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Амь нас нь аюул 
заналд өртөөд байсан 

учир итгэгчид Бурханы 
үгийг сонсож, магтаал 
өргөхийн тулд нууцаар 

цуглардаг болжээ.

Есүс ингэж хэлсэн. “Хэрэв хэн нэг чинь 
Миний дагалдагч болбол тэр хүн загалмайгаа 
үүрээд намайг дагах хэрэгтэй.” Бид үнэхээр 

Есүсийг дагахаар дуудагдсан бол бас 
загалмайгаа үүрээд дагах ёстой гэсэн үг. 

Дуулал 22-т ингэж хэлж байна…

Анд нөхөд минь ээ, Эзэн маань 
бидний гэм нүглийг авч хаяхын тулд Өөрөө 

зовлон эдэлсэн билээ. Бид ч бас Түүний төлөө 
зовлон туулахад гайхах хэрэг байхгүй ээ.  

Тиймд эдэлж буй хавчлага дарамтаа хараад 
айж сандрах хэрэггүй юм.

Бурхан минь ээ, 
бидэндээ туслаач. 

Энэ нөгөө алуурчин 
Саул байна.

Бүү хөдөл! Харийн шашныг бид 
зөвшөөрөхгүй. Та нар манай өвөг 

дээдэс, үндэс угсааг доромжилдог. 
Та нар тэнэгүүд! Та нар итгэлээсээ 

урва, эсвэл үх.

Толгойлогчийг нь 
бариад ав. Бусдад 
нь жишээ болгоё.

Итгэж болох бүх л 
Мессианууд бидэнд байсан. 

Гэтэл та нар яахаараа тэр 
үхсэн мужаанд шүтэж 
мөргөөд байдаг байна.

Бидний Эзэн Есүс 
амьд байхаар зогсохгүй Тэр 

бол ертөнцийг Бүтэээгч 
Эзэн билээ. 

Чи тэгвэл 
эхнэрээ шоронд 
хатахын цагт хэл 
яриагаа өөрчлөх 

байлгүй дээ.

Болиоч ээ! 
Эхнэрийг минь 

үлдээгээч!

ТҮК!

Маттай 16:24; Марк 8:34, Үйлс 9:1-2

ТҮК!
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Христийг 
шүтэгчид ээ, 
дахиад нэг 
чинь ирлээ.

Бид христитгэгчид 
болохдоо ийм юм 

болж магадгүй гэж 
мэдэж байсан юм аа.

Харин тийм ээ, 
бүгдээрээ ерөөсөө түүний 

төлөө залбиръя. Бурхан 
зүрх сэтгэлийг нь зөөллөж,  

үнэнийг хараасай гэж 
залбиръя. 

Бид нарын 
зарим ч эхлээд 

эргэлзэж байсныг 
санаарай.

Энэ нөгөө Саул гээч 
Фарисай мөн биз. Тэр 

бүр бидэнд хорсон, 
биднийг тарчлаахаар 

шатаж байгаа юм.

Тэр Саул үзэн 
ядалт хорслоор 

дүүрчихээд 
байгаа юм.

За ашгүй, Саул чи 
Иерусалимыг Есүсийг 

дагагч буруу номтнуудаас 
овоо цэвэрлэчих шиг 

боллоо.

Тийм биш байна аа. Алж 
устгаад, шорон гянданд хорих 

тусам улам олшроод байна. Тэд 
өөр хот суурингуудаар тараад 

Дамаскийн синагогууд тэднээр 
бүр дүүрчихээд байна.

Тэднийг баривчлах 
зөвшөөрлийг чамд өгье. 

Чи Дамаск уруу яв. 

Би одоо 
шууд 
явлаа.

Шашин шүтлэг, улс үндэстнээ буруу итгэл
 үнэмшлээс хамгаалах нь өөрийнх нь үүрэг 

хэмээн Саул үзэж байлаа. Гэсэн хэдий ч 
өөрт нь хэзээ ч байгаагүй их амар тайван, 
итгэл найдвар христитгэлтнүүдэд байдаг 

нь түүний уурыг хүргэж байв.

Саулын өмнө гэнэт нарны 
гэрлээс ч хурц гэрэл бий болов. 

Саул аа, Саул аа, 
юунд чи Намайг 

хавчина вэ?
Дагалдагчдыг минь 

шийтгэснээрээ чи Намайг 
хавчин дарамталж буй 
хэрэг. Би чиний мөрдөн 
мөшгөөд байгаа Есүс 

байна.

Эзэн Та хэн бэ, 
би Таныг хавчиж 

байна гэж үү?

Эзэн, Та 
надаар юу 
хийлгэхийг 
хүсээ вэ?Бос. Хот уруу оч. 

Тэнд чамд юу хийхийг 
чинь зааж өгнө.Саулын унаж явсан морь үргэн, 

түүнийг зам руу унагааж орхиод 
давхиад явчихав.

Үйлс 9:1-6
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Та нар тэр 
дууг сонсов 

уу?

Тэгсэн. Гэхдээ 
харин юу хэлээд 

байгааг нь 
ойлгоогүй.

Би ч бас ойлгоогүй. 
Яг тэнгэр дуугарч байгаа 
юм шиг сонсдож байсан.

Би юм харж 
чадахгүй байна! 

Туслаарай. Юм харж 
чадахгүй байна. 

Намайг хотод 
аваачаад өгөөч.

Тэр Бурханы 
дуу байсан!

Намайг Ананиа гэдэг. Есүс 
надтай үзэгдлээр яриад чам 
дээр очиж хараатай болгож 

өг гэсэн юм. 

Би үнэхээр 
хараагүй хүн.

Есүс Христийн
 нэр дээр дахин 
хараатай бол. 

Би харж байна! 
Та, Есүс эдгээлээ гэж 
хэлсэн үү? Есүсийн 

тухай илүү ихийг ярьж 
өгөөч. 

Тэгээд Ананиа Ариун 
бичээсийг нээж Саулд 
Есүсийн талаарх эш 

үзүүллэгүүдийг үзүүлэв. 

Тиймээ. Би үнэхээр тэнэг
 байжээ. Бичээст эхнээсээ л 

бичсэн байсан байна шүү дээ. Би бүр 
шашинлаг зорилгодоо дөрлүүлээд 
сохорчихсон байсан юм байна.  Би 
усан баталгаа хийлгэж, Есүсийн 

дагалдагч болмоор байна.

Бурхан Саулын 
нэрийг Паул болгон 

өөрчилжээ.

Үйлс 9:7-19
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Одоо харин Паул гэгдэх болсон Саул шинэ мэдээ өвөртөлсөн 
шинэ хүн болсон байлаа. Цааш христитгэгчдийг хороон 
устгахаа бүрмөсөн больж харин ч бусдыг Есүс Христэд 

итгэхэд уриалан дагуулахыг хүсэх болжээ. 

Би та нарын эргэлзээг 
ойлгож байна. Би ч бас 

итгэдэггүй байсан юм. Харин 
Назарын Есүс манай эртний эш 

үзүүлэгчдийн хэлсэн 
Мессиагийн талаарх бүх 

зөгнөлүүдийг биеүүлсэн юм 
гэдгийг би та нарт хэлэх байна. 

Гайхалтай 
агуу баталгаа бол 

Бурхан Өөрөө Түүнийг 
үхлээс амилуулсан 

явдал юм. Чи чинь юу гээчийн 
тэнэг амьтан бэ? Мессиа яаж 
Өөрийгөө дайснуудад алуулж 

байх юм бэ? 

Тэр бол бидний
 гэм нүглийг авч 
хаясан Бурханы 

хурга байсан юм. 

Тэр үед Бурхан мөн харь 
үндэстнүүдэд хүрч байлаа. Бурханыг 
залбирлаараа эрэн хайж байсан нэгэн 

Ромын зуутын дарга байжээ.

Бурхан минь ээ, би Таныг бүх хүн 
төрөлхтнийг бүтээсэн Бүтээгч гэдгийг 

мэднэ. Манай хүмүүсийн шашин ариун бус 
бөгөөд амар тайвныг өгч чаддаггүй. 

Өөрийнхөө замыг надад таниулаач. Би 
Таны замаар явахыг хүсч байна.

Хэн бэ? Юу 
гэнэ ээ? Та хэн 

бэ? Хаанаас 
ирэв ээ?

Бурхан залбирлуудыг чинь 
сонсоод намайг илгээлээ. Иоппад 
байдаг арьсчин Симоных руу хүн 
явуул. Тэднийх далайн эрэг дээр 
байдаг. Тэгээд Петр гэдэг хүнийг 

асуу. Петр танайд ирж чамд 
Бурханы үнэнийг хэлж өгнө.

Есүсийн 
загалмайн цусаар 

Бурхан амар тайвныг 
тогтоосон билээ.

Петр ээ, манай эзэн их шүтлэгтэй
 сайн хүн байгаа юм аа. Гэхдээ олон 

зүйлээс болоод тайван биш байдаг. Үргэлж 
залбиран мөргөж, сайн үйлс хийж, ядууст 
хүртэл өглөг өгөөд байхад Бурханы амар 

тайван түүнд алга байна.

Наадах чинь 
юу гэсэн үг 

вэ? Би энийг эзэнд 
чинь очоод 
тайлбарлаж 

өгье.

Зуутын дарга 
Петрийг үүдэн 
дээрээ тосон, 
түүнд мөргөв.

Бос. Намайг бүү шүт.
 Би тантай адил жирийн л 
хүн. Бүх хүмүүсээ дуудаад 

оруулаад ир. Би та нарт 
сайн мэдээ хэлье.

Ямар агуу өдөр вэ! Бурхан 
Өөрийн дагалдагчдын нэг, 

Петрийг бидэнд Есүсийн тухай 
яриулахаар явуулсан байна.

Тийм ээ. Би Есүсийг гурван жил 
хагас дагасан юм. Би Түүнийг цовдлогдсон 

байхыг ч, бас үхлээс эргээд амилсан байхыг ч 
харсан хүн. Үхлээс амилснаас нь хойш бид нар бүр 
таван зуугаараа хүртэл цуглаад Түүний айлдахыг 

сонссон юм. Тэр бүр бид нартай хамт хооллож бид 
Өөрт нь хүрч үзсэн юм. Есүс биднийг дайснаа 

хайрлаж, биднийг хавчин дарамтлагчдын төлөө 
залбир гэж сургасан билээ. Мөн Есүс 

Өөрийнхөө сүнсийг илгээсэн...

Үйлс 9:20-22, 10:1-27, 38-41
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Тэр өдөр зуутын дарга 
Корнелынхон гэр хотлоороо бүгд 

Есүс Христийн Сайн мэдээнд 
итгэж усан баптисм хүртжээ.

Паул Саббат өдөр
Антиох хотын 

синагогò иудейчүүдэд 
сургаалü çаав.

Та бүхэн намайг мэдэх билээ.
 Би христитгэгчдийг хавчин доромжилж, 

алж устгадаг байсан. Гэтэл Есүс надад нүд 
сохлом хурц гэрлээр үзэгдэж аянгын дуу 

хоолойгоор ярин, Өөрийнхөө үгийг зарлан 
тунхагла хэмээсэн юм.  Би Бичээсээс 

Мессиагийн тухай эш үзүүллэгүүдийг 
уншиж судлахад Есүс үнэхээр тэр бүхнийг 

биелүүлсэн болохыг олж мэдлээ.
Бурхан Давидын үр удмыг 

Израилийн Аврагч болгон босгох 
бөгөөд Иерусалимын зэрэгтнүүд 

Түүнд үхэх ял онооно гэж 
хэлсэн байдаг. 

Дуулал 2-т ингэж 
бичсэн байдаг “Чи бол 
Миний Хүү, өнөөдөр 

Би Чамайг төрүүлсэн”.

Дууллын өөр нэг хэсэгт Бурхан 
Өөрийн Ариун Нэгэнд ялзрал 

үзүүлэхгүй гэсэн байдаг. Өөр нэг эш 
үзүүллэгт Есүс үхэх боловч бие нь 

муудаж ялзрахгүй гэж хэлсэн байдаг. 
Мосегийн огт өгч чадаагүй нүглийн 

бүрэн уучлалыг та нар Христийн дотор 
олж чадна гэдгийг мэдтүгэй.

Бурхан Есүсийг 
харийнханд гэрэл, 

бүх үндэстэнд 
Аврагч болгон 
илгээсэн юм. 

Харийнхан гэнэ ээ! 
Харийнхан бол цэвэр 

бус хүмүүс. Тэд хэзээ ч 
иудейчүүдийн итгэлээс 

хуваалцах учиргүй 
хүмүүс.

Чи муу доромжлогч! 
Есүс ерөөсөө хууль бус 
хүүхэд байсан. Түүнийг 
эх нь нөхөрт гарахаасаа 

хамаагүй өмнө олсон 
гэсэн яриа бий. 

Наад тэрс үзлээсээ 
болж чи чулуугаар 

шидүүлж үхвэл 
таарах юм байна. Та нар нэгэнт мөнх амийн Сайн 

мэдээг хүлээн авахгүй бол эш 
үзүүлэгчдийн тунхаглан хэлж 

байсны дагуу бид энэ мэдээг харь 
үндэстнүүдэд хүргэх болно.

Үйлс 10:47, 14:34
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Иудей үндэстэн тэр чигээрээ Христийг 
бүрэн эсэргүүцэх нь тодорхой болсон тул 

Паул Израильд бус, харь үндэстнүүдэд 
хүч хөдөлмөрөө зориулахаар шийджээ.

Бурхан ба Түүний 
Хүү Есүс магтагдах 

болтугай. Аврал харь 
үндэстнүүдэд иржээ!

Есүсийн тухай эш 
үзүүллэгүүдээс илүү 

ярьж өгөөч. 

Маш олон харь хүн Сайн мэдээнд итгэж, 
Бурханы нигүүсэл дор амьдрах болжээ. 

Паул аа, надад 
усан баптисм 
хүртээгээч!

Иудейчүүд хилэгнэн уурсаж Паул, 
Барнаб хоёрыг хотоос гаргаж хаяад хот 

уруу дахин орж ирвэл амь насыг нь 
хөнөөхөөр заналхийлжээ. Тиймд Паул, 
Барнаб хоёр Ази уруу аялж тааралдсан 
болгондоо Сайн мэдээг тунхаглаж явав. 

Барнаб аа, намайг 
уначихвал битгий 
зогсоорой. Цаашаа 

гүйгээрэй.

Лустр хотод иудейчүүд 
Паулыг үхтэл нь зодоод 
хотоос гаргаж хаяжээ.

Бурхан минь ээ, 
тэднийг уучлаарай. 
Тэд Паулыг маань 

алчихлаа.

Үйлс 14:18-20
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Гэтэл харин Бурхан 
гайхамшгаа үзүүлж, Паулыг 

тэнхрүүлэн босгов.
Ёоох Паул аа, би 
чамайг үхчихлээ 
гэж бодсон шүү!

Болоогүй ээ. Бурхан надад зөндөө 
юм үзүүллээ. Би Түүний нэрийн 

төлөө нилээд зовох бололтой. Бид 
зөвхөн эхэлж байна. Хоёулаа 

буцаад хот руу оръё.

Эзэн минь ээ Та 
алдар, хүндлэл, 

магтаалыг авах нь 
зохилтой билээ…

Македоний Филиппой хотод Паул, 
Силас нар 39 удаа ташуурдуулаад 
шоронд хоригджээ. Зовон шаналж 

байсан хэдий ч тэдний зүрх сэтгэл хөөр 
баяраар дүүрч, шөнө дунд Бурхан 
Эзэнээ магтан дуулж байсан юм. 

Ааааа! 
Есүс бол 

Эзэн!

Дараах жилүүдэд нь Паул 
гурван ч удаа ташуурдуулан 

шийтгүүлсэн боловч Есүсийн 
тухай зарлан тунхаглахаа 

зогсooсонгүй.

Үйлс 14:19-20, 16:23-25; 2 Коринт 11:24-25

ТАС!
ТАС!
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Паулûã газар газар дамжин Сайн 
мэдээг тунхаглаж явахад сууж явñàí

хөлөг онгоц нь ãóрван удаа живж байжээ.

Нэг удаа Паул далайн 
усанд унаж нэг өдөр, 

нэг шөнө болсны 
дараa аврагджээ.

Аялж явах замдаа 
Паул олон удаа 

дээрэмдүүлж байжээ. 

Хэдий тийм ч Есүсийг зарлан 
тунхаглахаа зогсоогоогүй юм.

Ийнхүү Эзэний тухай Сайн 
мэдээг дэлхий даяар тараан 

явахдаа халуунд халж,  хүйтэнд 
хөрч, өлсөж цанган, өвдөж зовох 

зэргээр бүх төрлийн хатуу 
хөтүүг туулсан юм. 

Эзэн минь ээ, биеийг 
минь эдгээж өгөөч. Би 
дараагийн газар очиж 
Сайн мэдээг тунхаглах 

хэрэгтэй байна.

Паул хотоос хотод, суурингаас сууринд очиж, 
хуурамч шүтээний эсрэг зааж, Есүс Христийн 

сайн мэдээг хүмүүст зарлаж явлаа.

Чи хуурамч шүтээнүүдээсээ
 салж Бурхан уруу эргэсэн тул хуулийн 
ямар ч оролцоогүйгээр, итгэлээр чинь 

Бурхан чамайг зөвтгөлөө. Одоо чи 
Христийн биеийн нэг хэсэг болсон тул 

Бурханы гэр бүлийн гишүүн
 боллоо.

Бурханыг 
магтъя!

Энэ юмнууд надад 
амар тайвныг ердөө 

ч өгч байсангүй.

Хүмүүс жинхэнэ Бурханыг танин Түүн рүү ирэхдээ тахин шүтэж 
байсан хуурамч шүтээнүүд мөн тэдгээртэй холбоотой бүхнийг галд 
шатаан гэм нүгэлт амьдралаа ардаа орхиж байсан юм. Эзэний тухай 
мэдээ түгж эхэлснээс хойш хориодхон жилийн дараа гэхэд тэр үеийн 

улс гүрнүүдэд христитгэлт хүмүүс бий болон Есүс Христээр 
дамжуулан Эзэн Бурханаа магтан хүндэтгэж байлаа.

1 Коринт 10:14, 12:12-13, 18; 2 Коринт 11:25; Галат 2:6; Ефес 2:19
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Есүс дагалдагч нартаа ийн сануулжээ. “Тэгэхэд хүмүүс 
та нарыг зовлон гамшигт тушааж, та нарыг ална. 

Миний нэрээс болж та нарыг бүх үндэстэн үзэн ядах 
болно. Тэр үед олон хүн бүдрэх бөгөөд нэг нэгнээ үзэн 

ядаж, урван шүүхэд тушаана. Олон хуурамч эш 
үзүүлэгчид гарч ирж, олныг төөрөлдүүлнэ.”

Христийг дэлхийд байхад нүдээрээ үзэж 
харсан хүмүүс ч өтөлж, сүм чуулган ч 

Ромын хаант улс даяар өргөжин дэлгэрчээ. 
Энэ үеэс ромчууд христитгэлтнүүдийг алж 

хядан, хавчин дарлах үйл ажиллагаагаа 
явуулж эхэлсэн бөгөөд Христээс үл ухарсан 
болгоныг цэнгэлдэх хүрээлэнд олны өмнө 

хөгжөөн болгон гаргаж, зэрлэг бар 
арслангуудаар тас татуулдаг байлаа. 

Эзэн Есүс ээ, 
сүнсийг минь 

аваарай! 

Ааааааа!

Заримдаа итгэгчдийг ромын 
гладиаторууд сэлэмний ирээр тасчин 

алдаг байсан юм.  Харин итгэгчид 
итгэлээсээ ухрахгүй байгааг хараад 

хүмүүс гайхан биширдэг байлаа. Тэд 
Есүсийн төлөө алагдахад хэзээд 

бэлэн байжээ.

Жейсон минь 
хоёулаа тэнгэрийн 
улсад уулзана аа.

Болиоч ээ!

Аав аа, биднийг 
ингэж байгаагийнх нь 

төлөө эднийг бүү 
шийтгээрэй.

Матай 24:9-11

АРРРРРР!

АРРРРРР!
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Загалмай дээр үхэхээсээ өмнө 
Есүс Иерусалимын сүмийн 

тухай ийнхүү зөгнөжээ.

Та нар сүмийг харж 
байна уу? Би та нарт хэлье. 
Энэ сүм устаж үгүй болоход 

нэг чулуу ч нөгөө дээрээ 
давхарлаж үлдэхгүй.

Түүнээс дөчин жилийн хойно буюу МЭ 70 онд 
ромчууд хотыг дайран нураахад сүм ч бас 

устаж үгүй болсон юм. Сүмийн доторлогоо 
моднууд галд шатахад тэнд байсан алт хайлан, 

чулуун шал суурины ан цаваар урсан оржээ. 
Ромчууд алтыг авах гэж оролдохдоо бүх 
чулуунуудыг нурааж, тийнхүү Есүсийн 
урьдаас хэлсэн нь ёсоор болсон ажээ.

Энэхүү дайнаас амьд үлдсэн 
Иерусалим болон Израилийн бусад 

нутагт байсан иудейчүүд харийн улс 
үндэстнүүдэд дүрвэн гарч, тэдний үр 
удам өнөө үеийг хүртэл тэдгээр газар 

нутагтаа амьдран сууж байна.

Бид нар Сирид 
байдаг ахынх уруугаа 

явж байна. 

Христитгэлт иудейчүүд ч Сайн 
мэдээ тараасан улс үндэстнүүд 

рүүгээ явж тэндээ суурьшин сүм 
чуулганууд өсөн олширчээ.

Тэдний очсон газар бүрд аль хэдийн 
христитгэлт хүмүүс байсан бөгөөд 
тэднийг элэгсгээр угтан авч байв.

Бидэнд 
очих газар 
байхгүй ээ.

Иерусалимд тохиолдсон
 гай гамшгийг сонсож 

дуулсан. Та нар бидэнтэй 
байж болно шүү дээ.

Матай 24:2; Лук 19:43-44
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Элч нар нь Есүс Христийн эргэн амилсныг үхэн үхтлээ 
зарлан тунхагласан юм.  Тэд бүгдээрээ алагдсан бөгөөд 
тэнгэрийн улсад энэ дэлхийнхээс хавьгүй сайхан орон 
гэр бий гэсэн итгэл зоригтойгоор амиа өргөсөн байна. 

Заримыг нь 
ромчууд 

цовдолжээ.

Нэг хэсэг нь 
чулуугаар 
шидүүлж 
алагдав.

Зарим нь амьдаараа 
хуваагдаж, гэдэс 
дотроо хүртэл 

авахуулсан байна.

Өөр нэг хэсэг нь 
зэрлэг араатны 
хоол болжээ.

Зарим нь толгойгоо 
авахуулжээ.

Петр уруугаа харж 
цовдлогдсон юм.

Зарим нь тосонд 
аажмаар чанагдаж 

алагдсан юм.
Би сайхан газар очно 
оо. Бурхан та нарыг 
өршөөх болтугай.

Эзэн минь ээ, би 
Тантай адилхан үхэх 

зохисгүй хүн.

Тэд итгэлээрээ одоогийнхоо
 биетэй зүйрлэшгүй сайхан биетэй 
болж тэнгэрийн оронд очно гэсэн 

найдвартайгаар үхэцгээж байсан юм.

Матай 14:10; Иохан 21:18
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Есүсийг 
цовдлогдсоноос хойш 
жаран жилийн дараа 

дагалдагчдаас нь 
үлдсэн ганц хүн бол 
Иохан байв. Түүнийг 

Патмос хэмээх арал руу 
цөлсөн ажээ. Иоханы 

дээр Эзэний Сүнс 
оршиход Бурхан түүнд 
ирээдүйн талаар илчлэл 

өгсөн байна. Иохан, Би чамд ирээдүйд 
болох зүйлийг харуулъя. 

Харсан болгоноо тэмдэглэн 
бичиж аваад Азийн долоон 

сүмд илгээгтүн.

Энэ үеийн төгсгөл ирэхэд Есүс 
эргэн ирж Өөрт нь итгэж байгаад 

нас барсан болгоны булшийг 
онгойлгоно. Тэгээд амьд байгсдыг 
үхлээс амилуулагдсан хүмүүстэй 

нийлүүлэн тэнгэрийн мандалд 
уулзуулж үүрд хамтад нь байлгах юм.

Энэ дэлхийн төгсгөл ирэхэд 
Бурхан дэлхийд төсөөлшгүй 
их зовлонг авчирна. Тэр үед 

тэнгэрээс гал унах зэрэг 
олон төрлийн гамшгаар 

дэлхийн хүн амын олонхи 
нь устаж үгүй болох юм.

Хуурамч Мессиа ирж олон хүнийг хууран 
мэхэлнэ. Хүмүүсийн дух юмуу баруун 
гарын ар дээр тэмдгээ тавин тэднийг 

өөртөө итгүүлж засаглалдаа оруулах юм.

Тэрхүү тэмдгийг хүлээн аваагүй 
хүмүүсийг тамлан алах юм.  Тэр үед 
дэлхийд амьд үлдсэн хүмүүс маш их 

зовлон гамшгийг туулах болно. 

1 Тесалоник 14:4, 4:16-17; 2 Тесалоник 2:3-4; Илчлэлт 1:9, 11, 8:1-13, 9:18, 13:16, 20:4
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Дахин ирэхдээ Тэр жирийн хүн 
шиг бус харин сүр жавхлан, хүч 

чадлаа харуулан ирэх болно. 
Тэнгэр нээгдэхэд цагаан морь 
хөлөглөн доош бууж ирэх юм.

1 Тесалоник 4:16; Илчлэлт 1:16, 19:11-21, 20:10-15, 21:1-4

Эш үзүүллэгт хэлэгдсэний дагуу 
Есүс энэ дэлхийд эргэн ирнэ.

Тэр наран мэт гэрэлтэх бөгөөд 
тэргүүндээ олон титэм өмссөн байна. 

Гартаа долоон од барьж, амандаа 
үнэний сэлмийг зуусан байх ажээ. 

Тийнхүү ирэхдээ Сатаныг мөнхөд 
тамаа эдэлж зовох галт нуурт хаяад, 
дахин хэзээ ч хүн төрөлхтнийг уруу 

татахааргүй болгох юм. Есүс бас 
Өөрийн сүүлчийн дайсан болох 

үхлийг галт нуурт хаяж, энэ дэлхийг 
цоо шинэ болгоно. 

Хүүд нь итгэж байсан олон хүнийг 
Бурхан цуглуулан шинэ дэлхий дээр 

мөнх амийг өгөх болно. Бурхан тэдний 
нулимсыг арчихад тэд дахин хэзээ ч 
гуниг зовлон, үхэл хагацал, өвчин 

шаналал амсахгүй бөгөөд хуучны бүх 
юмс өнгөрөн одно. Есүс Өөрийнхөө 

шударга зөвт хүмүүсийн Аврагч хаан 
нь болж үхэл, нүглээс ангид шинэ 

ертөнцөд үүрд хаанчлах болно. 
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Ганц Бурхан байдаг бөгөөд Тэр бас 
цорын ганц Хүүтэй юм. Мөн ганц 

итгэл, ганц ариун ном байдаг бөгөөд 
энэ амьдралын дараа тэнгэрийн 
хаанчлалд орох ганц л зам бий.  

Дэлхийн улс үндэстэн бүрийн олон 
хүний олж мэдээд хүлээн авсанчлан 

Есүс бол зам, үнэн, амь мөн.

Есүс үхлээс амилснаас хойш хэдийгээр 2000 гаруй жил өнгөрсөн ч 
энэ дэлхий дээр Сайн мэдээг дуулж сонсоогүй хүмүүс байгаа билээ.  

Тэдэнд Сайн мэдээг зайлшгүй дуулгах шаардлагатай. 

Есүс Христийн Сайн мэдээ өдгөө 
2000 жил тунхаглагдан зарлагджээ. 

Есүс хаанчлалын Сайн мэдээгээ 
дэлхий даяар тархаж улс үндэстэн, 

овог аймгийн хүн бүр сонсож 
мэднэ хэмээн урьдчилан хэлжээ.  

Христийн Сайн мэдээ бол энэ дэлхийн 
бусад шашин шүтлэгтэй огт адилгүй 

бөгөөд ямар нэгэн шахалт сүрдүүлгийн 
хүчээр түгээгүй юм. Есүс дагалдагч 

нартаа дайснаа хүртэл хайрлан, дуу хуур 
баяр хөөрөөр дүүрэн байхыг сургасан 
байна.  Өнөөдөр дэлхийн бүх үндэстэн 
бүх хэлийн хүмүүс уучлал, мөнх амийг 

аваад хөөр баяраар дүүрэн байгаа билээ.

Иохан 3:16, 14:6
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