
Арван нэгдүгээр бүлэг
ДАХИН АМИЛАЛТ, ПЕНТЕКОСТ БА 

ЭХЭН ҮЕИЙН СҮМ

Арван нэгдүгээр бүлэг
ДАХИН АМИЛАЛТ, ПЕНТЕКОСТ БА 

ЭХЭН ҮЕИЙН СҮМ



Таны дөнгөж
 сая цовдолсон тэр 

худалч гурван өдрийн 
дараа булшнаасаа 

эргэн амилна гээд 
байсан юм.

Ийм юм болно гэж Есүс бид нарт 
олон удаа хэлж байсан юмаа. Харин 

яагаад ийм юм болох ёстойг л би ойлгохгүй 
байгаа юм. Өөрөө л яг ингэж үхэхийг хүссэн 

юм шиг санагдаад байх юм. Бүх юмыг 
болох цаг нартай нь мэдэж байсан шүү. 
Дөнгөж өчигдөр шөнө л гэхэд бид нарт 

бас хэлж байсан юм даа. 

За за хурдал. 
Орой болчихлоо.

Биед нь түрхэх 
үнэрт тос бэлдээгүй 

байгаа шүү дээ. 

¯¿ãýýð ÿâ. Äîîøîî 
áóóõäàà áîëãîîìæòîé 

áàéãààðàé.

Тахилчид 
Пилат уруу 
буцаж ирэв.

Дагалдагчид нь 
булш уруу шургалж 
ороод, шарилыг нь 
аваад явчихвал бүр 

бөөн шуугиан болно. 
Иймэрхүү юмнаас 

сэргийлэхийн тулд 
та булшных нь гадаа 

цэргүүдээр 
мануулаад өгөөч.

Манах цэргүүдийг 
би явуулъя. Та нар 

чадахаараа л 
хамгаал.

За энэ лац тэмдэгт 
ямар ч хүнийг хүргэж 

болохгүй шүү.

Манай хүмүүсийг 
хэн ч давж гарч 

чадахгүй ээ. 

 Матай 27:59-66; Иохан 19:40

Тэгэхээр чинь
 бараг гурав хоночих 
гээд байна шүү дээ!

Саббат өдөр 
өнгөрөхөөр буцаж 

ирье дээ.

Тэгэхээс өөр 
арга алга даа.
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Та нар үхсэн Мессиаг 
гараад явчихна гэж айж 

байна уу? Бид ер нь үхдэл 
алдаж байгаагүй, тийм 

биз дээ залуус аа? 

Õà õà õà. Åñ¿ñèéã 
îðøóóëñíààñ 
õîéø ãóðâàí 

ºäðèéí äàðàà.

Анх удаагаа л 
үхсэн хүн манаж 
үздэг юм байна. 

Удахгүй үүр цайх 
нь. Тэгээд буух ч 

дөхлөө дөө.

Удахгүй гэгээ
 орох нь. Хурдалъя. 
Гурав хоночихлоо.

Эртхэн ÿâæ 
¿¿íèéãýý õèéå. 

Дахиад газар 
хөдөлж байна!

Ээ!

Матай 28:1-2; Лук 24:1
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Ёстой хүчтэй 
хөдөлж байна шүү.

Õ¿ì¿¿ñ 
õàøõèðàëäàõûã 
äóóëàâ óó? Õ¿í 
ãýìò÷èõýâ ¿¿?

Ааа!

Юу …?

Бурхан 
байна!

Чулууг 
зайлуулж 

байна!

Бид нарыг 
алах байх даа!

Намайг битгий 
орхиоч! Бурхан 

минь өршөөгөөч!

Яаж ингэдэг 
байна аа!

Амь амиа 
бодоод гүйгээрэй!

Матай 28:2-4

Бурханы эх ээ,
 биднийгээ 
өршөөгөөч!
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Чулуу нь ёстой том 
шүү дээ. Хаанаас 
эрэгтэй хүн олж 
хөдөлгүүлэх вэ?

Ìýäýõã¿é ýý. Ãóðàâ 
хоночихлоо. Түрхлэг õèéãýýã¿é 

áîëîõîîð ¿íýð îð÷èõñîí 
áàéõ àà.

Öýðã¿¿ä áóëøèéã 
ìàíàæ áàéãàà ãýäãèéã 

òýä ìýäýýã¿é áàéâ. 

Чулууг хэн нэгэн 
хүн аль хэдийн 

зайлуулчихсан байна!

Шарил нь алга 
болчихож. Булш нь 

хоосон байна! 

Ээ! Та хэн бэ? 
Есүсийн бие хаа 

байна?  

Тэр биеийг нь ороосон 
даавуунууд байна!

Åñ¿ñ àìüä áàéíà 
àà? ßã Ëàçàð øèã 

¿õëýýñ àìèë÷èõñàí 
ãýæ òà õýëýâ ¿¿?

Хурдлаарай. 
Явж дагалдагчдад 

хэл хүргэе.

Есүс амьд 
байна!

Энэ хүмүүс 
чинь тэнгэр элч 

нар байна!

Марк 16:3-8

Õýäýí õîðìûí äàðàà…

Ирээд хэвтэж байсан 
газрыг нь үзэгтүн. Тэгээд 
явж дагалдагчдад нь очиж 

Есүс Галилд өөрсөдтэй 
нь уулзана гэсэн гэж хэл. 

Бүү гайхагтун. Та 
нар цовдлогдсон 

Есүсийг хайж байгаа 
биз дээ? Тэр одоо 
энд байхгүй. Тэр 
хэлж байснаараа 
үхлээс амилсан.
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Есүс амьд байна! 
Бид нар сая булшин 
дээр очоод ирлээ.

Есүс тэнд байхгүй, 
харин тэнд тэнгэр 

элч нар байсан шүү.

Ïåòð, ÷è õààøàà 
ÿâæ áàéãàà þì áý?

Булш 
уруу.

Иохан Петрийн 
араас гүйж, удалгүй 

гүйцэж түрүүлэв. Èîõàí! 
Õ¿ëýýãýý÷; Áè 

÷àì øèã 
õóðäàí ã¿éæ 
÷àäàõã¿é íü.

Булш хоосон байна! Энэ чинь 
тэгэхээр юу 
гэсэн үг вэ?

Иохан 20:2-6

Есүс гурав дахь 
өдрөө дахин амилна 
гэж хэлж байсныг 

саналаа.

Тэр элч нар Есүсийг 
та нартай Галилд 

уулзана гэж хэллээ!
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Тэгвэл тэр тэнгэр 
элч нар хаа байна аа? 
Эмэгтэйчүүд хий юм 

харсан байх аа.

Та нар цагаан 
хувцастай хүн 

харсан уу?
Òýíä ÿìàð ÷ õ¿í, 

ÿìàð ÷ òýíãýð ýë÷, åð íü 
þó ÷ áàéãààã¿é. Ò¿¿íèé 

áèå àëãà áîë÷èõîæ.

Ийн, 
ийн.

Эмэгтэй та 
яагаад уйлаав?

Òýä ìàíàé Ýçýíèéã 
àâààä ÿâ÷èõàæ. Õààíà 
òàâüñíûã íü ìýäýõã¿é 
áîëîõîîð óéëæ áàéíà. 

Мариа.

Эзэн минь!
Мариа одоо надад бүү 

хүр. Би Эцэг дээрээ арай 
очоогүй байна. Харин 
дагалдагчдад очоод 

надтай уулзсанаа хэл. Бас 
Намайг тэдэнтэй Галилд 

уулзана гэдгийг хэл. 

Ýçýí ìèíü, 
Òà àìüä 

áàéíà ø¿¿ 
äýý. 

Иохан 20:7-17

Èîõàí, Òýð ÿã îðîîëòíîîñîî 
ñóãàð÷ ãàðààä áîñîîä ÿâ÷èõñàí 
þì øèã ýíý äààâóóíóóä Ò¿¿íèé 
õýâòýæ áàéñàí ãàçàð îðîîëòòîé 

õýâýýðýý áàéæ áàéíà. 

Үгүй ээ, 
яаж тийм юм 
байдаг юм бэ!
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Бид нар уул нь 
Түүнийг Мессиа юм 

байх гэж найдаж байсан 
юм. Тэгтэл цовдлогдоод 

алагдчихлаа. 

Есүсийг үхлээс амилсан гэсэн 
мэдээнд дагалдагчид итгэсэнгүй.

Петр, Иохан хоёр яваад
 булшнаас юу ч олоогүй гэнэ лээ. 

Хэн нэгэн хүн шарилыг нь 
хулгайлчихсан байх л даа. Тэр хэдэн 

солиотой хүүхэн яриагаа болих 
хэрэгтэй. Хүмүүсийг шал дэмий 

самууруулж байх юм.
Бид нар буцаад 

Еммау явлаа. Одоо 
бидэнд энд байх 
хэрэг огт алга.

Энэ чинь 
гурав дахь 

өдөр нь 
байх аа.

Харин тийм ээ. 
Гэхдээ буцаад л 

амилчих байсан юм 
бол тэр хүмүүсээр 
Өөрийгөө алуулаад 

яадаг байна аа?

Тийм шүү.
 Хэрвээ хаан болох 
хүсэлтэй байсан юм 
бол ингэж нууцаар 
хиймээргүй юм даа. 

Тийм биз дээ?

Би та нартай 
цуг явж 

болох уу?

Ёооох! Та намайг 
айлгачихлаа. Хаанаас 

гараад ирэв ээ?

Бололгүй яахав. 
Алхахад сайхан 

өдөр байна.

Íàìàéã òà íàðûí õàæóóä 
èðýõýä òà õî¸ð íýã þì ÿðüæ 

ÿâñàí. Òà íàð íèëýýä ãóíèãòàé 
õàðàãäààä áàéõ þì.

Íàçàðûí Åñ¿ñèéí 
òàëààð ýíý ºíãºðñºí 
õýä õîíîãò òà þó ÷ 
äóóëààã¿é þì óó?

Өнөө өглөө хэдэн хүүхэн
 булшин дээр нь очтол бие нь байхгүй 
байсан гэнэ! Тэд нар бас өөрсдийгөө 

тэнгэр элчтэй уулзсан. Тэгээд тэр элч 
нь Есүсийг амьд байгаа гэж 

хэлсэн гээд байгаа юм. 

Òà íàð Ìåññèàãèéí òàëààð ýø 
¿ç¿¿ëýã÷äèéí áè÷ñýí ç¿éëñò èòãýõäýý 
õîéðãî þì àà. Áè÷ýýñò Åñ¿ñèéã ýõëýýä 
èéìýðõ¿¿ áàéäëààð çîâîí øàíàëààä, 
äàðàà íü ñ¿ð æàâõëàíò õààí÷ëàëàà 

àâ÷èðíà ãýæ çºãíºñºí áàéäàã 
áèø áèë ¿¿?

Лук 24:13-26

Тэгээд дагалдагчдын 
хоёр нь булш уруу гүйж очсон 

боловч Есүсийг ч, тэнгэр элчийг 
ч олж хараагүй байна. Харин бие 

нь алга байсан гэнэ. 
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Эш үзүүлэгч 
Зехариа Аврагчийг мах 

цусаа уруулан шархдаж, 
өөрсдийнхөндөө зодуулж, 

гар хөлөө хадуулан, 
нядлагдах хурга мэт үхээд 
эцэст нь Тэр баян хүний 
булшинд оршуулагдана 

гэжээ.

Мөн эш үзүүлэгч 
хэлэхдээ Христ 

сохруудыг хараатай 
болгож, хоригдогсдыг 

суллаж, Израилийн 
хоньчин буюу Сионы 

Чөлөөлөгч болон 
ирнэ гэсэн ажээ. 

Гайхалтай!

Èñàèà 7:14, 16, 9:6, 11:1, 42:7, 45:23, 49:6, 7, 50:6, 52:13, 14, 53:1, 3, 5, 7, 9, 10, 12; Ìèêà 5:2, Èåðåìèà 23:5-6; 
Äóóëàë 22:15, 41:9; Çåõàðèà 11:12-13, 13:6-7; Èîõàí 10:18  

Ромчуудад цовдлогдсон, 
тэр Назарын Есүс өөрийгөө 
Христ буюу Бурхан Эцэгтэй 
адил тэнцүү гэж байсан, тийм 

биз дээ? Исаиа Христийг 
“Хүчит Бурхан, мөнхийн Эцэг 

гэж дуудагдана” гэж хэлсэн 
байдаг. Есүс бас Өөрийг нь 

харсан бол Эцэгийг мөн 
харсантай адил гэж хэлээгүй 
гэж үү? Хэлээд байсан болгон 

нь ариун Бичээстэй яг 
таардаг юм даа. 

Есүс Израильчуудад гологдоно гэж Исаиа 
урьдаас хэлсэн юм. Эш үзүүлэгчид ч Есүсийн 

зовон шаналахыг мэдэж байсан. Гучхан мөнгөн 
зоосны төлөө анд нөхөр нь Есүсээс урван барьж 

өгөхөд буруутгагчийнхаа өмнө Өөрийгөө 
өмгөөлж хамгаалахгүйгээр тамлуулан зодуулж, 
сахал үсээ хүртэл зулгаалгуулна гэсэн байдаг. 

Хүмүүс Түүнийг нүцгэлэн, нүүр ам руу нь 
нулимах болно гэсэн байдаг.

Ãýõäýý ýíý ç¿éë ªºðèéíõ íü õýðýýñ 
õýòýðñýí õýö¿¿ àñóóäàë áàéñàí þì áèø. 

Àìèéã íü õýí ÷ àâ÷ ÷àäàõã¿é, õàðèí ªºðºº ë 
ªºðèéíõºº õ¿ì¿¿ñèéí òºëºº àìèà ºãíº ãýæ Åñ¿ñ 
õýëýýã¿é ãýæ ¿¿? Åñ¿ñ øàðõäàæ àìü ñ¿íñýý ãýì 
í¿ãëèéí òºëºº ºðãºë áîëãîí ºðãºõ íü Áóðõàíä 

òààëàìæòàé áàéñàí ãýæ Èñàèà õýëñýí áàéäàã. Åñ¿ñ 
ò¿ìýí îëíû òºëºº çîäóóëàí í¿ä¿¿ëæ, í¿ãýë 

õèëýíöèéã íü ªºðòºº ¿¿ð÷, ¿õëýýðýý òýäíèéã 
Áóðõàíû ºìíº çºâò áîëãîñîí þì.

Òèéì áàéòàë òà íàð þóíä 
ãóíèãòàé áàéíà âý? Íàäàä 

õýëýý÷. Òýäãýýð ýìýãòýé÷¿¿ä 
òà íàðò, òýíãýð ýë÷ íàð 

Ò¿¿íèéã ¿õëýýñ àìèëñàí ãýæ 
áàéíà ãýæ õýëýýã¿é þ¿?

Исаиа бас Христийг Израиль, 
Иуда хоёрт хоёуланд нь иудей хаан байхгүй 

үед ирнэ гэсэн байдаг юм. Тэгвэл одоо яг тэр цаг 
мөн байна.  Цааш нь Исаиа хэлэхдээ Есүсийг 

хүнтэй хавьтаж үзээгүй эмэгтэйд олдож төрнө 
гэсэн байдаг. Бас эш үзүүлэгч Микагийн 

хэлснээр Иудагийн Бетлехемд төрөх ёстой 
бөгөөд Есүс ч тэнд л төрсөн. 

Олон эш үзүүлэгч 
Есүсийг Давид 

хааны удмаас төрнө 
гэсэн байдаг. Тэгвэл 
Иосеф, Мариа хоёр 
хоёулаа Давидын 

удмынх. 

Ãýõäýý ¿õýë áîë òºãñãºë áèø þì. 
Èñàèà Òýð ¿õýõ áîëîâ÷ ýíý íü Ò¿¿íèé òºãñãºë 

áîëîõã¿é, õàðèí öààø ¿ðãýëæèëíý ãýäãèéã óðüäààñ 
õàðæ ÷àäñàí þì. Èéìä Òýð ºíäºðò ºðãºãäºí, 

õ¿íäëýãäýí ìàãòàãäàæ, äýëõèéí ºíöºã áóëàí á¿ðò 
àâðàë áîëîõ þì. Ìåññèà õýçýý ÷ àëäàà ãàðãàõã¿é  

áºãººä Òýð ªºðºº øèíý ãýðýý þì.

Òýð ø¿¿ã÷ áîëæ, àìíûõàà ñàâààãààð 
ãàçðûã äýëäýíý. Òýð øèíý äýëõèéä, øèíý 
õîòîä, øèíý÷ëýãäñýí Èçðàèëèéã çàõèðàõ 

áîëíî. Ò¿¿íä ºâäºã á¿ð ñºõºð÷, õýë 
á¿ð òàíãàðàãëàõ ºäºð èðíý. 
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Бүх эш үзүүллэгийг 
мэдээд байсан нь 

аргагүй юм байна л даа. 

Ìàíàéõ ýíý äýý. Ýðõýì ýý, îäîî èõ 
îðîé áîëæýý. ªíºº øºíºäºº ìàíàéä 
õîíîî÷. Áèä õî¸ð Åñ¿ñèéí òóõàé ýø 

¿ç¿¿ëëýãèéí òàëààð èë¿¿ èõèéã 
ñîíñìîîð áàéíà. 

Эрхэм ээ, та хоолны 
төлөө залбирч өгвөл бид 

их баярлах байна.

Хөрс шорооноос талх тариаг 
ургуулдаг Бидний Эзэн, ертөнцийн их 

хаан Бурхан минь ээ, Та алдарших 
болтугай! Энэ талхны төлөө бид 

Тандаа талархъя.

Аваад 
идэцгээ.

Есүс! Энэ 
чинь Та юу. Эзэн минь!

Тэр 
явчихлаа! 

Лук 24:28-32

Есүс амьд байна!
 Есүс амьд байна! Үхэл 

Түүнийг дийлсэнгүй! Амьд 
байна! Бүгдээрээ буцаж 
Иерусалим уруу очоод 
дагалдагчдад дуулгая.

Анхнаасаа л Есүс 
байсан байна шүү дээ!

Алга болчихлоо!
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Яг энэ үеэр 
Иерусалимд

Ñàéí ò¿ãæýýðýé. 
Åñ¿ñèéí áèå àëãà 

áîëñíîîñ õîéø òàõèë÷ íàð 
èë¿¿ èõ óóðòàé áàéãàà ø¿¿.
 Òýä áèäíèéã ë áèåèéã íü 

õóëãàéë÷èõëàà ãýæ 
áîäîæ áàéãàà. 

Бүхэл 
бүтэн салаа 
цэрэг манаж 
байхад уу?

Гурав дахь
 өдрөө эргэн амилна 

гэж Өөрөө хэлж 
байсан шүү дээ.

Сүнс 
байна!

Энэ чинь 
Есүс байна!

Туслаарай!

Á¿¿ àé. Òîìàñ, ÷è íàìàéã 
õàðàõààñ íààø èòãýõã¿é ãýñýí 
áèç äýý. Îäîî ãàðàà íààø íü 
ñóíãààä õàäààñíû îðìîíä 

õ¿ðãý. Õ¿ðýýä èð. Õàâèðãàíû 
ìèíü øàðõàíä õóðóóãàà 

õ¿ðãýýä ¿ç.

Эзэн минь, 
Бурхан минь, 
Та мөн байна.

Томас чи хараад 
итгэсэн учраас ерөөгдлөө. 

Гэхдээ харин Намайг 
хараагүй мөртөө итгэсэн 

хүмүүс бүр илүү ихээр 
ерөөгдөх болно. 

Надад идэх юм 
авчраач. Та нарт 

зааж сургах юм их 
байна. Би та нартай 
цөөхөн хэдэн хоног 

л хамт байна.

Эзэн минь!

Есүс!

Иохан 20:26-31; Лук 24:36-43

Би л лав Өөрийнх 
нь амьд байгааг нүдээрээ 
харж, гарынх нь шарханд 

гараа хүргэхээс нааш 
итгэхгүй. 
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Та нар Миний бүх 
дагалдагч нарт Галилд 
Надтай уулз гэж хэлэх 
хэрэгтэй. Тэнд Би та 

нартай ярина.

Тэнгэр газар дээрх бүх эрх
 мэдлийг Надад өгсөн. Иймээс явж, 

бүх үндэстнийг дагалдагч болгогтун. 
Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр 

тэдэнд баптисм хүртээж, Миний та 
нарт тушаасан бүгдийг сахин 

биелүүлэхийг тэдэнд заа.  Харагтун, 
үеийн төгсгөл хүртэл Би та нартай 

үргэлж хамт байх болно. Миний Эцэгийн
 гэрт орон байр олон бий. Би 
та нарт орон байр бэлдэхээр 
явна. Би эргэн ирж та нарыг 
Өөртөө авна. Тэгээд Миний 
байх газарт та нар бас хамт 

байх болно. 

Матай 28:18-20; Лук 24:44-49; Иохан 14:2-4

Би Ариун Сүнсийг явуулж, 
Тэр та нарын дотор орших хүртэл 
Иерусалимд хүлээж бай. Ариун 

Сүнс та нарт сайн мэдээ тунхаглах 
хүч чадал өгөх болно.

Олон жилийн тэртээ Бичээст,
 Христ та нарын гэм нүглийн 

төлөө зовон шаналж үхээд гурав 
дахь өдрөө эргэн амилна. 
Иерусалимаас эхлээд бүх 

үндэстэнд Түүний нэрээр нүглийн 
уучлалын гэмшил тунхаглагдах 

ёстой гэж бичигдсэн юм. 
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Иерусалимд
 очоод Ариун Сүнс 
ирж Миний нэрээр 
ярих хүч чадал өгөх 
хүртэл хүлээгтүн. Дээшээ 

явж 
байна!

Òýð Ýöýã 
ð¿¿ãýý áóöààä 

ÿâæ áàéíà. 

 Би үеийн төгсгөл 
хүртэл та нартай үргэлж 

хамт байх болно.

Тэр буцаад 
тэнгэр өөд 
одчихлоо. 

Та нар яагаад 
тэнгэр ширтсээр 

байгаа юм бэ?

Юу гэнэ ээ? 
Хэн бэ?

Булшны дэргэд 
миний харсан хоёр 

тэнгэр элч мөн байна.

Нэгэн өдөр
 Есүс өнөөдрийн та 
нарын харж байгаа 

шиг үүлэн дунд эргэн 
ирэх болно.

Òýð òýíãýð äýõ 
Ýöýã ð¿¿ãýý 

î÷ñîí.

Иерусалимд 
буцаж очоод 

Ариун Сүнсийг 
хүлээгтүн.

Лук 24:49-51; Үйлс 1:7-11
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Есүсийн дагалдагч нар хэлснийх нь дагуу Иерусалимд 
очиж, дээрээс ирэх амлагдсан тэрхүү хүчийг арван 

өдөр залбиран хүлээж байлаа. Өөрсдөө бас үхэлд хүрч 
болзошгүй байсан учраас дагалдагчид нь Есүсийн 

амилалтын талаар чөлөөтэй ярихаас айж байсан юм.

Дагалдагчдын залбирч байсан 
газар доргин чичирч, өрөөн дотор 

их салхи үлээн, хүн бүрийн 
дээрээс гал мэт хэлүүд буужээ.  

Òýä Àðèóí Ñ¿íñýýð 
ä¿¿ð÷, ººðñäèéíõºº 

ìýäýõã¿é îëîí õýëýýð 
Áóðõàíûã ìàãòàæ ýõëýâ.  

Ариун Сүнс буухад дагалдагчид 
хүмүүсээс айж эмээлгүй олны 
өмнө зоригтойгоор Бурханыг 

магтан хүндэлж байв. 

Ýä á¿ãäýýðýý ñîãòóó þì 
óó ãýòýë ìàíàé õýëýýð ìàø 
öýâýðõýí, ÿìàð ÷ àÿëãàã¿é 

ÿðèàä áàéõ þì. 

Эд чинь манай ч 
хэлээр бас ярьж байна. 
Энэ хүмүүс яаж ингэж 
олон хэлийг ийм сайн 
сурдаг байна аа? Эд 
боловсролтой улс 

биш дээ. 

Израилийн эрчүүд ээ,
 та нар Есүсийн хийсэн 

гайхамшгийг харлаа. Энэ 
бол Бурхан Есүстэй хамт 

байсны баталгаа юм. Хэдий 
та нар Есүсийг цовдолсон ч 

Бурхан Түүнийг үхлээс 
амилуулсан билээ. 

Үйлс 1:12-14, 2:1-13, 32, 36

Бидний Эзэн Есүс 
Христийн Эцэг 

Бурхан алдарших 
болтугай!
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Мянган жилийн өмнө 
Давид ингэж эш үзүүлжээ. “Та 

миний сүнсийг тамд орхихгүй, Та 
бас Өөрийнхөө Ариун Нэгэнийг 

ялзрал үзүүлэхгүй.” 

Тиймд Израилийн гэр 
баттайгаар мэдтүгэй. Бурхан та 
нарын цовдолсон Есүсийг Эзэн 

ба Христ болгосон юм. 

Христийг цовдолсон 
гэдгээ бид ойлголоо. 
Одоо бид тэгээд яах 

ёстой вэ?

Есүсийн тухай бодол
 санаагаа өөрчилж усан баптисм 

хийлгэн Түүнийг дага. Тэр та нарын гэм 
нүглийг уучилж, та нар Ариун Сүнсний 

бэлгийг хүлээн авах болно. 

Петрийн үгийг баяртайгаар хүлээн 
авсан болгон баптисм хүртэв. Тэр 

өдөр гурван мянга орчим хүн 
тэдэн дээр нэмэгджээ. 

Есүс бол 
Эзэн.

Би Есүст 
итгэж байна. 

Надад баптисм 
хүртээгээч!

Цаг мөч тутамд 
мянга мянган хүн 

Есүсийг дагаж 
байна шүү. 

Үйлс 2:27, 37-41

Õýäýí ñàðûí äàðàà…

Дөнгөж өчигдөр л 
Есүс бидэнтэй 
байсан юм шиг 

санагдаад байх юм. 

Тийм ээ, харин би одоо л 
Есүсийн оршихуйг Өөртэй 

нь мөр зэрэгцээд алхаж 
явснаасаа илүү хүчтэйгээр 

мэдрээд байна. 
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Эрхмүүд ээ, 
ядарсан муу суумгай 

надад хэдхэн зоос ч 
болов хайрлаач.

Ïåòð ýý, íàäàä 
ÿìàð ÷ ìºíãº 

áàéõã¿é. ×àìä 
çîîñ áèé þ¿?

Байхгүй ээ. Гэхдээ
 Ариун Сүнс бидэн дээр 
ирснээс хойш түүнд өгөх 

юм бидэнд бий шүү.

Íàäàä ÿìàð ÷ àëò, 
ìºíãº áàéõã¿é, ãýõäýý 
áè ÷àìä ººðò áàéãààãàà 
ë ºãüå. Åñ¿ñ Õðèñòèéí 

íýðýýð áîñîîä àëõ.

Битгий наад хүнээрээ
 тогло. Наадах чинь 

төрөлхийн суумгай юм. Хөл 
нь ямар ч хэрэггүй болсон. 

Есүс Христ 
чамайг бүтэн 

болголоо. 

Хөөх!

Эзэн Бурхан 
агуу юм аа!

Хөл нь 
уртсаж 
байна!

Ёстой итгэмээргүй 
юм. Суумгай хүн 

алхаж байна!

Хөөх, бүр 
үсэрч байна 

гээч.

Бурхан 
алдарших 
болтугай! 
Баярлалаа 

Есүс!

Үйлс 3:1-11
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Энэ чинь нөгөө 
суумгай байсан хүн 
шүү дээ. Хөл нь авах 

юмгүй хатчихсан 
байсан юм даа. 

Хүмүүс энэ 
хүнийг нөгөө 
цовдлогдсон 

Есүсийн нэрээр 
эдгэрчихсэн гээд 

байгаа юм.

Та нар үл тоомсорлосондоо 
Есүсийг цовдолсон гэдгийг би 

мэдэж байгаа ч ийм зүйл болно 
гэдгийг эш үзүүлэгчид бидэнд 
эртнээс анхааруулсан билээ. 

Та бүхэн намайг мэднэ. 
Зөвхөн Бурхан л намайг 
дахин хөлтэй болголоо. 
Итгэж, Есүсийг л дага.

Есүсийн тухай 
бодол саналаа өөрчилж 
Түүний дагалдагч нар 

бологтун. Тэгвэл та 
нарын гэм нүгэл 

арилах болно.

Есүсийг цовдолсон 
сүмийн зэрэгтнүүд цэрэг 

явуулан Петр, Иохан 
нарыг баривчлуулжээ. 

Эд нар ямар 
ч буруу юм 
хийгээгүй 
шүү дээ.

Та нар хүмүүсийг 
манай шашны эсрэг 
турхирах нь зүйд 

нийцэхгүй асуудал.

Үйлс 3:12, 14-19, 4:1-3

Та нар яагаад биднийг энэ 
гайхамшгийг үйлдчихсэн юм шиг 
хараад байгаа юм бэ? Өөрийнх нь 

Хүү болох та нарын цовдолсон 
Есүсийг Абрахам, Исаак, Иаковын 

Бурхан алдаршуулсан юм. 

Амьдрал бэлэглэгч хан 
Хөвгүүнийг та нар цовдолсон ч, 
Бурхан харин Түүнийг үхлээс 
босгосныг бид харсан. Тиймд 
итгэлээр Эзэн Есүсийн нэрээр 

энэ хүн эдгэрсэн юм. 
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Есүс энд 
байхдаа Өөрөө 
хийдэг байсан 

шиг гайхамшиг 
байлаа шүү.

Одоо бүр суумгай 
хүн явдаг боллоо 

гэж баривчилж 
байх шив дээ.

 Манай айлын нэг хүн 
Есүсийг үхлээс амилснаас 
нь хойш харсан гээд байгаа 

юм. Нэг удаа бүр таван 
зуугаад хүн зэрэг харсан 

гэсэн шүү. 

Би явлаа. 
 Бусад дагалдагчдыг 

олоод тэд нараас илүү 
юм олж мэдье. 

Эд Есүсийг 
амьд гээд 

байгаа юм. 

За за, тэр хоёр 
бас эд нартай 

одоохон нийлэх 
юм байна даа.

Ýä íàð Åñ¿ñèéã 
òýíãýðò, Ýöýã 

Áóðõàíòàé õàìò 
áàéãàà ãýýä 
áàéãàà þì.

Үйлс 4:3-6

Áèä áóðóó íîìòíóóäûí 
á¿ëýãëýëèéí òîëãîéëîã÷èéã 
íü öîâäëîîä, äàð÷èõëàà ãýæ 

áîäîæ áàéñàí þì ñàí.

Тэгвэл Есүсийг хойноос нь 
хошуурагчидтай нь цуг 

дахиад хороочихъё л доо.
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Бид нар энэ хүнийг төрөлхийн 
суумгай байсныг мэднэ. Та нар 
яаж ингэж эдгээж чадав? Хэний 

нэрээр үүнийг хийсэн бэ?

Та нар цовдолж, Бурхан 
үхлээс амилуулсан Назарын 
Есүс Христийн нэрээр энэ 

хүн эдгэрсэн юм. 
“Барилгачдын голсон чулуу 

булангийн чулуу болдог” гэсэн 
Бичээсийн үгийг санагтун. 

Өөр ямар ч зүйл аврал өгч 
чадахгүй: газар дээр 

хүмүүсийг аврахаар өгөгдсөн 
өөр ямар ч нэр байхгүй.

Ýä íàð óóë íü õ¿ì¿¿ñò 
òîîãäîõîîðã¿é ë áàéõ ¸ñòîé äîî. 

Ãýòýë ÿìàð ÷ ñóðãóóëü, áîëîâñðîëã¿é 
ìºðòëºº ýø ¿ç¿¿ëýã÷äèéí õýëñíèéã 

÷ºëººòýé èø òàòàæ áàéõ þì. 

Би эднийг таньж 
байна. Эд чинь 

үнэндээ тэр Есүстэй 
цуг байдаг байсан юм. 

Та нар цааш тэр үхсэн Есүсийн 
нэрээр яриад эдгээгээд байвал Тэрэнтэйгээ 

адилхан болно шүү. Ойлгож байна уу, та нар? 
Одоо эндээс далд орж, үхлээс амилсан тухай 

утга учиргүй юмаа надад дахин
 бүү дуулгаарай. 

Бурханыг дагахаас илүү таныг дагах 
нь Бурханы нүдэнд зөв үү, буруу юу, 

та өөрөө шийдэх болтугай. Бид 
үзсэн сонссоноо ярих ёстой.

Эднийг 
эндээс гарга!

Үйлс 4:7-21

Нэгэнт үйлдэгдсэн гайхамшийг
 үгүйсгэх ямар ч арга алга. Хүн болгон 
тэр хүнийг эдгэрснийг мэдээд зогсохгүй 

Есүсийн дагалдагчид Түүний нэрээр 
эдгээснийг ч мэднэ. Бид одоо энэ асуудлыг 

шийдэхгүй бол болохгүй дээ. 
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Сайн мэдээ Израилийн 
бүх газар нутгаар тархав. 

Олон хүн Есүст итгэж 
усан баптисм хүртжээ.

Чуулган хайр, 
амар тайвнаар 

дүүрсэн нэгэн том 
гэр бүл болжээ.

Та Есүс Христийн 
тухай сайн мэдээг 

сонсож дуулсан уу?

Есүс үхлээс амилсан. 
Тэр амьд байгаа бөгөөд одоо 

ч бидний дунд байна. 

Манайхан бүгдээрээ 
итгэснээс хойш манай гэрт 
анх удаагаа л амар тайван 

тогтож байгаа шүү. 
Чуулганд 

эмэгтэйчүүдийг 
үнэлж хүндлэн 
харьцах болжээ.

Христэд итгэгчид 
дуу аялан 

ажилладаг байв.

Христэд итгэгчид өдрөөс өдөрт өсөн 
нэмэгдэж, өөр хоорондоо байгаа 

бүхнээ хуваалцан хэрэглэдэг байв. 
Тэд өдөр бүр айлаас айлд, гудам 
талбайд тааралдсан болгондоо 

Есүсийн тухай зааж сургадаг байлаа. 

Үйлс 13:30-32, 4:10
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Èçðàèëèéí ýð÷¿¿ä ýý, òà íàð, 
Áóðõàí áèäíèé ºâºã äýýäýñò, ¿ð óäàì 
íü õàðü îðîíä î÷èí àìüäàð÷, 400 æèë 

áîîë÷ëîãäñîíû äàðàà ªºðºº òýð ¿íäýñòíèéã 
ø¿¿í øèéòãýæ, àðä ò¿ìíýý ÷ºëººëºí, 
Àáðàõàìä ºãñºí ãàçàð íóòàãòàà áóöààí 

àâ÷èðíà ãýæ õýëñíèéã ìýääýã áèëýý.

Стефан,
 чи тэнэглэхээ 

болиоч.

Харин Соломон Бурханд өргөө барьсан 
юм. Дээдийн дээд Нэгэн хүний гараар 

барьсан сүм дуганд оршдоггүй билээ. Эш 
үзүүлэгч ингэж хэлсэн: “Тэнгэр болбоос 

Миний сэнтий, газар болбоос Миний 
хөлийн гишгүүр. Надад зориулж та нар 
ямар сууц барих юм бэ? Би амрах ямар 
газар байна вэ? Энэ бүх зүйл Миний 

мутраар бүтээгдээгүй гэж үү?” 

Чи манай сүм 
дуганы эсрэг 
ярьж байна!

  Та нар зөрүүд тэрслүү хүмүүс. 
Та нарын зүрх сэтгэл Бурханы өмнө зөв

 бус байна. Та нар өөрсдийнхөө эцэг 
өвгөдийн адил Ариун Сүнсийг эсэргүүцдэг. 

Эцгүүд чинь Христийн ирэхийг зөгнөн 
хэлсэн эш үзүүлэгчдийг хавчин доромжилж 
хороодог байсан бол та нар Түүнээс урван 

тэрсэлж амийг нь хөнөөсөн билээ.

×è ìàíàé õóóëü 
çàíøëûã ¿ã¿é õèéãýýä 
þóãààð ñîëèíî ãýíý ýý? 

Öîâäëîãäñîíîîñîî õîéø 
õýíä ÷ ¿çýãäýæ õàðàãäààã¿é 

¿õñýí õ¿íýýð ¿¿?

Харагтун, тэнгэр нээгдэж 
хүний Хүү Бурханы баруун 
гар талд зогсож байгааг би 

харж байна. Ямар агуу 
гайхамшиг вэ!

Гараараа чихээ 
бөглөгтүн. Энэ их 

доромжлолыг 
бүү сонс!

Хотоос гаргаад 
чулуу шидээд 

алчих.

Энэ хүн үхвэл 
зохилтой!

Үйлс 7:1-57

Стефан, чи 
өөрийгөө иудей гэж 

хэлж чадах уу?
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Энэ манай 
шашныг үгүй 

хийхээр оролдож 
байна.

Намайг чулуугаар 
шидсэний дараа ч 

Есүс Эзэн хэвээрээ 
л байх болно.

Бид Есүсийг 
цовдолсон бол 

чамайг харин чулуу 
шидэж ална даа.

Доромжлогч.

Энэ манай шашныг 
доромжилж байна. Бид үүнийг 

үхэх ёстой гэж үзэж байна. 
Саул аа, дээдсээс биднийг 
дэмжиж байгаа биз дээ?

 Би шийтгэхийг зөвшөөрсөн 
гарын үсгийг нь зурчихъя. Наад 

хүн чинь тэр үхсэн Назарын 
Есүсийн дагалдагч нарын нэг 

байгаа юм. Энэ доромжлол одоо 
эцэслэх болсон. Чулуугаар шидэж 

хороох ажлаа эхлүүлж болно.

Саул аа, миний 
хувцсыг харж 

байгаарай.

Эзэн Есүс минь ээ, 
сүнсийг минь хүлээн авна 
уу. Энэ нүглийг тэдний 

эсрэг бүү тооцооч. 

Үйлс 7:58-59
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Доромжлогчийг ал!

Энэ Есүсийн 
хүмүүсийг ингээд 

дуусгая!

Энэ бол 
зөвхөн эхлэл!

Энэ үеэр Иерусалимд 
чуулганы эсрэг агуу их 
хавчлага эхэлжээ.  Элч 
нараас бусад бүх хүн 

хотыг орхин явсан юм. 

Фарисай Паул чуулганы 
эсрэг тэмцэн эрэгтэй, 

эмэгтэй хүмүүсийг 
гэрээс нь хөөн шоронд 

хийж байлаа.

Энд дахиад өөр 
Христийн дагалдагч 

байна уу?

Аавыг минь 
битгий зодооч!

Наад эмэгтэйгээ 
бас бариад ав.

Үйлс 7:59-8:3

ТҮК!
ТҮК!

293



Филип гэгч христитгэлт нэгэн 
хүн залбирч байхад түүн дээр 

тэнгэр элч ирэн ярьжээ.

Ôèëèï ýý, áîñîîä 
Èåðóñàëèìààñ Ãàç 

óðóó óðóóääàã 
çàìààð ÿâ.

Намайг яагаад 
тийшээ яв гэж байгаа 

юм бол оо? Гэхдээ 
Бурхан яв гэж байгаа 

бол би явна аа. 

Энэ өнөө газар 
мөн юм шиг 
байна. Одоо 
яах вэ Эзээн!

Эзэн минь 
ээ, Та надаас 

юу хүссэн 
юм бэ?

Сүйх тэрэг! Эзэн Та 
намайг энд авчирсны учир 
энэ юм уу? Тэргэн дотор 

Таны өөртөө сонгосон хүн 
байгаа юм уу?

Явж очоод 
тэргэнд суу.

Үйлс 8:26-29
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Тэргэн дотор Этиопын хатан хааны албанд хүчин 
зүтгэдэг эрх мэдэл бүхий нэгэн явж байлаа. Энэ 

хүн тэр хаанчлалын бүх баялаг болох хатан 
хааны эрдэнэсийн санг хариуцдаг байв. Мөнөөх 
хүн Иерусалим орж, иудей заншил ёсоор мөргөл 
үйлдээд Этиоп уруу буцаж яваа нь энэ аж. Тэр 

замдаа Бичээсээс уншиж явав.

“Тэр нядлагдах хонь мэт 
хөтлөгдсөн бөгөөд хяргагчийн 

өмнө буй хурга дуугүй байдаг шиг 
Тэр амаа ч нээгээгүй юм… Учир нь 

Түүний амь дэлхийгээс 
зайлуулагдсан юм.” 

Би таныг эш 
үзүүлэгч Исаиагийн 

номыг уншиж 
байгааг сонслоо. Та 
уншиж байгаа юмаа 
ойлгож байна уу?

Та сая 
Иерусалимаас 

ирэв үү?

Чи миний юу уншиж 
байгааг мэджээ. Хэн 

нэгэн хүн надад 
тайлбарлаж өгөхгүй 

бол би ойлгохгүй байна. 
Ороод ир, цуг явъя.

Тэглээ. Би тэнд мөргөл 
үйлдэхээр очсон юм. 

Манай өөрийн шашин ер 
амар тайвныг авчрахгүй 
юм байна. Бурхан биднээс 

алс хол бололтой.

Үйлс 8:27, 30-34

Би амлагдсан Мессиагийн
 тухай уншсан юмаа. Тэгтэл сая 

Иерусалимд очсон чинь олон мянган хүн 
Мессиа ирчихсэн, бас цовдлогдоод 

үхлээс эргээд амилчихсан гэж яриад 
тунхаглаад байх юм. 

Òýãýýä ë áè ýø ¿ç¿¿ëýã÷äèéí 
áè÷ñýí íîìóóäààñ ÿã èéìýðõ¿¿ þìíû 

òàëààð óðüä÷èëàí õýëñýí ç¿éë áàéíà óó, 
¿ã¿é þ¿ ãýæ õàéæ áàéãàà þì. Ýíý ýø 

¿ç¿¿ëýã÷ Èñàèà ººðèéíõºº òóõàé õýëýýä 
áàéíà óó, ýñâýë ººð õ¿íèé òóõàé ÿðèàä 

áàéíà óó, ÷è ìýäýõ ¿¿?
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Энэ Исаиа ном чинь бараг
 800-аад жилийн өмнө бичигдсэн ном. 

Таны уншиж байгаа энэ 53-р бүлэг 
чинь Мессиагийн талаар хэлсэн маш 
олон эш үзүүллэгийн нэг нь л байгаа 

юм. Энэ дээр Есүсийг “голж 
доромжилно” гэсэн байгаа юм. 

Та Иерусалимаас ирсэн 
гэлээ. Хэдий Есүс олон агуу 
гайхамшгийг үйлдсэн боловч 
манай шашны удирдагчид үл 

ойшоосон юм. 

Исаиа Есүсийг бидний
 гэм нүглийг төлөхийн тулд 

шархдан зовлон эдэлнэ гэсэн 
байдаг. Тавдугаар ишлэл дээр 

нүгэлтнүүдийн авах ёстой 
шийтгэл Есүст тохогдоно 

гэсэн байна. 

Ишлэл 7 бол Есүс 
шүүгдэхээр зогсохдоо 
өөрийгөө өмгөөлөн 

хамгаалахгүй гэдгийг 
хэлсэн эш үзүүллэг. 

Зургадугаар ишлэлд би бүр ч их дуртай. 
Ингэж хэлсэн байдаг. “Бид бүгдээрээ хонь мэт төөрч, 

хүн бүр өөрийн замаар явав. Харин ЭЗЭН бидний 
гэмийг бүгдийг нь Түүнд тохов.” Энэ ишлэл хүн 
бүр Бурханы хүслийг орхин өөрийн нүгэлт замаар 

явсан ч Бурхан харин бидний нүглийг Есүст тохоон 
үхүүлснээр бидний дуулгаваргүй байдлын 

төлөөсийг төлүүлсэн гэсэн утгатай аж. 

Ишлэл 8 Өөрийнхөө 
хүмүүсийн гэм бурууг 

төлөхийн тулд шоронгоос 
үхэлд хүргэгдсэн тухай юм.

Åñä¿ãýýð èøëýëä
Åñ¿ñèéã áàÿí, ÿäóóãèéí 

àëü àëèíòàé íü õàìò 
îðøóóëàãäàíà 
ãýñýí áàéíà.

Åñ¿ñ áóñàä á¿õ õ¿ì¿¿ñ 
ãýì í¿ãýë ¿éëäñýí øèã ãýì 
í¿ãýë ¿éëäýýã¿é ÷, áèåýðýý 

òýäíèé í¿ãëèéí òºëººñ 
áîëñîí ó÷ðààñ øàðõäàæ, 

çîâëîí ýäýëñýí þì. 

Ишлэл 10 Есүсийн 
үхлээс амилсан явдал  
болоод түүнээс хойших 

ажил үйлсийн талаар 
өгүүлж байна.

Маш олон эш үзүүлэгч Есүс 
амилсныхаа дараа хааны сэнтийд 

заларч, хожим биднийг үхээд өмнө 
нь очиход бидний амьдарсан 

амьдралыг шүүнэ гэсэн байдаг.

Исаиа 53:3-10; Үйлс 8:35; Ром 2:16

НҮГЭЛ
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Хуулийн багш нар, тахилчдын зарим нь
 Есүсийг хүлээж авсан ч харин зарим нь өөрсдийнх 

нь хуурамч зан хоёр нүүрийг илчлэхэд уурлан 
хилэгнэсэн юм. Тэд ромчуудыг үгүй хийх Мессиаг 

хүлээж байсан болохоос биш гэм нүглийг нь 
илчлэх нэгнийг хүлээж байгаагүй юм. Тэд хаант 
улсыг захирахыг хүссэн боловч Бурханаар зүрх 

сэтгэлээ удирдуулахыг хүсээгүй ажээ. 

Òýãýëã¿é ÿàõàâ. Ãýõäýý Áóðõàí á¿õ 
ç¿éëèéã áîëîõîîñ íü ºìíº ìýääýã áîëîõîîð 

Ìåññèàãèéí òóõàé áàðàã 340 ýø ¿ç¿¿ëëýã 
õýëýãäñýí áàéäàã. ¯¿ãýýð áèä, çºâõºí Åñ¿ñ ë 

Áóðõàíààñ èëãýýãäñýí æèíõýíý Íýãýí ìºí 
ãýäãèéã ìýääýã þì.  

Эд нараас өөр Есүс 
дээр биеллээ олсон эш 
үзүүллэгүүд байдаг уу?

 Дуулал 22 бол 
Есүсийг цовдлуулан 

үхэх тухай эш үзүүллэг 
байгаа юм. 

Äóóëàë íîì ÷èíü 
õ¿íèéã öîâäîëæ øèéòãýäýã 
¸ñ ãàðàõààñ á¿ð ºìíº áóþó 

1000 æèëèéí ºìíº 
áè÷èãäñýí ãýäýã áèç äýý?

Äóóëàë 22:16 äýýð Åñ¿ñèéí ãàð õºë õàäààñààð õàäóóëñíààñàà 

áîëîîä öîîðîõ òóõàé çºãíºñºí áàéäàã. Èøëýë 14-ò ìàø èõýýð 

öàíãàæ ìºí ÿñíóóä íü ¿åíýýñýý ìóëòàð÷ ¿õýõ òóõàé áàéäàã. Õàðèí 

Äóóëàë 34:20-ä Åñ¿ñ öîâäëóóëæ ¿õýõ áîëîâ÷ Ò¿¿íèé íýã ÷ ÿñ õóãàðàõã¿é 

ãýñýí áàéäàã. Öîâäëóóëñàí õ¿ì¿¿ñèéí ÿñûã õóãàëäàã çàíøèëòàé. Õàðèí 

Åñ¿ñ àëü õýäèéí àìüñãàë õóðààñàí áàéñàí 

ó÷èð ÿñûã íü õóãàëàõ øààðäëàãà áàéñàíã¿é. 

Äóóëàë 22:17-ä õ¿ì¿¿ñ Ò¿¿íèéã í¿öãýëíý ãýñýí áàéäàã 

áîë 18 äóãààð èøëýëä õóâöñûã íü õóâààæ íºìðºãíèéõ íü 

òºëºº øîäíî ãýñýí áàéäàã. 

Ò¿¿í÷ëýí Çåõàðèà 12:10-ò ãàðûã íü õàäàæ, äàðàà íü

 èóäåé÷¿¿ä õàäààñíûõ íü ñîðâèéã õàðàõ áîëíî ãýñýí áàéäàã. Èñàèà 

50:6-ä íóðóóã íü òàøóóðäàæ, õàöðûã íü àëãàäíà ãýæ áè÷ñýí. 

Äóóëàë 16:10-ò õýäèéãýýð õ¿ì¿¿ñ Ò¿¿íèéã îðøóóëàõ áîëîâ÷ áèå íü 

òýíä ÿëçðàõã¿é ãýæ õýëñýí áàéäàã. Ýø ¿ç¿¿ëëýã¿¿ä áèäýíä Ò¿¿íèé àíä 

íàéç íü Ò¿¿íýýñ óðâàõ áºãººä óðâàã÷ äàðàà íü ººðèéãºº ä¿¿æëýí, 

ä¿¿æë¿¿ðýýñýý óíàõäàà ãýäýñ íü õàãàðàí ¿õíý ãýñýí 

áàéäàã. Õîæèì íü óðâàã÷èéí ¿õñýí òýð ãàçðûã õàðèéí õ¿ì¿¿ñèéã 

îðøóóëäàã îðøóóëãûí ãàçàð áîëãîæýý. 

Ñàÿûí ÿðüñàí ç¿éë¿¿ä áîëîí ýø ¿ç¿¿ëýã÷äèéí áè÷ñýí ººð îëîí

 ç¿éë¿¿ä áèåëýãäñýí þì. Íàçàðûí Åñ¿ñ Õðèñò áîë åðòºíöèéí Àâðàã÷, 

Ìåññèà ìºí ãýäýãò ÿìàð ÷ ýðãýëçýý áàéõã¿é áèëýý. 

Дуулал 22:6, 17-18, 16:10, 34:20; Исаиа 50:6, Зехариа 12:10

Хуулийн багш нар, тахилчид 
Аврагчийн тухай эш үзүүллэгүүдийг 

ярьж байхыг би зөндөө сонссон. Гэтэл 
яахаараа тэд чинь Есүсийг юман 

чинээ боддоггүй билээ?
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Би Есүсийг Мессиа гэж итгэж 
байна. Тэр бол бидний нүглийг авч 
хаях амлагдсан хурга мөн. Тэгвэл 

одоо бид ямар ч өргөл өргөх хэрэггүй 
боллоо шүү дээ. Есүс бол Бурханд 

хүрэх хаалга юм байна. Би Есүсийн 
дагалдагч болно.

Та бүхий л зүрх 
сэтгэлээсээ Есүст итгэж 
байгаа бол би танд усан 

баптисм хүртээе. 

Би Аврагч Эзэн 
Есүс Христийн нэр 
дээр усан баптисм 

хүртээж байна.

Бурханыг 
магтъя!

Нөгөө хүн 
чинь хаашаа 

явчихав?

Алга болчихлоо!

Тэр хүн Бурханд хаа 
нэгтээ хэрэг болсон байх аа. 
Этиоп уруугаа буцаж очоод 
Мессиагийн талаар сурсан 
юмаа хатан хаанд дуулгая.

Тэр цагаас хойш Этиопт сүм чуулганууд 
байгуулагдаж өнөөгийн лалын шашинтнуудад

 ихэнх итгэгчид нь алагдах хүртлээ үргэлжилсэн юм.

Үйлс 8:36-39

Энд ус байна! Ер 
нь усан баптисм 
хүртэж яагаад 

болдоггүй билээ?

Ээ тэгэлгүй 
яах вэ! Би 

итгэж байна!
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