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ХРИСТИЙН ЗОВЛОН



Явж 
Дээгүүр өнгөрөх 

баяраар идэх 
зоогийг 

бэлтгээрэй.

Би загалмайн зовлонг 
амсахаасаа өмнө энэ зоогийг та 

нартай идэх хүсэлтэй байна. Бурханы 
хаанчлал энэ дэлхийд иртэл дахин Би 
та нартай үүнийг идэхгүй юм. Тэр үед 
та нар Надтай хамт Миний ширээнээс 

хооллож Израилийн арван хоёр 
овгийг захирахаар сэнтийнүүдэд 

залрах юм. 

Ирээдүйд ийм зүйл болоход та 
нарыг итгүүлэхийн тулд Би нэгэн 
зүйлийг та нарт хэлье. Бичээсийн 

Дуулал 41:9–д “Миний талхнаас идэж 
байсан дотно найз минь ч Миний эсрэг 
өсгийгөө өргөсөн” гэж хэлсэн байдаг. 

Та нарт хэлье, Надтай цуг гараа 
ширээн дээр тавиад сууж байгаа та 

нарын нэг чинь Надаас урвана.

Тийм юм 
бүү байг!

Хийх нь 
тодорхой болсон ч 
тэр хүн бүү тийм 

юм хийгээсэй.

Ýçýýí, òýð ÷èíü 
áè þì óó? Áè Òàíààñ 
óðâàìààðã¿é áàéíà.

Ýçýí, òýð ÷èíü 
áè áèø áèç äýý?

Эзээн, 
Би Танаас хэзээ 

ч урвахгүй.

Лук 22:8-23
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Талхаа аяганд 
дүрж байгаа хүн 
бол тэр хүн мөн.

Бид нар 
бүгдээрээ л 

талхаа аяганд 
дүрсэн шүү 

дээ.

Иохан Есүсээс хэн Өөрөөс 
нь урвахыг шивэгнэн 

асуухад Есүс хариуд нь “Би 
талхаа дүрээд өгч байгаа 

хүн юм аа” гэв. 

Эзээн, энэ чинь 
би юм уу?

Чи өөрөө 
хэлчихлээ.

Есүс талхаа дүрээд 
Иудаст өгөв.

Чи хийх гээд 
байгаа юмаа 
түргэн хий.

Иудас 
хаашаа явж 
байгаа юм 

бэ?

Цаадах чинь мөнгө 
барьдаг болохоор Эзэн нэг 

тийшээ хурдан яв гэсэн, бодвол 
ядууст тусламжийн юм авч өгөх 

гэж байгаа юм байлгүй.

Матай 26:23-29; Иохан 13:26-30
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Îäîî áè 
àëäàðøóóëàãäàõ 
áîëíî. Áÿöõàí 

õ¿¿õä¿¿ä ìèíü, Áè 
îäîî òà íàðòàé óäààí 

õàìò áàéõã¿é.

Та нар Миний очих газар 
очиж чадахгүй. Би та нарт бие биенээ 
хайрла гэсэн шинэ тушаал өгч байна. 

Та нар бие биенээ хайрлаж байвал 
түүгээр чинь хүмүүс та нарыг Миний 

дагалдагч  гэж таних болно.

Зехариа энэ цагийг ингэж 
зөгнөн хэлсэн байна. “Би хоньчинг цохиход 

хонин сүрэг тарж алга болно” гэжээ. Би 
үхлээс амилсныхаа дараа та нараас урьтаж 

Галил уруу очно. Өнөө шөнө та нар 
бүгдээрээ намайг үгүйсгэнэ.

Бусад нь 
бүгдээрээ Таныг 
үгүйсгэлээ гэхэд 

би л хэзээ ч 
тэгэхгүй.

Ïåòð ýý, àçàðãàí òàõèà 
õî¸ð óäàà äîíãîäîõîîñ 
ºìíº ÷è íàìàéã ãóðâàí 

óäàà ¿ã¿éñãýíý.

Би Танаас 
урвахын оронд 

Тантай цуг үхсэн 
минь дээр.

Би л лав 
Танаас урвана 
гэж байхгүй.

Тэд намайг Танаас 
урватал тамлана 

гэж байхгүй.

Бичээст тодорхой байгаа
 юм аа. Та нар бүгд л урвана. Эш 

үзүүлэгч Исаиа миний талаар 
ингэж хэлсэн юм. “Тэр яг нүгэлтэн 

шиг шийтгэгдэнэ” гэсэн.

Петр чи дахин
 Надад итгэж найддаг 
болсныхоо дараа ах 

дүүсээ итгэлээр 
зоригжуулаарай.

Газар шорооноос
 талх тариа ургуулагч 

ертөнцийн их Хаан 
бидний Бурхан Эзэн 
минь, Та ерөөгдөх 

болтугай.
Энэ талх та нарын

төлөө өргөгдөж буй биеийг 
минь төлөөлнө. Та нар Дээгүүр 

өнгөрөх баярыг тэмдэглэх 
бүрдээ Намайг дурсан 

санаарай.
Матай 26:33-35; Иохан 13:31-38Д 1Коринт 11:24-25
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Бие минь та 
нарын төлөө 

эмтэрнэ.

Үүнийг 
авч бүгдийг 
нь идэгтүн.

Энэ аяга та 
нарын нүглийг 

цайруулахаар урсах
миний цусаар тогтоог-

дох шинэ гэрээний 
төлөөлөл юм.

Бие биендээ 
дамжуулж бүгдийг нь 

уугтун. Өөрийнхөө 
хаанчлалд дахин та нартай 
хамт уух хүртлээ Би усан 

үзмийн дарс уухгүй. 

Ирээдүйд та нар 
Миний үхлийг дурсан 
Намайг эргэж иртэл 

үүнийг хийж байх юм.

Иохан 14:1-3; 1 Коринт 11:24-26

Ìèíèé ÿðüñàí ç¿éëýýñ 
áîëæ áèòãèé àéæ òýâä. Ìèíèé 
Ýöýãèéí ãýðò îðä õàðø îëîí 

áèé. Áè ÿâæ òà íàðò îðîí áàéð 
áýëòãýí, ýðãýæ èðýýä òà íàðûã 

ªºðèéí áàéãàà ãàçàð óðóó 
àâ÷ ÿâíà. 
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Гэхдээ Эзэн минь 
бид Таны хаашаа явж 
байгааг мэдэхгүй шүү 
дээ. Тэгэхээр Тан уруу 

очихоо бид нар яаж 
мэдэх юм бэ?

Би Өөрөө зам, үнэн, 
амь учраас та нар замыг мэднэ. 

Надаар дамжихгүйгээр ямар ч хүн 
Бурханд очиж чадахгүй. Хэрвээ та нар 

Намайг мэддэг бол Эцэгийг ч гэсэн 
мэднэ гэсэн үг. Бас Түүнийг

 харсан билээ. 

Ýçýí, Òà áèäýíä 
Ýöýãýý ¿ç¿¿ëýý÷, 

òýãâýë áèäíèé 
ñàíàà àìàðíà.

Филип ээ, чи Надтай
 ийм удаан цуг байчихаад одоо 

болтол Намайг мэдэхгүй гэж үү? 
Хэрвээ чи Намайг харсан л бол 

Эцэгийг минь бас харсан шүү дээ. 
Эцэг бид хоёр нэг юм. 

Áè òà íàðûã äàíãààð 
÷èíü îðõèõã¿é ýý, ýðãýæ 

èðíý. Åðòºíö Íàìàéã äàõèí 
õàðàõã¿é. Õàðèí Áè òà íàðò 

Àðèóí Ñ¿íñèéã ÿâóóëàõàä Òýð 
òà íàðûí äîòîð áàéæ, òà íàðûã 

òàéâøðóóëíà. Òýð òà íàðûí 
äîòîð áàéæ, òà íàðûã ¿íýí 

ð¿¿ äàãóóëíà. 

Хэрвээ та нар Намайг 
хайрлаж байвал тушаалуудыг 

минь биелүүл. Дэлхий та нараас 
булаан авч чадахгүй тийм амар 

тайвныг Би та нарт өгнө. 

Та нар Надад хайртай 
л бол Эцэгтээ эргэн очих гэж 
байгаад минь баярлана даа. 
Эдгээр зүйлийг болохоос нь 
өмнө хэлж байгаагийн минь 
учир гэвэл биелэгдэхийг нь 
хараад та нарыг итгээсэй 

гэсэндээ юм шүү.

Áîñîöãîî, 
á¿ãäýýðýý ìàãòàí 

äóóëààä, öýöýðëýãò 
î÷èæ çàëáèðöãààÿ.

Есүс арван нэгэн дагалдагчийнхаа 
хамт сүүлчийн магтууг дуулав. 

Матай 26:30; Иохан 14:5-10, 15, 25-30
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Хэдий та нар минь уйлах 
боловч удахгүй та нарын гуниг 

зовлон агуу баяр хөөр болон 
хувирна. Би Эцэгээсээ ирсэн 
болохоор удахгүй Түүн рүү 

буцан очих гэж байна. 

Миний араас 
чимээгүй яв. Одоо 
нууц газраа очиж 

залбирцгаая.

Тун удахгүй Би баригдаж
 та нараас явна. Гэхдээ эргээд 

бас тун удахгүй та нартай 
уулзана. Ингэж хэлж байгаад 

минь битгий гуниглаарай. 

Та одоо 
маш тодорхой 
ярьж байгаа 

болохоор бид 
итгэж байна. 

Îäîî ë òà íàð èòãýæ áàéíà 
óó? Òóí óäàõã¿é òà íàð Íàìàéã 

îðõèí, òàðæ îäíî. Áè æààõàí õîë 
î÷èæ, çàëáèðààä èðüå. Òà íàð 

ýíä áàéæ áàé. 
Ààâ àà, öàã íü áîëæýý. 

Áè òàíû ºãñºí àæëóóäûã õèéæ 
äóóñãàëàà. Äýëõèé åðòºíöèéã 
á¿òýýõýýñ ºìíº Òàíòàé õàìò 

áàéõàä ìèíü áàéñàí òýð àëäðààðàà 
Íàìàéã àëäàðøóóëàà÷, Ýöýã ìèíü. 

Áè òýäýíä Òàíû òóõàé çààæ 
ñóðãàñàí ó÷ðààñ òýä ¿ãèéã ìèíü 

õ¿ëýýí àâñàí áèëýý. 

Áè ººðñäèéíõ íü 
í¿ãëèéí ¿íýíèéã õýëñýí 

ó÷ðààñ Åðòºíö Íàìàéã ¿çýí 
ÿäñàí øèãýý äàãàëäàã÷äûã 
ìèíü áàñ ¿çýí ÿäíà. Îäîî 
òýä ýíý åðòºíöèéíõ áèø 

áîëñîí. Áè Òàíààñ òýäíèéã 
ýíý åðòºíöººñ àâàà÷ ãýæ 

ãóéõã¿é, õàðèí  áóçàð ìóó 
íýãíýýñ õàìãààëàà÷ ãýæ 

ãóéæ áàéíà.

Áè áàñ òýäíèé ãýð÷ëýë, ¿éë÷ëýëýýð 
äàìæèí èòãýõ á¿õ õ¿íèé òºëºº çàëáèðàí 
ãóéæ áàéíà. Áè Òàíòàé öóã áàéäàã øèã 

òýäãýýð õ¿ì¿¿ñ Íàäòàé õàìò áàéãààñàé ãýæ 
õ¿ñ÷ áàéíà. Ààâ àà, Òàíû Íàìàéã õàéðëàñàí 

õàéð òýäíèé äîòîð, áè áàñ òýäíèé 
äîòîð áàéõ áîëòóãàé.

Ìèíèé ñ¿íñ 
òóéëûí èõ øàíàëæ 
áàéíà. Á¿ð ¿õòýëýý 

øàíàëæ áàéíà. 

Матай 26:31, 38; Иохан 16:19-20, 17:1-10
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Ààâ àà, áîëîìæòîé áîë 
ìèíèé óóõ ¸ñòîé ýíý óóð õèëýíãèéí 
àÿãûã íàäààñ õîëäóóëàà÷. Ãýâ÷ Áè 

ººðèéí õ¿ñëèéã áèø, Òàíû õ¿ñëèéã 
ã¿éöýëä¿¿ëìýýð áàéíà. Áè óóõ 

¸ñòîé ë áîë óóÿ, Ààâ ìèíü. 

Есүс энэ дэлхийд нүглийг үүрэгч болон ирсэн 
юм. Тэр цаг болоход Есүс загалмайн 

ичгүүрийг авч, бүх цаг үеийн хүмүүсийн 
нүглийн төлөө нүгэл болсон гэсэн утгатай юм.

Ààâ àà, áîëäîã áîë 
ýíý àÿãûã íàäààñ 

çàéëóóëàà÷.

Гэхдээ 
Миний 

хүслээр биш 
Таны 

хүслээр 
болог.

Есүсийн хөлс 
цусан дусал 
болж байв. 

Гэнэт нэгэн тэнгэр 
элч гарч ирэн 

Есүст үйлчлэв.

Ариун Нэгэн, 
Таны зовох цаг иржээ. 

Гэхдээ Эцэг Тантай хамт 
байгаа шүү. Маргааш 

ертөнцийн  нүглийг Өөр 
дээрээ авахад тань 

тэнгэрийн бүх дайчид 
харж байх болно.

Äýëõèéã á¿òýýõýä òàíü 
áèä õàìò áàéñàí øèã, 

äýëõèéã ÷ºëººëºõºä òàíü 
áàñ õàìò áàéíà àà.

Маргааш Сатан 
ялагдаж нүглийн 

өр төлөгдөнө.

Àáðàõàì áîëîí òýíãýð 
äýõ ¿é îëîí õ¿ì¿¿ñ Òàíû 

èðýõèéã õ¿ëýýæ áàéãàà. Òýä 
äàéñíóóäûí òàíü ºìíº Òàíä 
øèðýý çàñ÷ áýëòãýñýí áàéãàà. 

Àÿãà òàíü ä¿¿ðýí áÿëõàæ 
áàéíà. Ñàéí ñàéõàí õèéãýýä 

ýíýðýë íèã¿¿ëñýë Òàíûã 
áàòòàéÿà äàãàæ áàéäàã. Òà 
Ýçýíèé ãýðò ¿¿ðä îðøèí 

áàéõ áîëíî.
Бос доо. 

Тамын хүү Иудас 
Танаас урвахаар 

ирж явна. 

Дуулал 23:5-6; Лук 22:41-44; Еврей 6:6, 12:2

248



Аав аа, энэ 
хэргийн төлөө л 

Би дэлхийд 
ирсэн билээ.

Та нар нойронд 
автжээ. Намайг ганц цаг 
харж чадахгүй байна уу? 

Босоцгоо. Би нүгэлтнүүдийн 
гарт өгөгдөж байна. 

Ýçýí, Òàíòàé ýíä 
óóëçäàã íü èõ ñàéí 
áàéíà. Ãýõäýý ÿàíà 

àà, òýä íàìàéã 
äàãà÷èõàæ. 

Èóäàñ, ÷è 
Íàìàéã ¿íñýíãýý 
óðâàæ áàéíà óó?

 Иудас! Муу 
балиар 
урвагч! 

Эсэргүүцвэл 
тэднийг 

бүгдийг нь 
хороо.

Больцгоо! 
Та нар хэнийг 

хайгаав?

Матай 26:40, 45-50; Иохан 12:27, 18:1-4
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Назарын 
Есүсийг.

Тэр чинь 
Би байна.

Болгоомжтой! 
Наадах чинь 

их хүчтэй юм!

Цэргүүд Есүсээс 
айсандаа арагшаагаа 

ханаран унацгаав.

Тэр байна. 
Юунаас нь 

айгаад байгаа 
юм бэ? 

Бариад аваач!

Чи Эзэнийг
 минь барьж 
авахгүй шүү!

Иохан 18:4-6, 10

Шшхх!

Яааиййе!

Шшхх!
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Боль! Энд цус урсгах
 хэрэггүй. Петр, сэлмээ хуйнд нь 

буцааж хий. Хэрэв би хүсвэл
 10,000 тэнгэр элчийг дуудахад 
тэд надад туслахаар ирнэ. Энэ

 бол харанхуйн цаг үе.

Чихийг 
минь тас 

хяргачихлаа!

Та нар гэмт 
хэрэгтнийг барихтай адил 

Намайг барихаар илд шийдэм 
агсан ирэв үү? Би та нартай цуг 
сүмд байгаад л байсан биз дээ. 
Тэгэхэд яагаад бариагүй юм бэ? 
Яагаад тэгээгүйг чинь Би хэлье. 

Бичээс биелэгдэхийн тулд
 л тэгээгүй юм. 

Бурхан 
минь надад 

туслаач!
За, шинэ юм 

шиг болчихлоо.

Та нар Намайг 
хүсээ юү? Бид та нарыг 

ер эсэргүүцэхгүй ээ. 
Намайг аваад тэднийг 

явуул.

Гайхамшигтай! 
Чихийг минь 

эдгээчихлээ! Чихийг 
минь эдгээчихлээ!

Наадуулаа 
зогсоо! Бүгдийг 
нь барь! Нэгийг 

ч битгий 
явуул!

Дагалдагчид 
бүгдээрээ 

харанхуйд тарж 
алга болов.

Явцгаая.

Матай 26:52-57; Марк 14:51-52; Лук 22:50-51
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Явсхий, явсхий. 
Цаадуул чинь 

хүмүүсийг мэдэхээс 
өмнө энэ хэргийг 
дуусга гэсэн юм. 

Цэргүүд Есүсийг 
тахилчид ба 

гэрчүүдийн цуглараад 
байгаа газар авчрав. 

Эд надад чамайг 
өөрийгөө Мессиа болгож, 
бас Бурханыг Эцэгээ гэж 

хэлдэг гэлээ. Чи бас 
өөрийгөө энэ ертөнцийнх 
биш гэдэг гэнэ. Чи тэгээд 

хаанаас ирсэн юм бэ?

Би синагогуудад бас 
сүмд заадаг л байсан шүү дээ. 

Би ерөөсөө нууцаар заагаагүй. Та 
яагаад надаас асуугаад байгаа 
юм бэ? Надаас сонсож, сурсан 
хүмүүсээс асуу. Тэд Миний юу 

хэлснийг мэдэж байгаа. 

Чи ахлах 
тахилчтай ингэж 

ярьдаг юм уу? 

Хэрэв Би  бузар 
мууг ярьсан бол тэр
мууг минь гэрчил. 

Гэтэл, хэрэв Би 
сайныг ярьсан бол 
 юунд чи Намайг 

цохино вэ?

Энэ хүний 
эсрэг гэрчүүдийг 

оруулаад ир.ТҮС!

Иохан 18:19-23

ТҮС!
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Энэ нэг удаа сүмийг 
устгаад гурван өдрийн дотор 

гараа оролцуулахгүйгээр 
барина гэж ярьж байсан.

Үгүй ээ. 
Ингэж хэлсэн юм. 

Хэрвээ хэн нэгэн хүн 
сүмийг нураавал 
буцааж барина 

гэсэн юм. 

Та нар тэнд байгаагүй юм байна. 
Би Түүний хэлэхийг сонссон. Сүм 
нурах тухай ярьж байхдаа Тэр Өөр 

рүүгээ заагаад байсан. Миний 
бодлоор, Тэр Өөрийн биеийн 

алагдах тухай ярьсан байх.

Шал хөгийн юм. Гурван 
өдрийн дараа яаж өөрийнхөө 
биеийг буцааж босгох юм бэ? Мэдэхгүй юм 

байна. Яаж сүмийг 
гурван өдрийн дотор 
барих гэсэн юм бол?

Тэд өөрийг чинь 
буруутгаж байгааг 

сонсохгүй байна уу? 
Чи өөрөө хариулахгүй 

юм уу?

Наад тэнэг 
чинь хариулахгүй 

юм байна.

Амьд Бурханаар
 би тушааж байна. Чи 

амьд Бурханы хүү 
Христ мөн эсэхээ 

хэлээдэх.

Би Бурханы Хүү мөн.
 Та нар Намайг баруун талын 
хүндэт суудалд суухыг, мөн 

тэнгэрийн үүлс хөлөглөн энэ 
дэлхийд буцан ирэхийг

 харах болно.

Бидэнд дахиад өөр 
гэрч хэрэггүй ээ. Бид өөрсдийн 
чихээр ч сонслоо. Тэр Өөрийгөө 
Бурханы Хүү болгож байна. Энэ 

бол доромжлол. 

Наадхынхаа 
нүдийг боочих. 
Ямаршуухан эш 

үзүүлэгч болохыг 
нь харъя. 

Ихэд уурсаж байгаагийн 
тэмдэг болгон тахилч 

дээлээ хүү татав. 

Матай 26:59-65

Есүс юу ч 
дуугарсангүй. 
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Цохь наадхаа! 
Сүм дотор наадах 
чинь миний хамаг 
наймааг баллаад 
хаячихсан юм.

Эш үзүүлж 
чадах нь уу 

харъя.

Наадхаар 
чинь гайхамшиг 

үйлдүүлье.

Дахиад цохь!

 Хэн цохисныг 
хэлээдэх бидэнд.  

Би чамайг эш 
үзүүлэгч гэж бодож 

байсан юм.

Шархаа 
эдгээгээч. Бидэнд 
тэр гайхамшгаа 

үзүүлээдэх 
л дээ. 

Õàðàà÷, 
ÿìàð òóíèàã¿é 

àìüòàí áý?

Áè ÷àìàéã ìýäíý. 
×àìàéã òýð Åñ¿ñ ãýã÷òýé 
öóã áàéõûã õàðñàí þì 

áàéíà. ×è ò¿¿íèé 
äàãàëäàã÷äûí íýã ìºí 

áèç äýý?

Би тэр Есүсийг чинь 
мэдэхгүй юм байна. Би 

зүгээр юу болоод байгааг 
харах гэсэн юм. 

Би чамайг 
тэр цэцэрлэг дотор 

орой харсан юм 
байна шүү. Чи 
тэдний нэг…

Õ¿í ãóàé, òà 
÷èíü ñîëèîòîé þì 
óó? Áè æèðèéí íýã 

ìóó çàãàñ÷èí áàéíà. 
Áè ýíý Åñ¿ñèéã 

ìýäýõã¿é.

Энэ үеэр Петр Есүсийг даган
сүмийн гадаа ирсэн байлаа.

Матай 26:67-70; Лук 22:64-65

ТАС! ВҮҮП!
ТАС! ВҮҮП!

ТАС!
ТАС!
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¯ã¿é, ÷è ÿã 
Ò¿¿íèé äàãàëäàã÷äûí 

íýã ìºí áàéíà. Áè 
÷àìàéã Ò¿¿íòýé õàìò 

áàéõûã õýä õýäýí 
óäàà õàðñàí. 

Ýìýãòýé, áè 
àìüäðàëäàà ýíý 
õ¿íèéã õýçýý ÷ 

õàðààã¿é.

Ýíý òàõèà àðàé 
ýðò äîíãîäîâ óó 
äàà? Òýãýâ ¿¿?

Ò¿¿íèéã ãàðãààä 
èðëýý. Òýä Ò¿¿íèéã 

èõ òàìëàæýý. 

Ял тулгуулахын тулд 
иргэний хэрэг хариуцсан 
эрх мэдэлтнүүдийн гарт 

тушаа гэнэ ээ.

Хоёр нүүрлэсэн
 муу тарган гахайнууд 
балиар ажлаа хүнээр 

хийлгээд байгаа
 юм даа.

Наадхаа 
ташуурд.

Ïåòð òàõèà äîíãîäîõûã ñîíñîîä, 
àçàðãàí òàõèà õî¸ð óäàà äîíãîäîõîîñ 

ºìíº ÷è Íàìàéã ãóðâàí óäàà 
¿ã¿éñãýíý ãýæ Åñ¿ñèéí õýëñíèéã 

ñàíàí, ãàäàãø ãàð÷ ãàøóóíààð óéëàâ.

Куу –каа- рий- куу,  

Куу-каа-рий- куу

Матай 26:71-75, 27:1-2; Лук 22:58-62, 23:1

Куу –каа- рий- куу,  

Куу-каа-рий- куу
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Наадхыгаа
 есөн салаа ташуураар 

ураад өг!

Áóðõàí ìèíü, áè 
þó õèé÷èõýâ ýý? Áè ÿã 

Åñ¿ñèéí õýëñíýýð ãóðâàí 
óäàà óðâà÷èõëàà ø¿¿ äýý. 
Þó áîëîõ íü ýíý âý? Ýçýí 

ìèíü, òà ÿàãààä èíãýæ 
èõ çîâíî âý?

Õóðäëàà÷, 
îäîî øºíº 
ºíãºðëºº.

Эцэг минь надад 
хүч өгөөч.

×è îäîî þó õ¿ñýýâ? 
Ýçýíýýñýý óðâàõàä ÷èíü 

õàíãàëòòàé ìºíãº òºëñºí 
áèø áèë ¿¿?

Би санаагаа 
өөрчилсөн. Түүнийг 
сулла. Би мөнгийг 
чинь буцааж өгье. 

Наадах чинь цустай мөнгө.
 Бузар мөнгө учраас бид гараа хүргэхгүй ээ. 

Өнөөдөр орой болохоос өмнө Эзэн чинь 
цаазлагдана. Чамд айх юм байхгүй. Цаашид 

бид чамайг нөгөөдүүлийг нь барихад 
ашиглаж болох юм шүү. 

Ìàé, ýíý ìºíãºº àâ. 
Ýíèéã ÷èíü áè àâìààðã¿é 

áàéíà. Áè èéì áóçàð 
õýðýã ¿éëä÷èõýýä óäààí 

òýñýõã¿é íü.

ДИН! 

Ээ муу 
тэнэг 

амьтан.

Ийм байдалтай 
амьд явахгүй 

юм байна. 

ЖИН!

Матай 27:3-6

ЖИН!

ДИН! 
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Бурхан 
минь, би 

юу хийчих 
нь энэ вэ?

Áè ò¿¿íèéã 
õàðñàí ë äàà. Ãýõäýý 
íàä ò¿¿íèéã çîãñîîæ 

÷àäàõ þì þó ÷ 
áàéñàíã¿é.

Түргэлээрэй. 
Бушуухан 

буулгая. Амьд 
байж ч юуны 

магад!

Òýäíèéã ìîä ººä àâèð÷ 
áàéõàä Èóäàñûí ñ¿íñ 
õýäèéí ãàëòàé òàìä 

óíàæ áàéëàà. 

Унахад нь 
бариад аваарай. 

Тэгэхгүй бол гүнзгий 
шуудуу уруу унах 

гээд байна. 

Матай 27:5

Би шуналаа 
яагаад 

тэвчсэнгүй 
вэ?

Үхвэл л нэг 
амарч магадгүй 
юм шиг байна…
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Хүрэхээргүй 
хол байна аа!

Ямар заваан
 юм бэ! Гэдэс нь 

хагараад, энүүгээр 
нэг болчихсон 
байна шүү дээ!

Пах, огиудас 
хүрчихлээ.

Ямар юм 
аваад ирэв ээ? 

Бас нэг буруу номтон 
уу? Наадахаа авч 

яваад өөрсдийнхөө 
хууль номоор 
шийдэцгээ.

Ýíý õ¿í ¿õýõ ¸ñòîé. Òèéì áèø áîë 
áèä þóíä Ò¿¿íèéã òàí ðóó àâ÷ðàõ 
áèëýý? Èéìýðõ¿¿ äîðîìæëîã÷äûã 

÷óëóóãààð øèäýæ àëäàã ýðõ ìýäëèéã 
ìààíü òà íàð áàéõã¿é áîëãî÷èõñîí 

ø¿¿ äýý. Òýãýýä ë áèä òàíû 
çºâøººðëèéã àâàõààð èðëýý.

Ямар 
хэрэг үйлдсэн 

юм бэ?

Өөрийгөө 
хаан гээд 

байгаа юм.

Чи тэгээд 
иудейчүүдийн 
хаан юм уу?

Миний хаанчлал энэ 
ертөнцийнх биш ээ. Тиймгүйсэн 

бол миний үйлчлэгчид амийг 
минь хамгаалахаар тэмцэх 

байсан юм. 

Чи тэгэхээр 
хаан байх 

нь ээ?

Би энэ дэлхийд 
үнэнийг гэрчлэхээр 
ирсэн юм. Үнэнийг 

сонсох хүсэлтэй бүхэн 
үгийг минь сонсдог.

Энэ хүн үхэх ямар 
ч хэрэг үйлдээгүй юм 
байна. Та нар надаар 

юу хийлгэх гээд 
байгаа юм бэ? 

Ò¿¿íèéã 
öîâäîë!
Öîâäîë!

Авч яваад 
ташуурд.

Матай 27:8; Марк 15:14; Лук 23:1-4; Иохан 18:29-38; Үйлс 1:18

Энэ явдал ч бас урьдаас эш 
үзүүлэгчдээр хэлэгдсэн юм. 
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Ааааа!

Õýäýí óäàà 
òàøóóðäàõ âý?

Åñºí ñàëàà òàøóóð ãýäýã íü òàâèí 
ñàíòèìåòð óðò ìîäîí áàðèóëòàé, 
¿ç¿¿ðò íü àðçãàð ÿñ, ÷óëóó, òºìºð 
ç¿¿ñýí íýã ìåòð îð÷èì óðò åñºí 

ñàëàà ñóðòàé òàøóóð þì.

Õàìãèéí äýýä 
õýìæýý, 39 óäàà 
òàøóóðä ãýñýí.

Íîìëîã÷ ãóàéí 
õýð òýñâýðòýé 

áîëîõûã ¿çíý ýý.

Хүчтэйхэн!

Нөгөө олон 
нөхөд нь 
одоо хаа 
байна вэ?

Өдий болтол 
өршөөл 

гуйхгүй байгаа 
юм даа.

Ташуурдалт 
наадхыг чинь үхүүлчихэж 
магадгүй юм шиг байна. 

Тэгвэл түүний 
гайхамшгууд бидэнд гай 

тарихаа болино доо. 

Ãó÷èí òàâ. 

Ãó÷èí çóðãàà. Ãó÷èí äîëîî. Ãó÷èí íàéì. Ãó÷èí åñ. 

Лук 23:11; Иохан 19:1

ТАС!

Ааааа!

ТАС!
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За за. Би 
хаан хүнийг 

ташуурдах юмсан 
гэж их хүсдэг 

байсан юм шүү. 

Тэр өөрийгөө 
хаан гээд 

байсан шүү. 
Энэ ягаан 
нөмрөгийг 

нөмрүүлчих. 

Хаанд 
титэм хэрэгтэй 

биз дээ.

Ха ха ха! 
Энэ ч ёстой сайн 

титэм болно 
доо.

Яая! 

Май, энэ таны
 таяг. Агуу Хаантан. 

Ха ха ха! Титмийг нь 
чанга сайн гээч 
нь өмсүүлчих.

Таныг бид 
бүх дэлхийн 

хаанаар 
өргөмжилж 

байна!

Аааааааа!

Одоо цэх 
зогс. 

Хаантан та 
таягаа өргө.

Ха, ха. 
Хаан та урт 

наслах 
болтугай. Тийм ээ, аз нь 

байвал нар жаргатал 
наслаарай. 

Иохан 19:1-3

Нуруу 
нь ёстой аймаар 

болчихлоо!
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Ромын хаан 
хуузгүй 

байдаг юм.

Одоо харин 
овоо хаан 
хүн шиг 

болчихлоо.

Íààäàõ ÷èíü ÿìàð ÷ 
õºãæèëã¿é þì àà. Á¿ð 
ºðøººë ÷ ãóéõã¿é þì. 

Áóöààãààä Ïèëàòàä 
àâàà÷èæ ºãüå.

Õàðàãòóí, 
õààí ÷èíü 
ýíä áàéíà.

Áèäýíä 
Öåçàðèàñ 
ººð õààí 

áàéõã¿é ýý. 

Энэ хүнийг 
харагтун. Надаар 

энэ хүнийг яалгах 
гээд байгаа 

юм бэ?

Наадхыгаа 
цовдол, цовдол!

Та нар өөрсдөө
 авч яваад цовдол. 
Би энэ хүнээс ямар 
ч гэм буруу олохгүй 

байна.

Ямар ч гэм 
буруугүй гэдэг чинь 

юу гэсэн үг вэ? Наадах 
чинь өөрийгөө Бурханы 

Хүү гээд байгаа юм 
шүү дээ.

Бурханы 
Хүү гэнэ ээ? 
Наад хүнээ 

аваад ир дээ.

 Лук 23:13-22; Иохан 19:4-8
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Чи хэн юм бэ? Яагаад 
надад хариулахгүй байгаа 

юм бэ? Чамайг үхэлд тушаах 
эрхтэй гэдгийг минь мэдэхгүй 

байгаа юм уу?

Эцэг минь
 өгөөгүй бол танд 

ямар ч эрх 
байхгүй ээ. 

Би та нарт 
хэлж байна. Энэ 

хүнд ямар ч буруу 
алга. Би түүнийг 

чөлөөллөө.

Та наад
 хүнээ чөлөөлбөл 

Цезарийн анд биш 
байна даа.

Цовдол, 
цовдол!

Наадхаа авч 
яваад хүссэнээ хий. Би энэ 
хэргийн тухай бичиг хэрэг 

хөтөлнө. Гэхдээ харин би энэ 
хүний цусны төлөө ямар ч 

буруугүй шүү.

Наад 
эсэргүүнээ 

цовдол!

Íºãºº èõ 
ãàéõàìøèã, 
ýíý òýð ÷èíü 

õàà÷÷èõàâ àà?

Матай 27:24; Иохан 19:9-17
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ТҮН!

ТҮК!

Миний бодлоор 
тэр одоо хангалттай 

болсон байх аа.

Áîñ. Áîñîõã¿é 
áîë îðîîëãîëîî 

ø¿¿.

Хөөе. Чи! Энэ 
загалмайг нь 

үүрээд яв.

Яахаараа 
би байдаг 

юм бэ?

Энэ 
яачихсан 
хүн юм 

бэ?

Бүх хүнийг 
хайрлаад 

байгаа юм.

ªº Åñ¿ñ ýý, 
áèäíèéãýý 
óó÷ëààðàé.

Иерусалимын охид 
оо. Миний төлөө бүү уйл. 
Иерусалимынхан айдаст
 автан нуугдаж, үхэхийг 
хүсэн хашхирах цаг ирэх 

учраас өөрсдийнхөө төлөө, 
үр хүүхдийнхээ төлөө 

л уйлцгаа. 

Есүс загалмайгаа үүрэн үхлийн газар 
очжээ. Тэр өдөр өөр хоёр дээрэмчин 

загалмайгаа үүрээд очсон байлаа. 

Тэнд Есүсийг хүндэлж 
хайрласан олон хүн байсан 

боловч айсандаа болоод хэн ч 
ярьж зүрхэлсэнгүй. 

Матай 27:32; Лук 23:26-33

ТҮН!

ТҮК!
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ТҮГ!

Май, энийг 
уучих. Өвчний 

хүчийг сулруулна 
шүү. 

Үгүй. Би 
Эцэгийнхээ 
хүслийг л 

гүйцээх ёстой.

Одоо ч 
гэсэн Өөрийгөө 

Бурханы Хүү гэж 
бодоод байгаа 
юм байх даа.

Гар 
хөлийг нь 
сунгаадах.  Алх, хадаас 

аваад өг.

Îäîî ñàéí áàðèàðàé. 
Ýõíèé õàäààñàí äýýð 

íààäóóë ÷èíü ãàëçóó þì 
øèã ýñýðã¿¿öäýã þì ø¿¿. 
Õàäààñ ÿñíûõ íü çàâñðààð 

îðæ ìîä ðóó øèãäòýë 
ñàéí áàðèàðàé.

Болиоч ээ! 
Миний хүү!

Энэ яагаад 
Өөрийгөө 

Бурханы Хүү 
гээд байгаа гэж 
бодож байна?

Хуучны эш 
үзүүллэгтэй л 
холбоотой юм 
байлгүй. Хэн 
мэдэх вэ дээ. 

Матай 27:33-34

ТАС!

ТҮГ!

ТАС!
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Õºëèéã íü ñàéí 
áàðèàðàé. Õàäààñóóäûã 

ÿñ óðóó îðóóëàõ ãýæ 
íèëýýä öîõèõ õýðýãòýé 
áîëäîã þì. Ñàéí áàðü.

Мариа минь, 
би ерөөсөө 

тэсэхгүй юм 
байна. Би ийм юм 

болно гэж 
даанч 

бодоогүй.

Òàòàà÷, 
òýíýã¿¿ä ýý.

Íàäàä æààõàí 
äýì õýðýãòýé 

áàéíà àà. Ìóó 
çàëõóó ãàõàé 

ìèíü. 

Иохан. Чи энд 
байдаг чинь яасан 

сайн юм бэ. 
Аймаар байна. 

Бид бүгдээрээ 
Түүнийг 

орхичихсон юм. 

Аав аа, юу
 хийж байгаагаа 

мэдэхгүй энэ 
хүмүүсийг 

өршөөгөөрэй.

Лук 23:32-34
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Энэ хувцаснууд 
нь байна. Би 

энийг л авлаа. 

Чи ганцаараа 
тэгэхгүй шүү. 

Бүгдээрээ дөрөв 
хуваая.

Энийг 
хувааж болохгүй 

юм байна. Нэхмэл 
юм байна. Наадхыг чинь 

шодож авъя. 

Бичээст нэг хувцсыг нь хувааж, 
харин нөгөөг нь шодож авна 

гэж бичсэн байдаг юм. 

Өндрөөс 
шидвэл бүгдэд 

хүртдэг юм. 

Лео, хараач. 
Дээрээс чинь цус 

дусаад байна.

Бусдыг авраад 
байсан хүн 

өөрийгөө аварч 
чаддаггүй юм байх 

даа.
Хөөе Есүс ээ, чи 

сүмийг нураагаад гурван 
өдрийн дотор буцаагаад барина 

гээд байсан. Одоо өөрийгөө 
авраад наад загалмайнаасаа 

буугаад ирээч.

Израилийн 
Хаан Христ 

загалмайнаас бууж 
ирэгтүн. Тэгвэл 

бид хараад итгэх 
байх шүү.

Бурхан Өөрийг нь 
чөлөөлнө гэж найдаад 
байсан хүн. Бурхан 

одоо Өөрийг нь таалаад 
суллахыг харъя. Муу худалч!

Дуулал 22:18; Матай 27:39-43; Иохан 19:23-24
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Май, энийг 
уу. Наадах чинь 

өвчнийг чинь 
багасгана шүү. Та үнэхээр 

Бурханы Хүү юм бол 
өөрийгөө буулгачих. 

Бүгдээрээ энэ муу 
ромчуудыг хорооё. 

Чи яагаад тэгж 
хэлээд байгаа юм 

бэ? Үхэх гэж байж 
Бурханаас айхгүй 

байна уу? 

Бид үйлийнхээ 
үрийг амсаж байна 
аа. Харин энэ Есүс 
бол өөр шүү. Ямар

 ч буруу юм 
хийгээгүй.

Есүс ээ, 
хаанчлалдаа 

орохдоо намайг 
санаарай.

Яг өнөөдөр 
чи надтай хамт 
мөнхийн улсад 

орно.

Èîõàí, ÷è 
ýýæèéã ìèíü 
õàðæ õàíäàæ 
áàéãààðàé.

За.

Õ¿¿ ìèíü, Åñ¿ñ 
ìèíü. ßàãààä ýíý 

âý, àðàé ÷ äýý.

Лук 23:36-43; Иохан 19: 25-27

Õýðýãã¿é.
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Åñ¿ñèéã çàãàëìàé äýýð õàäàãäñàí òýð ¿åä 
òýíãýð õàðàíõóéëàí, ãóðâàí öàãèéí òóðø 

øºíº ìýò áîëæýý. Ýíý áîë õàðàíõóéí öàã ¿å 
áàéñàí þì. Õðèñò Åñ¿ñ ãýã÷ òýð õ¿í á¿õ 

äýëõèéí í¿ãëèéí òºëºº àìèà ºðãºæ áàéëàà.

Бүх хүмүүсийн 
нүгэл Есүсийн 
дээрээс бүрэн 

дарахад Есүс чанга 
хашгирав.

Áóðõàí ìèíü, 
Áóðõàí ìèíü, ÿàãààä Òà 

Íàìàéã îðõèâ?

Аав аа, Таны 
гарт Би сүнсээ 

даатгая.

Èîõàí, Õ¿¿ 
ìèíü ¿õýæ 
áàéíà! Òýð 

ìèíü ¿íýõýýð 
¿õýæ áàéíà 

ãýæ ¿¿!

За гүйцлээ!

Тэгээд 
амьсгалаа 
хураажээ.

Матай 27:45-50; Лук 23:44-46; Иохан 19:30; 2 Коринт 5:21

Бурхан Түүнийг бидний төлөө нүгэл болгожээ.Бурхан Түүнийг бидний төлөө нүгэл болгожээ.

268



Гэнэт газар маш 
хүчтэй хөдлөв.

Энэ бүхэн Иудейн 
хаан Есүсээс болоод 
байх шиг байна. Тэр 
чинь гайхамшгууд 

үйлддэг байсан 
биз дээ. 

Юу болоод байна аа? 
Эхлээд тэнгэр шөнө шиг 

харанхуйлаад байсан. 
Одоо болохоор газар 

хөдлөөд байдаг.

Одоо ямар 
гайхамшгаа 

үйлддэг юм бэ. 
Үхчихсэн юм 

чинь.

Одоо дахиад 
гэрэлтэй болчихлоо. 
Ямар хачин өдөр вэ.

Харин тийм ээ. 
Яг энэ хүнийг 

өнгөрсний дараа ийм 
юм болоод байдаг. 

Тэр үнэхээр 
Бурханы Хүү 

байжээ.

Эдний хөлийг хугал гэж 
бидэнд тушаасан юм. Нар 

жаргахаас өмнө эднийг үхүүлж, 
загалмайнаас нь буулгах гээд 

байгаа юм гэсэн. Маргааш энэ 
иудейчүүдийн ариун өдөр 

юм гэсэн. 

¯¿íèé õºëèéã õóãàëàõ õýðýã àëãà. 
¯õ÷èõñýí áàéíà. ¯õýõèéíõýý ºìíº þó  

õýëñíèéã íü òà íàð ìýäñýí ¿¿? Òýð 
Ýöýãýýñýý ªºðèéã íü àëæ áàéãàà áèäíèé 

ãýìèéã óó÷ëààðàé ãýñýí. Õ¿ì¿¿ñ ýíý õ¿íèéã 
ãàéõàìøãóóä ¿éëääýã àðèóí õ¿í áàéñàí 

ãýýä áàéíà áèëýý.

Түүнийг загалмай дээр 
алагдана гэж урьдаас 

хэлэхдээ харин биеийнх нь 
нэг ч яс хугарахгүй гэсэн 

байдаг юм. Тэр зөгнөл 
ийнхүү биелэгджээ.

Дуулал 34:20; Зехариа 12:10; Матай 27:54; Иохан 19:31-37

Тиймд цэргүүд Есүсийг 
алгасан орхиж, нөгөө хоёр 

дээрэмчний хөлийг 
хугалжээ.

ТАС!
ТАС!
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Èøø 
õººðõèé ìèíü, 
ÿäàæ õºëèéã íü 
õóãàëñàíã¿é íü 

ÿàìàé äàà.

Би яваад
 хүмүүс олж ирээд 

оршуулахад 
бэлтгэе дээ. 

Íàð æàðãàõàä Ñàááàò 
ýõýëäýã áèëýý. Íýãýíò îðîé 
áîëæ áàéñàí òóë øàðèëûã 

íü õóðäàí îðøóóëàõ 
õýðýãòýé áàéæýý.

Хэдий арван хоёр 
дагалдагчийнх нь нэг 
биш байсан ч Иосеф 

хэмээх нэгэн баян хүн 
өөрийнхөө хадан 
булшинд Есүсийг 

оршуулахаар шийджээ.

Îäîî Ñàááàò ýõýëëýý. 
Øàðèëûã íü миний 
øèíý àãóéä òàâüÿ.

Èîñåô ìèíü, 
þóí ñàéí þì áý? 

×è áèäíèé ñàéí àíä 
áàéñààð èðñýí ø¿¿.

Иохан 19:31, 38
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