
Христитгэлт хүмүүсийн итгэлийн үндэс бол “Библи”, “Бичээс” эсвэл “Бурханы үг”
хэмээн нэрлэгддэг Библи ном юм. Энэ ном бусад номуудаас эрс ялгаатай. Библийг
Азиас гаралтай өөр цаг үеүдэд амьдарч байсан 40 хүн бичсэн бөгөөд 66 тусдаа номоос
бүрдэнэ. Эдгээр дөчин хүн янз бүрийн ажил мэргэжил, байр суурьтай хүмүүс байсны
зарим нь хаан, татвар хураагч, загасчин, эмч, хуульч, малчин, тариачин, үйлчлэгч нар
байлаа. Дээрх хүмүүс Библийг 1,500 жилийн туршид бичсэн байна. Эдгээрийн ихэнхи
нь бие биеэ огт таньж мэдэхгүй, өөр цаг үед өөр өөр газар оронд амьдарч байжээ.
Гэсэн хэдий ч номууд бүгд бичигдээд хамтад нь нийлүүлэн тавихад бүгд нэг утга,
нэг түүхийг өгүүлсэн байх ажээ. Учир нь Эзэний Ариун Сүнс тэдгээр хүмүүст онгод
оруулан номын бүхий л хэсгүүдийг бичүүлсэн билээ. Тийм учраас Библи хэмээх
энэхүү өнө эртний ном өнөөдөр ч олны дунд хамгийн түгээмэл ном хэвээр байна. Энэ
дэлхийд хамгийн анх хэвлэх машинаар хэвлэгдсэн ном бол Библи, мөн энэ дэлхийн
хамгийн олон хэл дээр орчуулагдан тархсан ном ч бас Библи юм.
Библийг Шинэ ба Хуучин гэрээ гэсэн хоёр үндсэн хэсэг болгон хуваадаг. Хуучин гэрээ
39 номоос бүрдэх бөгөөд нийт 927 бүлэгтэй аж. Хуучин гэрээ анх еврей хэл дээр
бичигдсэн бөгөөд дараах байдлаар харагддаг.

Энэхүү Хуучин гэрээ ном өнөөдөр ч иудейчүүдийн ариун ном хэвээрээ билээ.
Харин Шинэ гэрээ нийт 27 номоос бүрдэх бөгөөд тэдгээр нь нийт 260 бүлэгтэй юм.
Шинэ гэрээний бүх номыг грек хэлээр бичсэн бөгөөд грек хэл дараах байдлаар
харагдана.

Дэлхийн түүхийг Библи үнэн зөвөөр өгүүлдэг бөгөөд ирээдүйд болох үйл явдлуудыг ч
урьдаас хэлсэн байдаг. Библид хүн төрөлхтний гарал үүсэл, гэм нүглийн эхлэл,
шалтгаан мөн тэнгэрийн улс, тамын тухай өгүүлнэ.
Библид өгүүлэгдсэн ирээдүйн талаарх олон эш үзүүллэг биеллээ олж байдаг нь
Библийг ер бусын ном гэдгийг гайхалтай сайн баталдаг.
Библи таны хамгийн чухал дараах олон асуултад хариулт өгч чадна.
Хүмүүс бид яагаад оршин тогтнодог юм бэ? Бидний чухам зорилго юу вэ?
Энэ дэлхийд төрсний эцэст бид яагаад үхэх болдог вэ?
Биднийг үхсýний дараа сэтгэл сүнс маань хаашаа явдаг вэ?
Үхсэнийхээ дараа бид дахин төрдөг үү?
Бузар муу сүнс нас барсан хүний сүнснээс ялгаатай юу?
Хүн төрөлхтөн араатан амьтдаас юугаараа ялгаатай вэ?
Гэм нүгэл гэж чухамдаа юу вэ?
Бид гэм нүглийн тойргоос гарахын тулд юу хийх шаардлагатай вэ?
Бурхан үнэхээр оршин байдаг уу?
Хүн төрөлхтөн яагаад зовлон зүдгүүр туулж амьдарчèхаад үхэх ёстой юм бэ?

Хэрэв та дээрх асуултанд хариулт авах, мөн Библитэй болохыг хүсвэл гэрийнхээ
ойролцоох христитгэлт сүм чуулганд хандаарай.    

БИБЛИ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
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Миний ярих энэ түүх                                          
олон мянган жилийн тэртээх                        
эртний номд өгүүлэгдсэн юм.                  

Уншигч танд хэлэх үг бүр                              
минь үнэн.

Энд гарах зүйлсийн                         
заримд нь итгэхэд хэцүү ч                 

үнэн ихэнхдээ зохиосон зүйлсээс 
хачирхалтай санагддаг. 

Эхэнд буюу дэлхий ертөнц, нар сар,                                       
од гариг,  гэрэл, цаг хугацаанаас өмнө, ертөнцийн 

хамгийн анхны хүн бүтээгдэхээс ч өмнө Бурхан байсан 
юм. Бурхан ямар ч эхлэл үүсэлгүйгээр ганцаар оршин 
байсан хэдий ч уйтгарлаж гуньдаггүй байжээ. Бурхан 

хэмжээ хязгаартай хүн шиг биш бөгөөд гурван бодгаль 
байдлаар нэг Бурхан дотор зэрэгцэн                                 

оршиж байдаг юм.

Бодгаль тус бүр адил тэнцүү,                               
адил мөнхийн бөгөөд мөн чанар, шинж                

байдал, хүч чадал, үйл хэрэг, хүсэл                      
зоригийн хувьд нэг болой. Тэр Өөр                           

дотроо эв зохицолтой хайраар                               
харилцан байдаг юм.Ãýâ÷ Áóðõàí àìüäðàëààñàà áóñàäòàé

õóâààëöàõûã õ¿ñ÷ýý. Òèéìýýñ Òýðýýð
àíä íºõºäòýé áîëîõûã õ¿ññýí þì.

Библид Бурхан олон тооны тэнгэрлэг                                                
биетийг Өөрийнхөө сэнтийг тойруулан талархал                         

магтаал өргүүлэхээр бүтээсэн хэмээн өгүүлсэн байдаг.                    
Гэтэл Люсифер гэгч нэгэн тэнгэр элч тэдгээр тэнгэрлэг 

биетүүдийн гуравны нэгийг удирдан эсэргүүцэл гаргажээ. 
Бурхан тэднийг тэнгэрээс хөөн зайлуулсан бөгөөд             

Люсиферын нэр Сатан болж өөрчлөгдсөн юм.

Гэвч энд өгүүлэх түүх бол                    
тэдний тухай түүх биш билээ. 

Харин энэ бол Бурхан хүн                           
төрөлхтөнтэй ажиллаж буй түүх болой. 

Ñàòàíû òàëààðõ èë¿¿ òîäîðõîé ìýäýýëëèéã Èñàèà 14:12-14, 45:18; Åçåêèåë 28:13-19; Ìàòàé 25:41; Ëóê 10:18; 
Èë÷ëýëò 12:4, 20:2-ооñ ¿ç.
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Гэнэтхэн Бурхан харанхуй уруу                                    
ийнхүү ярьж эхэлжээ...Эхэнд Бурхан тэнгэр газрыг 

бүтээжээ. Газар дэлхий хоосон 
харанхуй, хэлбэр дүрсгүй байсан 

бөгөөд Бүтээгч усны мандал 
дээгүүр элэн хальж байлаа. 

Ойролцоогоор МЭӨ 4004 он. –Эхлэл 1:2-3

Энэ бүхэн орчин үеийн хүмүүсийн боддог шиг болоогүй юм.  Бүтээгч 
хувьслын онолыг ашиглаагүй ээ. Харин Бурхан бүх зүйлийг зөвхөн 

үгээрээ хэлж оршин тогтнодог болгож бүтээсэн юм. Жирийн зургаан 
өдөр буюу 24 цагтай зургаан өдрийн дотор Бурхан ургамал ногоо 

ургаж, мал амьтан үржиж энэ дэлхийг дүүргэхээр бүтээсэн аж.

“Г
эр

эл
 бий бологту

н!”

“Г
эр

эл
 бий бологту

н!”
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Зургаа дахь өдөр муу сүнснүүдийг харж 
байхад Бурхан газрын хөрс шорооноос 

нэгэн шинэ бүтээлийг бүтээсэн юм.

Тэрхүү шавар биет рүү Бурхан 
Өөрийн амьсгалаар үлээхэд хүн амин 

сүнстэй болжээ. Ийнхүү хүн амьд 
амьтдаас дээгүүр байдлаар Бурханы 
дүр төрхөөр бүтээгдэн бий болжээ.

 Бурхан тэрхүү шинэ бүтээлээ Хүн 
хэмээгээд Адам гэдэг нэр өгчээ. 

Эхлэл 1:31, 2:7

Бурхан Өөрийн бүтээсэн 
бүгдийг хараад “Нэн сайн 

болжээ” гэж хэлжээ. 
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Сатан буюу                               
бузар нэгэн                             

харж байлаа.

 Өдөр бүр Бурхан Адамтай 
ярьдаг байсан бөгөөд бүх зүйл 

тун гайхамшигтай байлаа. Бурхан 
бүх амьтдыг Адамын өмнө нэр 
өгүүлэхээр авчирчээ. Амьтан 
бүрийг өмнүүрээ өнгөрөхөд 

тэдэнтэй адил ижил хос өөрт нь 
байхгүй байгааг ухаарчээ. 

Цэцэрлэг дотор тэд маш аз 
жаргалтай байлаа. Тэнд ямар ч гэм 
нүгэл, өлсөх цангах явдал байхгүй 
байсан төдийгүй хэт халуун, хэт 

хүйтэн ч гэж байгаагүй юм.

                                         
Та нар цэцэрлэг дэх бүх 

модноос жимс идэж болно. 
Харин цэцэрлэгийн голд 

байгаа ганц модноос л идэж 
болохгүй шүү. Хэрэв та нар 

идвэл идсэн өдрөө л үхэх 
болно.

Бурхан Адамыг гүн нойронд автуулаад 
хажуунаас нь нэгэн хавиргыг авав. Мөнөөх 
хавиргаараа Бурхан Адамыг хайрлан, түүнд 

туслах үзэсгэлэнт эмэгтэйг бүтээжээ. 

Áóðõàí Àäàìûã ñýðýýãýýä íºãºº
ýìýãòýéãýý àâ÷èð÷ ºãºâ. Áóðõàí òýäýíä
¿ð õ¿¿õýä òºð¿¿ëýí äýëõèé åðòºíöèéã

ä¿¿ðãý ãýâ. Àäàì ¿çýñãýëýíò øèíý
ýõíýðýý “Åâà” õýìýýí íýðëýâ.

                                          
Хэдийгээр тэр хоёр хувцасгүй нүцгэн 
байсан боловч эгээ л хүүхэд шиг ямар 

байгаагаа огт мэдэхгүй байлаа. 

Эхлэл 1:28, 2:2, 16-22, 25

Адамд туслах               
 ханийг Би бүтээнэ ээ.

Тэгээд Бурхан 
ийнхүү хэлжээ...

Энэ бол миний                       
яс махны тасархай.
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Ãî¸ õàðàãäààä áàéíà.
 Èäýõýä ÷ äàæã¿é õîîë

áîëîõ þì øèã áàéíà. Èä÷èõâýë
íàìàéã óõààíòàé áîëãîíî.

Äààí÷ Áóðõàí áèòãèé
èä ãýñýí.

Ева сайн муу гэж юу   
байдгийг мэддэггүй байлаа.

Íýãýíòýý îðîéòæýý. Åâà
õóóðòñàíàà ñàÿ ë óõààðàâ. Èíãýæ
æèìñ èäñýí íü ñàéí ìóóã ìýääýã

áîëãîñîí ÷ ò¿¿íèéã áóçàð ìóó 
ÿëàí äèéëæýý.

Ñàòàí Áóðõàíûã ¿çýí ÿäàæ áàéñàí ó÷ðààñ õèéæ
áàéãàà àæëûã íü óñòãàõûã õ¿ñ÷ýý. Ãýõäýý õàðèí

Åâàòàé ÿìàð íýãýí àðãààð ÿðèõ õýðýãòýé áàéñàí òóë
íýãýí ñàéõàí á¿òýýëèéí äîòîð îðæ àìààð íü ÿðèëàà.

                          
Бурхан чамд 

цэцэрлэгийн ямар ч 
модноос идэж болохгүй 

гэж хэлсэн үү?

Ева жимснээс авч, нөхөртөө 
өгөөд идүүлэхээр ятгав.

Õàðàà÷, áè
¿õýýã¿é ë áàéãàà áèç äýý.
Èä÷èõ, òýãâýë ÷è íàä øèã

óõààíòàé áîëíî.

                                             
Ха! Та нар үхэхгүй ээ.             

Харин идэх юм бол бурхад 
шиг л болно доо. Та нар бид 
нар шиг болж, гэгээрч сайн 

муу гэж юу болохыг              
мэддэг болно. 

                                                             
Бурхан бид нарыг энэ                 

модноос бусад бүх модноос 
жимс идэж болно гэсэн. Гэхдээ 
харин энэ модонд хүрэх л юм 

бол бид нар үхнэ. 

Ева Бурханы үгэнд 
оролгүй жимсийг идлээ.

Эхлэл 3:1-6; Илчлэлт 20:2

6



Таны надад өгсөн 
эмэгтэй л надаар ийм 

юм хийлгэчихлээ.

Тэд гэгээрч, нүцгэн 
байгаагаа мэдээд 

ичицгээв.

Áèä þó 
õèé÷èõ íü ýíý 

âý?

                                  
Бид нар Бурханы үгэнд              

ороогүй байна шүү дээ. Бурхан 
одоохон ирнэ дээ. Хоёулаа 

нүцгэн байгаагаа нууя.

 Адам чи 
хаа байна 

аа? Би Таны дууг 
сонссон л доо. 

Гэхдээ би нүцгэн 
байгаа болохоороо 

айгаад байна.

Хэн чамд нүцгэн байгааг 
чинь хэлээв? Чи Миний 
үгэнд оролгүй хориотой 
жимснээс идчихээ юү?

Эхлэл 3:6-12

                                   
Ха, ха, ха. Одоо Тэр та 
нарыг ална даа! Намайг 

яасныг нь хараач.
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Чи ийм юм хийсэн               

учраас Би чамайг элгээрээ 
мөлхдөг болголоо. Чи 

үргэлж амаараа шороо 
үмхэж явах болно.

Бурхан Люсиферыг элч нарынх нь хамт 
тэр дор нь устгаж болох байсан ч тэгэлгүй 

үлдээсэн нь хүн төрөлхтнийг шалгахын 
тулд байсан юм. Хүмүүс Бурханыг дагах 

уу эсвэл Сатаныг даган цуг эсэргүүцэх үү?

Ирээдүйд болох тэмцлийг энд тунхаглаж байна. 
Эмэгтэйн үр Сатаныг ялах цаг ирэх болно. Тэр хүн, 
хүн төрөлхтнийг Бурханд буцаан авчирч, тэднийг 
гэм нүгэл ба үхлийн хараалаас чөлөөлөх болно. 

                                                         
Могой л намайг хуурчихлаа. Тэр л                

намайг үхэхгүй, харин Тантай адилхан болно 
гээд байсан юм. Харин би одоо Тантай 
адилхан биш байна. Надад аймшигтай 

муухай санагдаж байна. 

                          
Би чиний үр удмыг 

эмэгтэйн үр удамтай 
дайсан болголоо. Чиний 

үр эмэгтэйн үрийн 
өсгийг гэмтээнэ, харин 

эмэгтэйн үр чиний 
толгойг бяцална.

Эхлэл 3:13-15

Сссссссссс...

Тэгээд Бурхан 
могойг харааж 
ингэж хэлэв...
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Бурханы хэлснээр Адам, Ева                    
хоёр үхэх болж байна. Харин Бурхан 
тэднийг алахын оронд амьтан алаад 

арьсаар нь хувцас хийн өгөв. 

                                          
Ямар ч гэм буруугүй амьтад 

тэдний оронд үхсэн учраас тэр 
өдөр Адам, Ева хоёр үхсэнгүй 

үлджээ. Гэхдээ үхлийн шийтгэл 
тэдний дээр тавигдсан учир 

эцэстээ тэд үхэх л болно. Үхэл 
бол гэм нүглийн шийтгэл мөн.

                                                                
Чи насан туршдаа буюу үхэх өдрөө 

хүртэл уй гашуутайгаар хөлсөө 
урсган ажиллаад, чамайг бүтээсэн 

тэр хөрс шороонд буцан очих болно. 

Адам, Ева хоёр нүгэлтнүүд болсон учраас Бурхан 
тэднийг үзэсгэлэнт цэцэрлэгээсээ гаргав. Ингэснээр 
тэд амийн модноос жимс идэн үүрд гэм нүгэлтэйгээ 

үлдэхгүй болох юм. 

                                                              
Бурхан цэцэрлэгийн хаалган дээр Херуб 

хэмээгдэх тусгай тэнгэр элчийг байлгаж, амийн 
модонд хэнийг ч ойртуулахгүйгээр мануулж 

байлаа. Яваандаа цэцэрлэг ч устаж үгүй болон 
модыг тэндээс зайлуулсан юм. Нэгэн өдөр 

тэрхүү модыг буцаан энэ дэлхий дээр авчрах 
болно. Харин энэ тухай дараа өгүүлэх болно. 

                                                                                  
Адам чи эхнэрийнхээ нөлөөнд автаж                              

үгэнд нь орон Миний үгийг дагаагүй тул Би газар 
шороог хараан, жимс ногоо ургуулахаасаа илүү 

өргөс,  Тэгэхээр чи газар 
шороог хүнс ургуулдаг болгохын тулд хамаг 

хүчээрээ зүтгэн ажиллах болно. 

зангуу ургуулдаг болголоо.

Эхлэл 3:17-24; Езекиел 18:4

Бурхан биднийг 
алсангүй шүү дээ! Бид 

амьд хэвээрээ байна 
шүү дээ!

              
Бурхан бидний 
оронд амьтан 
алсан байна!

 Бурхан хүн төрөлхтнийг 
ийн хараажээ...
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Адам, Ева хоёр өнөр олон хүүхэдтэй болжээ. 
Сүүлдээ тэдний охид, хөвгүүд хоорондоо    

гэрлэн олон хүүхэдтэй боллоо. 

Тэдний ууган хүү Каин жимс ногоо ургуулдаг 
тариаланч болжээ. Харин удаах хүү Абел нь 

мал амьтан өсгөн малчин болсон юм. Энэ 
хоёрын аль нэг нь Бурханы амласан Сатаныг 

устгах хөвгүүн болох юм болов уу?

Каин, Абел хоёр хоёулаа Бурханы тухай, мөн 
цэцэрлэгт юу болсныг ч хүртэл мэдэж байлаа. 

Харин Бурхан урьдынх шигээ хүнтэй мөр 
зэрэгцэн алхаж, ярьж хөөрөхөө больсон байв.  
Адамын дуулгаваргүй байдлаас болж үр удам 
нь бас өөрөө Бурханаас тусгаарлагдан салсан 
юм.  Бурхангүй амьдрал хүнд хэцүү байлаа. 

Нэгэн өдөр Адамын хоёр хүү 
Бурханыг дээдлэн мөргөхөөр 

шийджээ. Эцэг нь тэдэнд цэцэрлэг 
дотор Бурхан амьтан алсан тухай 

ярьсан учраас итгэлээрээ Абел 
амьтан нядлаад Бурханд өргөв. 

                                
Бурхан минь, би чинь 

нүгэлт хүн билээ. Би энэ 
хургыг өөрийн үхлийн 

төлөөс болгон алаад           
Танд өргөж байна. 

Каин өөртөө байгаагаас хамгийн сайныг нь 
шилэн авчраад өргөсөн боловч тэр нь цусан 

өргөл биш байлаа. Каин өөрийнх нь гэм нүгэл 
Бурханыг хэрхэн гомдоодгийг мэдээгүй юм. 

                            
Бурхан минь би өөрт 

байгаа хамгийн сайнаа 
авчирлаа. Миний бэлгийг 

хүлээн авна уу. 

Эхлэл 4:1-4; Ром 3:23; Еврей 11:4

Энэ хоёр хүний нэг нь амлагдсан 
аврагч болох юм болов уу?
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Чи өөрийгөө юу гэж 
бодоод байгаа юм бэ? 

Миний жимс ногоо тэр 
муу цустай хурганаас 
чинь илүү үнэтэй. Хэн 
чамайг тэгтлээ онцгой 
болгоод байгаа юм бэ?

                                          
Каины өргөл цусгүй байсан 

учраас Бурхан хүлээн авсангүй. 

Бурхан Абелыг ч, өргөлийг нь ч 
таашаав. Бурхан гэм зэмгүй хурганы 
цус урсахыг хараад Абелын нүглийг 

уучлан өршөөжээ. 

                                                 
Абел үхэв. Харин Каин дүүгээ алсан 

нүглээ нуун далдлах гэж оролдов.

Бурхан Каинд 
бол би чамайг таашаах байлаа. Бас дүү 
Абелаа чи захиран удирдаж тэр чиний 

удирдлага хяналтад байх байсан юм.” гэв.

“Чи хийх ёстойгоо  л хийсэн 

Эхлэл 4:5-8

Ах минь ээ, 
цусан өргөл 

өргөх цаг байж л 
байна шүү дээ. 

Миний хувьд одоо 
боллоо! Хангалттай!

Каин аа, ү
гүй ээ

.

Каин аа, ү
гүй ээ

.

Түг!Түг!
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Эхлэл 4:9-16, 5:4; Үйлс 17:24-26

Гэсэн хэдий ч Каин бузар үйлдлээ                            
Бурханаас нууж чадаагүй юм. Бурхан                      

бүгдийг харж мэдэж байлаа. 

            
Каин, дүү чинь 

хаа байна?

Би яаж мэддэг  
юм бэ? Би дүүгээ 
харж байх ёстой 
болж байна уу?

Бурхан бүхнийг мэддэг юм. Тэр бүхнийг үргэлж          
харж ажиглаж байдаг. Юу ч Бурханаас нуугдаж 

чадахгүй. Каин Абелыг яасныг Бурхан мэдэж байлаа. 
Бурхан Каиныг хараав. Тэгээд Каин эхнэрээ аваад цөл 

рүү  зайлан одов. Каин хийсэн нүглээсээ болж ихэд 
зовон шаналж байлаа. 

                                  
Каин амлагдсан аврагч болж 
чадсангүй. Харин ч өөрт нь 

аврагч хэрэгтэй боллоо. 

Õ¿í àíõ á¿òýýãäñýíèé äàðàà òºðºëòèéã 
ãàæèãòàé áîëãîäîã ìóòàíòûí ãåí¿¿ä ¿¿ñýýã¿é 

áàéñàí áºãººä õàðèí èéì ãåí¿¿ä ¿¿ññýíýýñ 
õîéø Áóðõàí îéðûí òºðëèéí õàìààòíóóäûã 

õîîðîíäîî ãýðëýõèéã õîðèãëîñîí àæýý. 

Авралыг авчрах Бурханы амласан хүү юу болов? 
Адам, Ева хоёр дахин нэг хүүтэй болсон бөгөөд 
түүнийг Сет гэдэг байв. Мөн түүнээс гадна олон 

охид, хөвгүүд Адам, Ева хоёроос төржээ.

Каины алсан               
хүүгийн минь оронд 

Бурхан надад өөр             
хүү өглөө.

Дүүгийн чинь цус 
газар байна. Тэр цус 
Надад чиний бузар 

хэргийг илчилж 
байна. 
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Сет хүү төрүүлж, түүнээс нь хүү төрж, 
цаашид олон хөвгүүд төрсөн боловч гэмийг 
зайлуулж үхлийг ялан дийлэх хүү төрөөгүй 

л байлаа. Түүнээс хойш удалгүй дэлхий дээр 
хот суурин, тосгод бий болон олшров. 

                    
Шинэ үе удмууд үүсэн, 

хүмүүс өсөн олшрох 
тусам гэм нүгэл улам 

нэмэгдэж байв. Хүмүүс 
завхайрч, балмад хэрцгий 

болж байлаа. 

 Хэн ч гэм зэмгүй 
зөв шударга амьдарч 
чадсангүй. Адам нэг 
нүгэл үйлдсэн бол 

хүмүүс зүсэн бүрийн 
нүгэл хилэнц үйлдэж 

байлаа.

Тэдний 
бодол санаа бузар муу 

болжээ.

Бурхан ийнхүү айлдав. “Би газар 
дэлхий дээр хүнийг бүтээсэндээ 

харамсаж байна. Би энэ дэлхий дээрх 
амьтай болгоныг устган үгүй хийнэ.” 

Бурханы хаант улсад хорсон хилэгнэдэг 
Сатан Бурхан бүхнийг устгаж байгааг 

хараад баярлан хөөрөх болно.                                     
Анхны хүнээс хойш даруй 

есөн үе (1,400 жил) өнгөрсөн 
байлаа. Харин дэлхий ертөнц 

гэм нүглээр дүүрчээ.

                                            
Бурханыг хайрлан, Түүнийг 
дуулгавартай дагах гэр бүл 

ер нь гарах болов уу?

Хүмүүс нэг нь нөгөөгөө 
зарцлан боолчлох болов.

Эхлэл 6:5-6; Ром 5:12
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Харин ганц хүн л дандаа 
зөвийг үйлдэж, шударга 

амьдардаг байлаа. Бурхан 
бүх хүмүүсийг устгахаар 

шийдсэн ч ганц энэ хүнийг 
таалан нигүүлсэж гэр 

бүлийнх нь хамтаар устган 
хороохгүй байхаар шийдэв. 

Ноа тэр Сатаны үйлийг устгах 
мөнөөх аврагч болж чадах болов 
уу? Ноа Бурханыг дагах уу эсвэл 

бас л алдах юм болов уу?

Ноа, Би дэлхий дээр       
бүхэлд нь асар их үер ус 

буулгах болно. Амьсгалтай 
бүхэн үхэж үрэгдэнэ. Чи 
гэр бүл, өөрийгөө болон 

амьтдаа аврахын тулд нэг 
том онгоц хийгтүн. 

                                              
Энэ дэлхий дээр байдаг                    

амьтан бүрээс эр, эм нэг хосыг 
өөрсөдтэйгээ хамт онгоцонд 
авч ор. 

 Би 
чамд тэр онгоцыг хэрхэн 

барихыг зааж өгнө. Мөн үерт 
юу бэлтгэх хэрэгтэйг чинь ч              

хэлж өгнө.

Бүх цэвэр амьтдаас 
долоо долоог авах хэрэгтэй.

Эхлэл 6:8-9, 17-22, 7:2

Идэх хоол хүнснээс гадна дэлхий дээрх                      
амьд амьтан бүрээс нэг хосыг багтааж чадахаар том 
байлгахын тулд онгоц ямар хэмжээтэй байх ёстойг  

Бурхан Ноад хэлж өгөв.

Ойролцоогоор МЭӨ 2500 он
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Онгоцыг хийж дуусгахад буюу 120 
жилийн дараа Бурхан амьтдыг Ноа руу 

дэлхийн зах хязгаараас авчирлаа.

                       
Хараач, дахиад өөр 

амьтад ирж байна. Яг 
л хүн дуудсан юм 

шиг өөрсдөө ирээд 
байх юм.                                       

Зарим нь ямар хачин               
харагддаг юм бэ. Ийм амьтад 
байдаг гэж ерөөсөө бодоогүй 

юм байна. Бурхан үер буулгана 
гэж Ноагийн яриад байгаа юм 

болох юм болов уу?

                                
Яаж тийм юм байх                     

юм бэ? Дэлхийг бүхэлд     
нь бүрхэж гүйцэх тийм            

их усыг хаанаас               
ирүүлэх гээ вэ?

Болох их үерт бүх хүмүүс устаж                 
үгүй болно гэдэг Ноад тун харамсалтай 
байлаа. Тийм болохоор Ноа хүмүүсийг 

гэм нүгэл үйлдэхээ болихыг байнга 
сануулж байв. 

                                             
Би та нарт сүүлийн удаа хэлье. 

Бурхан дэлхийг их үерээр устгах 
гэж байна. Та нар надад итгэж, 

онгоцыг хийлцээч.

            
Хайрын Бурхан 
яаж хүүхдүүдээ 
устгах юм бэ?

          
Хөгшин зөнөг!

                            
Нүглээс л болж тэр.               

Та нар гэм нүгэл үйлдэхээ 
больж бие биенээ хайрлан 

шударга байх хэрэгтэй.

Эхлэл 7:7-9,  2 Петр 2:5
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Эхлэл 7:9-11, 16

                                            
Ноа, цаг нь боллоо. Одоо 

гэрийнхнээ аваад амьтдын 
хамт онгоцондоо ор. Гэм 

нүглээсээ ухраагүй болгоны хувьд 
тун удахгүй дэндүү оройтсон             

байх болно. 

Ха, ха. Хараач,                 
энэ тэнэгүүдийг! 

Мангар том онгоцон 
дотор бөөн амьтадтай 
чихэлдээд, хув хуурай 
газар далай, уснаас хол 

хаагдчихаад сууж 
байдаг.

Харин тийм ээ.            
Өдийд лав арслангууд 
тэднийг залгичихсан 

байлгүй. 

                 
Тэр дотор              

долоо хоног болж 
байна  шүү дээ!

Гэтэл долоо дахь өдөр бороо орж эхлэв. 
Газрын гүнд хуримтлагдсан байсан ус ч 

гадаргуу дээр оргилон гарч ирлээ.
Ноагийн

 үгийг би сонсдог л 
байж. Би ямар тэнэг 

байгаа вэ!

Бурхан усан онгоцны хаалгыг 
хаав. Нэг долоо хоног өнгөрөхөд 

юу ч болоогүй л байлаа. 

                                          
Ийм юм ер үзэж                 

байгаагүй юм байна.                   
Бурхан хүн бүрийг нүглийнх            

нь төлөө устгана гэж тэр завин 
дотор байгаа солиотой амьтдын 

яриад байсан нь үнэн юм             
биш биз дээ?

             
Бурхан минь ээ, 
нялх үрийг минь 

авраач!

Одоо ч бараг 
зайгүй боллоо. 

                               
Эд сүүлчийнх                        

нь шүү.

                                            
Битгий хөгийн юм                        

яриад байгаач. Бурхан чинь 
хайр шүү дээ. Яаж ганцхан              

хүн зөв байгаад шүтлэгт 
удирдагчид маань бүгдээрээ 

буруу байдаг юм бэ?

                                                                        
Үүнээс өмнө ер бороо орж байсангүй. Цаг агаар 
үргэлж сайхан байсан бөгөөд шүүдэр хөрсийг 
чийгшүүлж өгдөг байлаа. Урьд өмнө борооны 

тухай дуулж мэдсэн, үзэж харсан хэн ч байгаагүй 
тул хүмүүс Ноаг тэнгэрээс бороо орно гэж ярьж 

байдаг солиотой амьтан гэж бодож байлаа. Харин 
Ноа Бурханы хэлсэн үгэнд итгэсэн юм. 
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Хүмүүс Ноагийн              

ярьж байсныг үнэн байжээ 
гэж ухаарах тэр үед бүх 
зүйл хэдийн оройтсон 

байлаа. 

Дөчин өдөр дөчин шөнө бороо орж 
дэлхийн уул толгод бүр далдлагджээ. 
Ноагийн онгоцон дотор байгаагаас 

бусад амьсгалтай бүхэн үхэж 
үрэгдэв. Тэд онгоцноос гарах хүртэл 

бараг жил гаруй хугацаа орно. 

                                                   
Эцэст нь Ноа нэгэн тагтааг гарган 

нисгэхэд мөнөөх тагтаа амандаа модны 
мөчир зуун буцаж ирсэн нь хаа нэгтээ 

газар мод ургаж эхэлсний тэмдэг байлаа. 
Дараа дахин нөгөө тагтаагаа явуулахад 
эргэн ирсэнгүй нь амьдрах тухтай газар 

олсон хэрэг байжээ. 

Эхлэл 7:12, 19-23, 8:9-11

Ус татарч энэ 
онгоцноос гарах 
болбол би ёстой 
их баярлахсан.

Ойролцоогоор МЭӨ 2348 он
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Би амьтдыг                  

хүнээс айдаг болгоно. 
Та нар алив амьд 

амьтан, газрын хөрсөн 
дээр хөдөлж хөлхөгч 

бүрийг ургамал ногоог 
иддэгийн адил идэж 
болно. Харин та нар 

ямар ч амьтны цусыг 
идэж болохгүй. Хэнийг 

ч бүү ал.

Би та нарт солонгыг сануулга     
болгон өгч байна. Би үүнээс хойш 
газар дэлхийг хэзээ ч усаар дахин 

устгахгүй. Та нар олон хүүхэд 
төрүүлж, дэлхий даяар тархан 
суурьшиж дахин дүүргэх ёстой. 

                                                               
Хэрэв хэн нэг нь хүн алсан                                     

бол уг  хүн өөр хүнд алагдах болно.                 
Хэрэв хэн нэг нь өрөөл бусдын цусыг 

урсгавал уг хүний цусыг өөр нэгэн урсгаж 
хийсэн хэргийг нь төлүүлэх болно. Учир 

нь хүний амь цусандаа байдаг юм.

Нэг их удсангүй усан онгоц 
Арарат хэмээх уулын орой 
дээр зогслоо. Ямар ч гэм 

нүгэлгүй шинэ газар дэлхий 
дээр бүгд буун ирлээ. 

Ноа цэцэрлэгч болж, усан үзэм тарьж 
ургуулжээ. Газар дэлхий дээр дөрөвхөн 

гэр бүл байсан тул жаахан уйтгартай 
байлаа. Удалгүй Ноагийн хүүхдүүд үр 

хүүхдүүд төрүүлж өнөр өтгөн болцгоов.

Ноа жимсийг саванд хийж тавиад хэдэн долоо 
хонуулахад тэр нь èñ÷ дарс болон уухад сонин 
болгодгийг олж илрүүлжээ. Ноа тэр дарсандаа 

тун дуртай болсон учир заримдаа ажлаа ч хийхээ 
болив. Тэгээд тэр ямар ч ухаангүй болон дороо 
унадаг байлаа. Энэ байдал нь Бурханы дургүйг 

хүргэдэг зүйлсийг хийхэд хүргэжээ. 

Ноа тахилын ширээ өрж Бурханд 
амьтнаар тахил өргөв.  Ноа зөв шударга 
нэгэн байсан хэдий ч зүрх сэтгэлд нь гэм 

нүгэл байсаар л байлаа. Тэрхүү цусан 
өргөл Ноа ба түүний гэр бүлийнхний амь 

насны оронд Бурханд өргөгдсөн юм.

                                  
Өргөлийн амьтад нь үерт үхэх 
ёстой байсан боловч Бурханы 
нигүүлслээр аврагдсан найман 

хүнийг төлөөлж байсан юм. Энэ 
зүйл цэцэрлэг дотор Бурхан амьтад 
алан Адам, Ева хоёрт хувцас хийж 

өмсгөсөнтэй адил зүйл байв. 

Эхлэл 8:4, 20, 9:1-29
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Ноа гэр бүлийнхнийхээ хамтаар  
Бурханы нүдэнд тааллыг олжээ.

                
Энэ найман хүнээс 
бусад бүх хүнийг 

Бурхан устгав.

                                         
Иафет баруун ба хойд зүгт явж 
тэндээ суурьшин өсч үржжээ.

Õàì óðä ç¿ãò ÿâæ, ç¿¿í ºìíºä 
Àçè áîëîí Àôðèê òèâä îðøèí 

ñóóâ. Õ¿¿ Êàíààíûõ íü ¿ð 
óäàì îäîîãèéí Ïàëåñòèíû 

íóòàãò ñóóðüøæýý. 

                 
Шем зүүн зүгт явж 

Ази тивд суурьшжээ.

                 
Ийнхүү газар 
дэлхий дахин 

хүнээр дүүрчээ.

 

Нэгэн өдөр Ноа маш их согтож, хамаг 
хувцсаа тайчаад нүцгэн хэвтэж байлаа. Хүү 
Хам нь аавынхаа ичгүүрт байдлыг харсан 
боловч энэ нь түүнд таалагджээ. Тэгээд ах 

дүү нартаа аавыгаа харснаа шоолон ярьжээ. 

Чиний хүү Канаан,                
ò¿¿íèé үр удам ах Шемийн 

чинь удамд зарцлагдан 
боолчлогдох áîëíî. 

Олон жилийн дараа мөнөөх эш 
үзүүллэг биеллээ олов. Канаанчууд 

яваандаа Палестинд суурьшин, 
иудейчүүдэд боолчлогдох болсон юм.

Ноаг 
сэрэхэд 

хөвгүүд нь 
Хамын юу 
хийснийг 

хэлэв.

Адам, Ева хоёр
Каин

Абел

Сет

Ази

Ш
ем

Европ

Иафет

Турк

Х
ам

Африк

Е
ги

пе
т
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Газар дэлхий хүнээр дүүрэхэд нүгэл хилэнц ч 
бас дахин өсч нэмэгдлээ. Хүмүүс хуурамч 

шүтээнүүдэд мөргөн сөгдөж, амьд агуу 
Бурханаа ор тас мартах нь тэр.

                                         
Ноагийн хүү Хам нь  Куш 

нэртэй хүүтэй байсан бөгөөд 
Куш Нимрод гэдэг хүүтэй 

болжээ. Нимрод бүх дэлхийд 
алдар цуутай агуу их анчин 
болжээ. Нимрод Бурханыг 
дагахаас татгалзаж, Бабел 

хэмээх газар өөрийн зохиосон 
хуурамч шашныг эхлүүлжээ. 

Бабелын хүмүүс Бурханы тушааснаар газар 
оронд тархаж дэлхийг дахин хүнээр дүүргэхийг 
хүсээгүй тул хамтран цуглараад, мөргөлийн төв 

болгохоор өндөр цамхаг барьж эхлэв. 

                              
Барилгачид өөр хоорондоо 

ойлголцохоо байсан тул цааш 
үргэлжлүүлэн ажиллаж                  

чадахгүйд хүрчээ.

Тэднийг газар дэлхийгээр тархан 
суурьшихаас татгалзсанд нь Бурхан 

уурлан хилэгнэж хэл яриаг нь 
ойлгохооргүй болгон будлиулжээ.

วันนี้ฉันจะ 
ไปบ้านเพื่อน

Ижил хэлээр ярьдаг болгон 
нэгэн зүгт явцгаав. Нэг хэсэг 

нь дэлхийн хязгаар нутагт 
одож, өөр нэг хэсэг нь харин 

хөлөг онгоцоор ус далайг 
гатлан арлын зүг хөдлөв. 

Зарим нь хойд зүгийн 
хүйтэн газар очиж, үлдсэн 

зарим нь харин өмнө зүгийн 
халуун цөл газруудад нүүн 

суурьшив. Ийнхүү газар 
дэлхийг дахин хүнээр 
дүүргэ гэсэн Бурханы 
тушаал биелэгджээ.

Ойролцоогоор МЭӨ 2247 он - Эхлэл 10:6-10, 11:1-9            

Ойролцоогоор МЭӨ 2247 он

Харин мөргөн шүтээд 
байгаа нь тэднийг 

бүтээсэн Бүтээгч биш 
байлаа. Сатан тэднээр 
өөрсдөд нь зориулан 
мод, чулуу, төмрөөр 

бурхад бүтээлгэв. 
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