөрсөдтэйгөө адилхан хүнийг
бүтээе” гэв. Тэгээд Бурхан Эзэн газрын
шорооноос эрэгтэй хүний биеийг хийгээд
түүнд амь өгөхөөр амьсгалыг үлээхэд хүн
амьд оршигч болжээ.
“Шорооноос уу?”
“Тийм ээ, Жон. Бурхан бүгдийг хийж чадна! “
Тэгээд Бурхан: “Эрэгтэй хүн ганцаараа
байх нь тусгүй. Түүнд туслах хүнийг
бүтээе” гэв. Бурхан Адамыг нам
унтуулжээ. Тэр Адамын нэг хавиргыг
аваад эмэгтэй хүнийг бүтээв.
Бурхан эмэгтэйг Ева гэж нэрлээд Адамд эхнэр
болгон өгчээ.
Бурхан цэцэрлэгийн дунд амь өгдөг мод
болон мэдлэг өгдөг модыг тарьжээ. Харин
Бурхан эрэгтэй хүнд: “Чи энэ цэцэрлэгийн
сайн мууг мэдүүлэгч модноос бусад ямар ч
модны жимснээс идэж болно. Хэрэв чи тэр
модны жимснээс идвэл үхэх болно шүү”
гэж сануулжээ.
Адам, Ева хоёр цэцэрлэгт маш их баяр
хөөртэй амьдарч байв. Тэд Бурхантай хамт
байхдаа баяр хөөртэй байлаа. Гэвч нэг өдөр . . .
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Адам, Ева хоёр гэм хийлээ
Библийн ишлэл: Эхлэл 3

Бурханы дайсан болох Сатан могойн дүрд хувилав. Тэр
Адам, Ева хоёрыг Бурхантай хамт байж, дуулгавартай
байхыг нь хүсээгүй юм.
Тэр Евагаас: “Бурхан үнэхээр энэ цэцэрлэгийн
ямар ч модны жимснээс идэж болохгүй гэсэн
үү?” гэж асуужээ. Ева түүнд: “Цэцэрлэгийн дунд
байгаа модны жимснээс л идэхийг зөвшөөрөөгүй.
Бурхан тэр жимсийг идэж болохгүй, бүр гар ч хүрч
болохгүй, тэгвэл биднийг үхнэ гэсэн” гэв.
“Та нар үхэхгүй ээ Та нар зөвхөн Бурхантай
адилхан болно” гэж могой шивнэв. Эмэгтэй
түүний үгэнд оров. Жимс их гоё бөгөөд
амттай харагдав. Тэгээд ч улам их ухаантай
болох юм шиг санагдаад. . .
“Үгүй! Ева битгий идээч дээ! “
“Жон, чи маш сайн юм хэллээ гэвч тэр хоёр
идчихсэн юм. “ Гэнэт тэд их айцгааж, цэцэрлэг
дундуур алхаж байгаа Бурханаас нуугдацгаалаа.
Тэд Бурханы үгэнд оролгүй гэм хийсэн учраас
Бурхан тэднийг Еден цэцэрлэгээс хөөв.
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Тэднийг хөөсөн юм
уу? Бурхан тэдэнд
хайргүй болчихсон
гэж үү?

Би Сатаны
үгэнд орохгуй л
байсан даа!

Тэд ахиад
Бурхантай
уулзсан уу?
Тайвширцгаа! Бурхан
тэдэнд хайртай хэвээрээ.
Гэм л биднийг Бурханаас
салгаж байгаа юм.
Тэгвэл яагаад
Бурхан тэр модыг
тэнд ургуулсан
юм бол?
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Бурхан Адам, Ева
хоёрт хайртай
байсан. Тэр Өөрийг
нь хайрлаж, дагах
сонголтыг тэдэнд
өгсөн. Гэвч тэд
Бурханаас сална
гэдэг ямар их
аймшигтай вэ
гэдгийг мэдээгүй
юм.

Тэд гэм хийсэн тул
бүх хүмүүс гэмтэй
төрж, Бурханаас
тусгаарлагдах
болсон юм.

Тэднээс болж бид
Бурхантай хамт байж
болохгүй хэрэг үү? Энэ
шударга биш байна.

Зөвхөн тэд нараас болоогүй
юм аа. Бид бүгдээрээ буруу
юм хийж, гэмтэй болдог. Гэвч
Бурханд биднийг өөртөө авах
сайхан төлөвлөгөө байсан юм.
Бурханд зөвхөн бидний гэм
нүглийн төлөө амиа өгөх
төгс хүн хэрэгтэй байлаа.
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Бүх зүйл бэлэн
болох үед Бурхан
төлөвлөгөөгөө
хэрэгжүүлж эхлэв.
Энэ нь бяцхан хүүгээс л
эхэлсэн юм.
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Есүс төрөв

Библийн ишлэл: Матай 1, Луух 2

Бурхан Өөрийн Хүүгээ бяцхан хүүхэд болгон Марьт өгөв.
Мөн Иосиф гэгч хүнийг Марьт туслуулахаар сонгожээ.
Бяцхан хүүхэд Бурханы Хүү байсан учраас гэмгүй төржээ.
Бурханы элч Иосифийн зүүдэнд үзэгдэн: “Марь
удахгүй хүү төрүүлнэ. Чи түүнийг Есүс гэж нэрлэ.
Учир нь Тэр өөрийн хүмүүсийг гэмээс аврах болно.”
(Есүс гэдэг нь аврагч гэсэн утгатай юм.)
Хүүг төрөхийн өмнөхөн, Иосиф, Марь хоёр Бэтлэхэм рүү
очих хэрэгтэй болов.
Тэднийг тэнд байх үед Марь анхны хүүгээ
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төрүүлжээ.
Бяцхан Хүүгээ төрснийг хүмүүст хэлүүлэх гэж Бурхан элч
нарыг илгээв. Хүмүүс Бурханы Хүүг бяцхан хүүхэд болон
төрсөн гайхамшигт явдлыг үзэхээр ирцгээв.
“Есүс бусад хүүхдүүдийн адил өсөв.“
“Аав аа, Тэр сургуульд явсан уу? Тоглож байсан уу?”
“Тийм ээ. Тэр эцэг эхийн үгэнд ордог мөн жинхэнэ Аав
болох Бурханы Үгэнд ордог байв. Тэгээд бас хэзээ ч гэм
хийгээгүй
юм шүү!”
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Есүс бол багш

Библийн ишлэл: Луух 2, Матай 22, Иоган 3

Есүс 12 настайдаа Иерусалим хотод багш нартай
хамт байв.
Тэр багш нартай ном хаялцаж байлаа.
Түүний багш нарын асуултанд хариулж байгааг
сонссон бүхэн ухаантай болохыг нь гайхширч
байв. Есүсийн бие болон мэргэн ухаан нь өссөөр
мөн Бурхан болоод хүмүүсийн хайрыг татсаар
байжээ.
Тэр 30 настайдаа сургаалаа зааж эхлэв. Есүс
хүмүүсийн төлөө Бурхан юу бодож, юу хийдэг тухай
сургадаг байлаа. Тэр хэлэхдээ:
“Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун
ухаанаараа өөрийн Бурхан Эзэнээ хайрла”, “Чи
хөршөө өөрийн адил хайрла” гэв.
Есүс хүмүүстэй дахин эвлэрэх гэсэн Бурханы
гайхамшигт төлөвлөгөөний тухай ярив.
Тэр хэлэхдээ: “Бурхан ертөнцийг үнэхээр
хайрласан учраас цорын ганц Хүүгээ өгсөн.
Ингэснээр Хүүд нь итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин
мөнх амьтай болох юм.” гэв.
“Аав аа, би Есүст итгэж байна. “
“Маш сайн, Рүүт! “
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Есүс бол эдгээгч
Библийн ишлэл: Матай 4,9

Есүс хүмүүст Бурханыг мэдэхэд
нь тусалж байв. Бурханы тэдэнд
хайртай гэдгийг харуулахын тулд янз
бүрийн өвчнийг эдгээж байжээ.
Өвчтэй хүмүүс маш хурдан
эдгэрч байв. Жишээ нь: чөтгөрт
баригдсан, арьсны өвчин эсвэл
тахир дутуу хэн ч байсан Есүс
тэднийг эдгээж байсан юм.
Нэг удаа Есүсийн өмнө нэгэн
захирагч өвдөг сөгдөн:
”Миний охин дөнгөж сая нас
барчихлаа гэвч Та түүнд зөвхөн
гараа хүргэвэл амь орно шүү
дээ” гэж хэлэв. Есүс гэрт нь
очоод охины гараас барихад,
охин амь оржээ!
“Аав аа, Есүс үнэхээр
эдгээж байсан гэж үү? “
“Яг тийм, Жон. Тэр
өнөөдөр ч эдгээсээр
байгаа. Түүнд юу ч
хэцүү биш ээ!”
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Есүс бол гайхамшгийг
үйлдэгч
Библийн ишлэл: Матай 14, Иохан 6

“Есүс мөн гайхамшигт зүйлсийг хийж байв. Тэр хүчит
салхийг намдааж, усан дээр явж байсан юм. “
“Тэр чинь үнэхээр сонин юм аа. “
“Тийм шүү, Жон. Бас нэг удаа 5000 гаруй хүн Есүсийг
дагаж явсаар хээр газар очжээ. Цаг орой болсон тул
түүний дагалдагчид нь өлсөж, цангасан хүмүүсийг хоолоо
олж ид гэж явуулахыг хүсч байв. “
Есүс хэлсэн нь: “Тэгэх шаардлагагүй, та нар
тэднийг хоолло.”
Андрей: “Энд нэг жаалд таван талх, хоёр загас
байна. Гэвч ийм олон хүнд юу ч болохгүй биз дээ?”
гэв.
Есүс талхыг аван Бурханд талархаад, хүмүүст
тараав. Дараа нь загасыг мөн адил тараалаа.
Тэгээд бүх хүмүүс цадталаа хооллов. “Одоо юу
ч хаяхгүйн тулд үлдэгдлийг цуглуул” гэж Есүс
дагалдагчиддаа хэлэв. Зөвхөн таван талх, хоёр
загас байсан боловч үлдэгдэл нь арван хоёр сагс
дүүрлээ.
“Идэж эхлэхээс өмнө байсан хоолноос илүү
юм үлдсэн хэрэг үү?“
“Рүүт, чиний зөв. Бурхан бүх
хэрэгцээг хангаж чаддагийг Есүс
хүмүүст заасан юм. Биднийг гуйх
юм бол Тэр бидэнд ч бас тусалж
чадна.“
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Есүс ба хүүхдүүд
Библийн ишлэл: Матай 19, Маарх 10

“Бурхан хүүхдүүдийг хайрладаг гэдгийг Есүс харуулдаг
байлаа. Тэр хүүхдүүдийг эдгээж, хүүхдүүдээс тусламж авч
(талх, загастай байсан жаал шиг) бүр үхлээс авран амь
оруулж байсан юм.
Зарим хүүхдүүдийг Есүст авчирж гар тавиулан
залбируулдаг байлаа. Дагалдагчид нь Түүнд битгий
саад бол гэж хүмүүсийг загнав.
Есүс үүнийг хараад: “Хүүхдүүдийг авч ир битгий
хоригло! Хүүхдүүд шиг итгэхгүй л бол хэн ч Бурханы
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хаант улсад орж чадахгүй” гэж сургав. Тэгээд Тэр
хүүхдүүдийг тэвэрч, гараа толгой дээр нь тавин
ерөөв.
“Би ч гэсэн Есүсээр ерөөлгөмөөр байна!” “Бололгүй яах
вэ. Жон, Есүс өнөөдөр ч гэсэн хүүхдүүдийг хайрласаар
байгаа.”
“Гэвч хүн болгон Түүнийг хайрласангүй. Түүний сургаж,
хийж байсан бүхэн шашны удирдагчдыг уурлуулж байсан
юм. Есүст хүмүүс их хайртай байгааг тэд хараад атаархаж
байлаа. Тэгээд Есүсийг алахаар төлөвлөв.”
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Есүсийг баривчлав.
Библийн ишлэл: Луух 22, Иохан 19

“Нэгэн шөнө шашны удирдагчид зэвсэглэсэн
хүмүүсийн хамт Есүсийг цэцэрлэгт залбирч байхад нь
баривчлав.”
Дагалдагчид нь: “Эзэн! Бид тулалдах уу? Бидэнд
сэлэм байна” гээд нэг нь дайрч нэг зарцын баруун
чихийг нь тас цавчив.
Тэгэхэд Есүс “Одоо болно” гэж зогсоогоод нөгөө
хүний чихэнд гараа хүргэн эдгээсэн юм.
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“Есүс дайснаа эдгээлээ гэж үү?“
“Тийм ээ, Рүүт. Тэр бүх хүнд хайртай. “ Хүмүүс
Есүсийг тэндхийн захирагч Пилатад авчирж шүүлгэв.
Цэргүүд Есүсийг зодож, толгойд нь өргөст титэм өмсгөн,
тохуурхаж байлаа. Тэгээд Пилат хүмүүст хандан:
“Би Түүнийг та нарт өгье. Тэр ямар ч буруугүй
юм байна” гэжээ. Гэтэл хүмүүс “Түүнийг цовдол!”
гэж хашхирцгаав. Пилат Есүсийг цовдлуулахаар
тэдэнд өгчээ.
“Гэвч Тэр ямар ч буруу юм хийгээгүй шүү дээ. Шударга
биш байна.”
“Тийм ээ, Жон. Гэвч Бурханд төлөвлөгөө байгааг
санаж байгаа биз дээ.”
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Есүс загалмай дээр үхэв
Библийн ишлэл: Луух 23

“Тэд Есүсийг загалмайд цовдолсон юм. “
Есүс: “Аав аа, юу хийж байгаагаа мэдэхгүй
байгаа тэднийг уучлаарай” гэв.
Өөр хоёр гэмт хэрэгтэн Түүнтэй хамт
цовдлуулжээ. Тэдний нэг нь Есүсийг доромжлон:
“Чи чинь Аврагч биз дээ? Өөрийгөө болоод
биднийг аварч, түүнийгээ батлаач” гэв. Харин
нөгөө гэмтэн нь эсэргүүцэн: “Үхэх гэж байж
Бурханаас айхгүй байна уу? Бид муу юм
хийснийхээ төлөө шийтгэлээ авч байгаа. Харин
энэ хүн ямар ч буруу юм хийгээгүй шүү” Тэгээд
Есүст: “Есүс ээ, Хаант улсдаа орохдоо намайг
бодоорой” гэв.
Есүс түүнд: “Чи өнөөдөр надтай хамт
диваажинд орно гэдгийг батлаж байна” гэжээ.
“Тэр нас барсныхаа дараа Есүстэй хамт байх уу?”,
“Тийм ээ, Рүүт. Дараа нь Есүс өөрийн Аав болох Бурхан
руу хандан хашхираад нас баржээ. “
“Есүс Бурханы төлөвлөгөөнд байсан биш үү?“
“Тийм ээ, Жон. Бурхан өөрийн төгс Хүү Есүсийг
илгээсэн юм. Тэр бидний гэмийн шийтгэлийг авахаар нас
баржээ.”
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Есүс амьд байна.
Библийн ишлэл: Матай 28, Луух 24

Есүсийн найзууд нь Түүний шарилыг хадан булшинд
тавив. Долоо хоногийн эхний өдөр хоёр эмэгтэй булш руу
очлоо.
Гэнэт маш хүчтэй газар хөдөлж, Бурханы элч
тэнгэрээс буун ирээд булшны аманд байсан том
чулууг өнхрүүлж зайлууллаа.
“Бүү айцгаа! Та нар цовдлуулсан Есүсийг эргэхээр
ирсэн гэдгийг мэдэж байна. Тэр энд байхгүй. Тэр
хэлсэн ёсоороо үхлээс амилуулагдсан. Одоо хурдан
яваад дагалдагчдад нь хэл хүргэ.” гэжээ.
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“Ямар гоё юм бэ? “
“Жон, Бурхан бидний гэмийн төлөө нас барсан Түүнийг
дахин амилуулсан юм. ”Энэ бол зөвхөн Бурханы төлөвлөгөө
байв.”
Хожим дагалдагчид нь Түүний тухай ярихдаа:
Есүс гэнэт Өөрийн биеэр тэдний дунд нь зогсож
байв. Тэр: “Амар байна уу?” гэхэд тэд бүгдээрээ маш
их айж, чөтгөр байна гэж боджээ.
“Юунд айцгаав? Миний гар, хөлийг хар. Би л байна
шүү дээ. Чөтгөр биш гэдгийг гараа хүргээд үз!” гэж
Есүс хэлжээ.
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Одоо Есүс хаана байна вэ?
Библийн ишлэл: Иохан 16 , Үйлс 1

“Есүс дагалдагчидтайгаа дөчин хоногийн турш хамт
байжээ.”
“Тэд ч их баяртай байсан байх даа. “
“Тийм л дээ, гэхдээ одоо Есүс хаана байгаа вэ? “
“Маш зөв асуулт байна, Рүүт”
Есүс хэлэхдээ: “Би явсан нь та нарт сайн, яагаад
гэвэл Би явахгүй бол Ариун Сүнс ирэхгүй.
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Хэрэв Би явбал Тэр ирнэ. Учир нь гэвэл, Би Түүнийг
та нар луу илгээнэ.” гэжээ.
Есүс ярьж дууссаныхаа дараа тэнгэр өөд өргөгдөж. үүлэн
дунд орж алга болохыг дагалдагчид нь харжээ.
Хоёр элч: “Та нараас өргөгдсөн Есүс нэгэн өдөр та
нарын харсан шиг буцаж ирэх болно!” гэв.
Нэг л өдөр Есүс Бурханы хүүхдүүдийг авахаар буцаж
ирнэ. Есүс миний төлөө нас бараад бүх гэмийг минь уучилсан
гэдэгт итгэж байгаа хүн бүр Түүнтэй үүрд хамт байх болно.
Дахиад юу ч биднийг Бурханы хайраас салгахгүй.
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Би Бурхантай хамт
байж, Түүний хүүхэд
болохыг хүсч байна.

Маш сайн байна, Жон! Энэ бол чиний амьдралдаа гаргах
хамгийн чухал шийдвэр юм. Гэм нүгэл биднийг Бурханаас
салгадаг гэж Библид бичсэн байдаг.
Мөн “Хэрэв та Есүсийг Эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч,
Бурхан Түүнийг үхэгсдээс амилуулсан
гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл, аврагдах болно. Хүн
зүрхэндээ итгэн зөвт байдалд хүрч, амаараа хүлээн
зөвшөөрөн авралд
хүрнэ” гэдэг.

Би ингэж хэлж
чадна шүү! Би
Есүст итгэж байна.

Ром 10:9-10

Тэгвэл Бурханд хэлье. Тэр дандаа сонсож
байдаг. Тэр бидний залбирлыг сонсож
хариулдаг. Одоо надтай
хамт залбираарай.
MIS Mongolian.indd 28

9/30/21 8:31 PM

Бурхан минь, Би гэмтэй гэдгээ мэдлээ.
Би буруу эүйлийг сонгож, муу юм хийж
байсандаа гэмшиж байна. Та намайг
уучлаарай. Таны Хүү
Есүс миний гэмийн
төлөө нас барж, үхлээс
амилсан гэдэгт би итгэж
байна. Би Есүсийг Аврагч
Эзэнээ болгохыг хүсч
байна. Намайг хайрлаж,
хүүхдээ болгосонд Танд
баярлалаа. Одоо надад
Таныг дагах хүчийг өгөн,
Ариун Сүнсээ дүүргэн
өгөөч. Амен.
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Би одоо Бурханы хүүхэд
болчихлоо шүү дээ!

Яг тийм!
Харин дараа нь Түүнтэй үргэлж
залбирлаар дамжуулан ярьж,
Бурханыг
Түүний тухай бичсэн ном болох
хайрлах,
Библийг үргэлж унших
хүмүүст
Есүсийн
Аав аа,
хэрэгтэй. Бурхан Библиэр
тухай
ярих,
дамжуулан та нарт чухал юуны тухай Бурханы хайр ба
юм бэ?
хүчийг харуулах
зүйлийг хэлж өгдөг.
тухай юм.

Есүс дагалдагчиддаа: “. . . явж бүх үндэстнийг
дагалдагч болгогтун. . .Миний та нарт тушаасан
бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заагтун. Би та
нартай үргэлж хамт байх болно гэдгийг сана” гэж
айлдав. Матай 28:19-20
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Есүс тэнгэрт одсоны дараа Ариун Сүнсээ
бидэнд илгээжээ. Тэр та нарыг удирдаж,
та нарт зааж, бусдад Есүсийн тухай ярих
онцгой хүчийг өгдөг.

Би
найзууддаа
хэлмээр
байна.

Хөөе! Найз аа.
Гайхалтай зүйл
боллоо. Чамд ч
гэсэн тохиолдож
болно! Чи ч гэсэн
итгээд, надтай
адил шийдвэр
гаргаж болно шүү
дээ. Залбирвал
Бурхан сонсоно.
Тэр чамд хайртай.
Чамайг уучлаад,
хүүхдээ болгож
авна.
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“Библийн түүхийг уншаарай.
Амьдралд чинь сайн сайхыг
хүсэн ерөөе!”
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