
500 жилийн дараа

Одоо цаг нь болжээ. 350 гаруй эш үзүүллэг биелэгдэхэд бэлэн боллоо.

Даниелын эш үзүүллэгээс хойш 500 гаруй жил өнгөрчээ. МЭӨ 6 онд ромчууд иудейчүүдийн 
шашин шүтлэгийг чөлөөтэй болгосон боловч татвар, татаасаар хүчтэй дарамталж байлаа. Бурханы 
өргөө дахин баригдаж, иудейчүүдийн амьдралын гол төв нь болж байсан юм. Ихэнх хүмүүс ирэх 

Мессиагийн талаар мартсан боловч цөөхөн хүн Хуулийг сахин биелүүлж, Христийн ирэхийг 
хүлээж байлаа. Тэрхүү цөөн хүний дунд Симеон хэмээх нэгэн хөгшин байжээ. Тэрээр шударга 

ариун хүн байсан бөгөөд эш үзүүлэгчдийн өгүүлсэн тэр Нэгэнийг хүсэн хүлээсээр байв. Олон жил 
эш үзүүллэгүүдийн талаар уншиж судалсан учраас цаг хугацаа тун их ойртсоныг мэдэж байлаа. 
Нас нэгэнтээ ахисан болохоор удаан амьд явахгүй болсон ажээ. Анх Бурхан Евад өөрийнх нь үр 

Бузар нэгний ажил үйлсийг устгана гэж хэлснээс хойш 4,000 жил өнгөрчээ. 
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Абрахам, Исаак, Иаковын 
Бурхан минь ээ, би Аврагчийг 
удаан хүлээлээ. Одоо би удаан 

амьд явахгүй биз дээ.

Чи удаан амьдрахгүй нь 
үнэн, гэхдээ нүд анихаасаа 
өмнө Амлагдсан Нэгэнийг 

харах болно.

Мика 5:2 дээр 
хэлсний дагуу Хүү ч бас 
Бурханы адил мөнхийн 
байх ёстой. Тэгтэл бас 
Дуулал 45:6 дээрх эш 

үзүүллэг Бурхан Өөрөө 
Хүүг бас Бурхан гэж 
дууддагийг юу гэж 

ойлгох вэ?

Симеон Бичээсээс уйгагүй хайсаар Христийн 
талаарх олон эш үзүүллэгийг олж мэджээ. 

Симеон чи энд өдөр бүр л ирэх юм. 
Бүх тахилч нар чам шиг ийм итгэлтэй 

байсан ч болоосой. 

Исаиа номд байдаг Христийн 
талаарх эш үзүүллэгийг та нар юу 
гэж үздэг вэ? Онгон бүсгүй хүүхэд 

тээж хүү төрүүлнэ гэж хэлсэн 
байна. Энэ л тэгэхээр Евад хэлсэн 

эмэгтэйн үр байх ёстой доо.

Тийм ээ, Исаиа бас түүнийг 
Агуу хүчит Бурхан гэж хэлэгдэнэ 

гэсэн байдаг шүү. Гэхдээ эш 
үзүүллэгүүдийг ойлгоход хэцүү 

байдаг юм аа. 

Цөөхөн хүн 
чиний ярьж байгаатай 
санал нийлдэг. Тийм 

болохоор чи олны дунд 
хамаагүй ярьж 

болохгүй. Тэгэхгүй бол 
чамайг чулуудан алж 

магадгүй шүү. 

Чи харна аа. Намайг нүд 
анихаас өмнө Мессиа яг энэ 
өргөөнд ирнэ. Тэгэхээр нь би 

Түүнийг харах юм. 

Тэр хүн зөв ярьж 
байгаа байх шүү. 

Чи хэн бэ? 
Чи эдгээр 

зүйлүүдийн 
талаар юу мэддэг 

юм бэ? 

Би та нарын яриаг 
хажуугаас чинь чих тавин 
сонсохгүй байж чадсангүй. 
Би ч бас Бичээсийг зөндөө 

судалсан. Даниел 500 
жилийн өмнө Мессиагийн 

ирэх цагийн тухай их 
сонирхолтой зүйлс хэлсэн 

байдаг юм. 

Хуулийн багш 
нарын мэдэхгүй юуг 

чи мэддэг юм бэ? 

Манай аав хуулийн багш л даа. Аав маань надад эш 
үзүүллэгүүдийг тайлбарласан юм аа. Бурхан Даниелд 

Иерусалимыг сэргээн барих тушаал гарснаас хойш 483 
жилийн дараа Мессиа ирнэ гэж хэлсэн байдаг. 

 Тэр тогтоол гарснаас хойш 449 
жил болж байна. Харин одоо тэгэхээр 
34 жил үлдсэн байна. Мессиа одоо ч 

бараг гадаа гудманд алхаж явах 
боломжтой болоод байна.

Гэхдээ арай үгүй ээ. 
Ариун Сүнс намайг 

үхэхээсээ өмнө нярай 
Мессиаг яг энэ 

өргөөн дотор харна 
гэж хэлсэн. 

Та ийм юмнуудыг 
яаж мэддэг байна аа?

Чи харна, 
хүү минь.

МЭӨ 6 он

Эхлэл 3:15;  Дуулал 45:6; Исаиа 7:14, 9-6; Мика 5:2; Лук 2:25-26
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Амлагдсан Христийн 
ирэхийг Симеон 

хүлээсээр байлаа. Тэр 
үед Захариа хэмээх 

нэгэн тахилч Бурханы 
өргөөнд залбирахаар 

орж ирэв. Захариа 
эхнэрийн хамт өтөлж 

хөгширсөн байсан 
бөгөөд тэдэнд өөрийн 

гэсэн хүүхэд огт 
заяагаагүй юм.  

Гэнэт нэгэн тэнгэр элч 
тахилын ширээний 
хажууд гарч ирэв!

Бүү ай. Чиний 
залбирлыг Бурхан 

сонссон. Эхнэр Елизабет 
чинь хүүтэй болно, та 

нар түүнийг Иохан 
хэмээн нэрлэнэ. 

Түүнийг төрөхөд хүмүүс баярлан 
хөөрнө. Учир нь тэрээр хүмүүсийг 
Мессиаг ирэхэд бэлэн болгох юм. 

Тэр дарс ба согтууруулах 
ундааг огт хэрэглэхгүй
 бөгөөд Елиагийн хүч

 ба сүнсийг хүлээн авна.

Таны хэлснийг үнэн гэдгийг 
би яаж мэдэх юм бэ? Эхнэр бид 

хоёр хоёулаа хүүхэдтэй болж 
чадахааргүй өтөлсөн улс. Тэгээд ч 

эхнэр маань насааараа 
л хүүсэр байсан.

Би бол Бурханы оршихуйд 
зогсож байдаг Габриел байна. 

Намайг чамд энэ зүйлсийг хэлүүлэхээр 
явуулсан юм. Чи тэмдэг хүсээ юу? 
Тэгвэл чи энэ бүхнийг биелэгдэх 
хүртэл юм ярьж чадахгүй болно. 

4,000 жилийн туршид эш үзүүлэгчид 
ирэх Мессиагийн талаар урьдаас 

зөгнөн хэлж байсан юм. 700 жилийн 
өмнө эш үзүүлэгч Исаиа ингэж 

хэлжээ: “Харагтун, онгон бүсгүй 
хүүхэдтэй болж хүү төрүүлэн 

түүнийгээ Иммануел буюу Бурхан 
бидэнтэй хамт гэж нэрлэнэ.”Чи ярьдаг 

болоод энэ тухай 
хоорондоо ярилцах цаг 
болоход би их баярлана 

даа. Манайх ёстой 
чимээ аниргүй байна. Чи 
тэр тэнгэр элчтэй маргах 

хэрэггүй байж дээ.

Захариа аа, одоо ч итгэхэд 
бэрх байна аа. Яг манай үндэстний эх 
Сара шиг Бурхан бидний залбирлыг 

сонсоод намайг агуу эш үзүүлэгчийн эх 
болгосон байна шүү дээ.

Мариа Иосефтэй суухаар сүй тавьсан байлаа. Тэрээр ямар 
ч эр хүнтэй ойр дотно харилцаатай байгаагүй бөгөөд 

Мосегийн өгсөн хуулиудыг дуулгавартай дагадаг байв. 

Гэнэт Мариад нэгэн 
тэнгэр элч үзэгдэв!

Мариа, чи Бурханы 
мэлмийд тааллыг олжээ. 
Чи хэвлийдээ Бурханы 
Хүүг тээж төрүүлнэ.

Би ямар ч эр хүнтэй 
ойртож үзээгүй атал ийм юм 

яаж байж болох юм бэ?

Бурханы Ариун Сүнс чамайг 
бүрхэнэ. Чиний хэвлийд олдох тэр 
ариун ураг Бурханы Хүү болох юм. 
Хүүсэр гэгддэг байсан чиний үеэл 

Елизабет одоо хүүтэй болсон. Одоо 
зургаан сартай болж байна.

Би Эзэний 
шивэгчин билээ. 

Өөрийнх нь хүссэнээр 
надад биелэгдэх 

болтугай. 

Би Бурханы Хүүгийн эх болно. 
Иосеф надад итгэх болов уу? Ойлгох 
болов уу? Намайг жирэмсэн болсныг 

хараад хүмүүс юу гэх бол оо? Аа нээрэн 
Елизабет дээр очиж түүнтэй л 

хамт байя даа.

Лук 1:5-20, 26-40
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Елизабет!

Мариа, охин 
минь!

Эмэгтэйчүүдийн дундааас 
ерөөлтэй нь чи мөн. Хэвлий дэх 

үр чинь ерөөлтэй еэ. Эзэний 
минь эх над дээр ирдэг би чинь 
хэн билээ? Мэндийн дууг чинь 
сонсонгуут хэвлий дэх үр минь 

баярлан тонгочиж байна. 

Сэтгэл минь 
Эзэнийг дээдэлнэ. 

Сүнс минь ч Аврагч 
Бурхандаа баясна. Энэ 

мөчөөс хойш бүх үеийнхэн 
намайг ерөөлтэйд тооцно. 

Учир нь хүчит Бурхан 
миний төлөө агуу үйлсийг 

хийсэн билээ. 

Ядуу дорой биднийгээ 
Эзэн маань дээш өргөжээ. Бурхан 
Эзэн маань Абрахам эцэгт маань 

амлахдаа л нигүүлсэл дотроо 
биднийгээ санажээ.

Мариа Елизабетийн 
хамт гурван сар 
орчим байжээ.

Захариа хүү гарна 
гэдэгт бүр эргэлзэхгүй

байсан. Тэнгэр элч 
тэгж хэлсэн гэсэн.

За за хүү юм бол 
аавтай нь адилхан 

Захариа л гэж нэрлэх 
байлгүй дээ. 

Цаадах чинь 
ирлээ. Өөрөөс 

нь асууя.

Тэнгэр элчид итгээгүй 
болохоор өөрийг нь 

хэлгүй болгочихсон юм 
гэнэ лээ.

Елизабет хүүгээ төрүүлэх цаг болжээ.

Хүүдээ хэн 
гэж нэр өгөх гэж 

байгаа юм бэ?

Самбар аваад ир 
гэж байна.

Тэнгэр элч тэгж тушаасан 
болохоор хүүгээ Иохан 

гэж нэрлэнэ гэнэ ээ.

Удамд нь ямар 
ч Иохан гэдэг 

нэртэй хүн байхгүй 
шүү дээ. 

Үнэхээр хүү 
гарсан шүү. Их үсэрхэг 

хүүхэд байна. 

Эзэний хэлснээр 
хүүгийн нэр бол Иохан. Энэ 

хүүхэд манай израиль үндэстэнд 
Мессиаг танилцуулах болно. 

Захариа ярьж байна! 
Энэ олон сарын дараа 
одоо л ярьж байна!

Энэ чинь 
чухамдаа нөгөө 

ирнэ гэж эш 
үзүүлэгдсэн Елиа 
байж болох уу?

Лук 1:41-64
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Энэ үеэр Иосеф Мариаг 
жирэмсэн болсныг 
мэджээ. Тэр хүүхэд 

өөрийнх нь биш гэдгийг 
ч бас мэдэж байв. 

Ээж ээ, би одоо 
ч итгэж чадахгүй байна. 

Мариагийн эргэн тойронд 
ямар ч эр хүн байгаагүй 
шүү дээ. Цаг үргэлж л 

гэрийнхнийхээ дунд байсан 
даа. Би тийм болгоогүй. 

Гэтэл гарцаагүй жирэмсэн 
болсон байна. 

Эцгийг нь тэгээд 
тэр өөрөө хэн гэж 

байна?

Ээ Иосеф минь, 
одоо яах гэж 
байна даа?

Би одоо түүнтэй гэрлэхгүй 
ээ. Гэсэн ч бас олонд мэдэгдмээргүй 

байна.  Түүнийг завхайрсан гээд чулуу 
нүүлгэнэ шүү дээ.  Зүгээр чив 
чимээгүй л сүйгээ цуцалчихъя.

Цаадах чинь 
хүүхдийн эцгийг 

Бурхан гээд байгаа юм 
аа. Ямар ч бодит 

харилцаагүйгээр Ариун 
Сүнсээр хэвлийг нь 
үртэй болгосон гэж 

яриад байгаа. 

Юу гэнэ ээ. 
Цаадах чинь 
солиорчихоо 

юу?

Мариа бас 
хүүхдийг энэ 

дэлхийн Аврагч, 
Бурханы Хүү 
болно гэсэн.

Òèéì õ¿¿õýí èéì þì 
ÿðèíà ãýäýã ÷èíü Áóðõàíûã 

äîðîìæèëñîí õýðýã. Áè 
Ìàðèàãààñ àëü áîëîõ ò¿ðãýí, 

ñ¿ð äóóëèàíã¿é õîëäîõ 
õýðýãòýé áàéíà.

Энэ бол Исаиагийн 
эш үзүүлсэн “Онгон 

бүсгүй хүүхэдтэй болж Хүү 
төрүүлнэ. Тэгээд тэд Түүнийг 

Иммануел, орчуулбал 
бидэнтэй хамт буй Бурхан 

гэж нэрлэнэ” гэсэн
 нь билээ. 

Тэр үдэш Иосефыг унтаж байхад 
нь тэнгэр элч үзэгдэв.

Давидын хүү Иосеф оо, 
Мариаг эхнэрээ болгохоос 

бүү эмээгтүн. Учир нь түүнд 
олдоод байгаа нь Ариун 

Сүнснийх юм. Түүнийг Хүү 
төрүүлэхэд чи Түүнийг Есүс 

гэж нэрлэ. Учир нь Тэр 
Өөрийн ард түмнийг нүглээс 

нь аварна.

Мариа, чамд 
итгэлгүй, эргэлзэж 
байсны минь төлөө 
намайг уучлах уу?

Мэдэж байна аа. Энэ бүхэн 
итгэхийн аргагүй юм. Олон 

зууны туршид Израилийн олон 
эмэгтэйчүүдийн дундаас Бурхан 
зөвхөн намайг сонгож, Мессиаг 

энэ дэлхийд мэндлүүлдэг нь 
гайхмаар юм!

Хүүхэд хэнтэй адилхан
 байх бол оо? Бурхан махан 

биеэр төрж байгаа юм болохоор 
төрөнгүүтээ л шууд ярьж эхлэх 

юм болов уу? Гарахдаа л уншиж 
чаддаг гарах байх даа?

Иосеф минь дээ, 
би яаж мэдэх вэ дээ. 

Бурхан л бүгдийг мэдэж 
байгаа. Хоёулаа зүгээр 

хүлээж байя.

Чи бид хоёр чинь 
хоёулаа Давидын удмынх шүү 
дээ. Эш үзүүлэгч нар Мессиаг 
Давидын удмаас гарна гэсэн 

байдаг биз дээ.

Áè áàñ ººð íýã þì ñàíàëàà. Áóðõàí Åäåí 
öýöýðëýãò ýìýãòýéí ¿ð ìîãîéí ¿ðèéí òîëãîéã íÿöàëíà 
ãýæ àìëàñàí. Îäîî ë îéëãîëîî! Ýíý õ¿¿õýä ýðýãòýéí ¿ð 

áèø, çºâõºí ýìýãòýéíõ ë þì áàéíà. Áóðõàí á¿ð ýõíýýñýý 
ë ýíý á¿õíèéã òºëºâëº÷èõñºí áàéæ. 

Эхлэл 3:15; Исаиа 7:14, 9:7; Матай 1:18-23; Лук 1:32-33
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Иосеф, Мариа нар Галил аймгийн Назар хотод 
амьдардаг байлаа. Гэтэл хуучны эш үзүүллэгт Мессиа 
Иудейн Бетлехем хотод төрнө гэсэн байдаг юм (Мика 

5:2). Төдөлгүй Мариа хүүгээ буруу хотод төрүүлэх 
болоод байлаа. Тэд энэхүү эш үзүүллэгийг мэдэхгүй 

байсан бөгөөд тэгж хол аялах шаардлага ч байсангүй. 

Ñîíñîãòóí, ñîíñîãòóí. 
Ðîìûí ýçýí õààí Öåçàðü ººðºº ãàðûí 

¿ñýã çóðæ ãàðãàñàí àëáàí òóíõãèéã 
ñîíñîöãîî. Õ¿í àìûí òîîëëîãî áîëîõ 
ãýæ áàéãàà ó÷ðààñ Èçðàèëèéí á¿õ õ¿í 

àðä òºðñºí õîòäîî î÷èæ òàòâàð 
õóðààëòàä á¿ðòã¿¿ëýãò¿í. 

Èîñåô îî, ýíý ÷èíü 
òýãâýë ÷àìàéã Áåòëåõåì 

ð¿¿ ÿâ ãýñýí ¿ã áàéíà ø¿¿ 
äýý. ×àìàéã áàéõã¿éä 
õ¿¿õýä òºðºõ íü äýý.

Намайг байхгүй 
байвал хүмүүс гайхах 

байлгүй дээ. Би чамайг 
аваад явна аа.

Мариа, би чамайг 
ийм хол газар авч 

явдаггүй л байж. Ер 
нь буцсан нь дээр 

байх аа.

Үгүй ээ. Хүүхдийг 
төрөхөд чи надтай цуг 
байх ёстой. Чамаас өөр 

хэн ч ойлгохгүй шүү дээ. 

Çóóí æàðàí êèëîìåòð ãàçàð ÿâàõàä 
äîëîî õîíîã ãàðóé ÿâæýý.

Явж болж л 
байвал бүгдээрээ 
түргэлэхгүй бол 

болохгүй нь. 
Хэзээ язаагүй 
гарах нь шиг 

байна.

Буудалд өрөө 
олдох нь уу би 

үзээд ирье. 

Мариа, би эх барихад 
туслах хүн олчихлоо. 

Буудалд өрөө 
алга уу?

Àëãà àà, á¿ãä 
дүүрчихэж.

Чи анхныхаа 
хүүхдийг гаргаж байгаа 

гэхэд ёстой сайн байлаа шүү. 
Харин малын хашаанд 

төрсөн нь л жаахан 
тиймхэн байна.

Тэрнийг битгий 
тоо доо. Нэг л өдөр хүү 
маань дэлхийг захирах 

юм шүү дээ!

Миний хувьд 
танай хүүхэд 
жирийн л нэг 
хүү харагдаж 

байна. 

Лук 2:1-7
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Юу вэ? 
Тэнгэр элч 

байна!!!

Бүү айгтун. Бүх 
хүмүүст дуулгах сайн 

мэдээг та нарт хэлүүлэхээр 
Бурхан намайг илгээлээ. 
Өнөөдөр Давидын хотод 

Иудейн Мессиа Эзэн буюу 
Аврагч та нарын төлөө 

төрлөө. 

Дээд өндөрт алдар нь 
Бурханд байх болтугай! 

Бурхан хүмүүст сайн 
сайхныг үйлдэхээр энэ 
дэлхийд амар тайвныг 

авчирлаа. 

Дараах зүйл та нарт 
тэмдэг болог. Та нар малын 

тэжээлийн тэвшинд 
даавуунд өлгийдүүлсэн 

нялх хүүхэд хэвтэж 
байхыг олно. 

Саяын зүйлд итгэж 
чадаж байна уу? 

Тэнгэр элч нар бидэнд 
харагдлаа шүү дээ!

Эхнэртээ хэлтэл 
минь хүлээгээч!

Чи хэлэхийг нь 
сонсоогүй юм уу? 
Мессиа Израильд 
төрчихөөд байна

шүү дээ.

Би явж 
хармаар 
байна.Аврагч! 

Хүмүүст амар 
тайвныг 

авчирлаа! Нялх 
хөвгүүн гэнэ ээ? 

Явж үзэцгээе!

Та нарт төвөг 
удсаныг минь 

хүлцэн өршөөнө 
үү? Гэхдээ тэнгэр 

элч бид нарыг 
нааш нь ирүүлсэн 

юм аа.
Бурхан нялх 

хөвгүүн болно 
гэж хэн зүүдлэх 

вэ дээ?

Лук 2:8-20

Мянга мянган 
тэнгэрлэг дайчид!

Мессиа!
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Мариа, Иосеф нар хуулийн 
дагуу шинэ төрсөн хүүхдийг 

тахилч нарт үзүүлж өргөл 
өргөх өдөр болсон байлаа. 

Иосеф оо, хүү анх 
удаа Бурханы өргөөнд 

ирж байна. Есүсийг 
Христ гэж энд хэн ч 
мэдэхгүй шүү дээ.

Ер нь хэнд ч хэлэх 
хэрэггүй байх аа. 
Өсч том болохыг 

нь хүлээе.

Тэр энд байна! 
Бид чинь зөндөө удаан 
хүлээсэн юм шүү дээ.

Симеон Бурханы 
өргөөн дотор байлаа.

Мариа, энэ хүн 
хэн билээ? Би мэдэхгүй. Энд 

хэн ч биднийг 
танихгүй шүү дээ.

Эзэн, Та Өөрийн үгийн дагуу
 боол намайгаа амар тайван явуултугай. 

Нүд минь ч Таны авралыг харлаа. Та 
үүнийг бүх ард түмний өмнө бэлтгэсэн 

билээ. Энэ нь харь үндэстнүүдэд илчлэлийн 
гэрэл, Таны ард түмэн болох Израилийн 

алдар нь болой. 

Гэхдээ та 
үүнийг яаж 

мэдсэн юм бэ?

Намайг сонс. 
Энэ хүүхэд Израильд 

олныг босгож, бас 
олныг унагана. Мөн 
хүмүүс Түүний эсрэг 

ярих болно.

Тийм ээ. Түүнд 
тохиолдох явдлыг 
хараад зүрх чинь 

эмтрэх болно. 

Хараач! Мессиа байна! 
Өөрийнхөө өргөөнд иржээ. Эш 

үзүүлэгчдийн яриад байсан 
Аврагч мөн байна. 

Энэ бол Анна. 
Насаараа л 

Аврагчийг ирнэ гэж 
хүлээсэн хүн дээ. 

Залуу минь, энэ хүүхэд 
бол дэлхийн Аврагч 

Христ юм шүү дээ. Энэ 
хүүхэд Израилийг гэм 
нүглээс нь аврах юм.

Энэ мөчид Анна золилтыг 
хүлээж байсан бүх хүмүүст 

Түүний тухай ярьжээ.

Лук 2:27-38
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Израилиас дорно зүгт 
орших улсуудад Бурханыг 

таньж мэдэхийн төлөө 
эртний бичээсүүдийг 

уншиж судалсан ухаант 
мэргэн хүмүүс байдаг 

байлаа. Тэд ирэх 
Мессиагийн тухай эш 

үзүүллэгүүдийг мэддэг 
байв. Зүүд, үзэгдлээр 

дамжуулан Бурхан тэдэнд 
амлагдсан Нэгэн төрсөн 

болохыг илчлэн үзүүлжээ. 
Тэд израиль үндэстний 

зүгт нэгэн онцгой од 
байхыг олж үзэв.

Бид зөндөө хол 
явчихлаа. Явж үзээгүй сонин 

газар байна. Олон долоо хоног 
явсан байна шүү.

Îä çîãñîõã¿é 
ÿâààä ë áàéõ þì. 
Õýð õîë ÿâàõ íü 
âý, äàãààä ÿâààä 

ë áàéÿ.Тэр үед израильчууд Ромын хаант улсын 
захиргаанд байсан учраас хаангүй байв. 
Гэхдээ Ромоос томилогдсон Иудейн хаан 
Херод Иерусалимд суудаг байв. Мэргэн 
хүмүүс шинэ төрсөн хааны тухай асууж 

сураглахын тулд Херодыг хайжээ. 

Херод хаантаан, 
алс дорно зүгийн, нилээд 
чинээлэг байрын гурван 

хүн ирээд байна. Тэд 
хэлэхдээ: Израилийн шинэ 
хаан болох нялх хүүхдийг 

хайж явна гэнэ ээ. 

Íÿëõ õ¿¿õýä ýý? Õààí ãýâ ¿¿? 
Áè õààí ø¿¿ äýý. Íààø íü îðóóëààä 

èð. Òýãýýä áàñ àõëàõ тахилчид, 
õóóëèéí áàãø íàðûã äóóä.

Та нар нялх хааныг 
үзэхээр ирсэн гэв үү? 
Та нар тийм юм яаж 

дуулж мэдээв? Бид дорнодод 
Түүний одыг хараад 
мөргөн хүндлэхээр 

ирлээ.

Тэгээд 
хаа 

байгаа 
юм бэ?

Яг хаа 
байгааг нь 

мэдэхгүй байна. 
Тиймээс тан 
руу ирлээ.

Би эрдэмтэн мэргэдийг 
цуглуулчихлаа. Тэд нар энэ талаар 

юу мэдэж байна, очиж уулзъя. 
Наашаа дотоод өрөөнд ороод 

ирцгээ. Энэ хүмүүс, зон олны 
авралын төлөө ирэхээр зөгнөгдсөн 
Иудейн хаанд мөргөхөөр ирсэн юм 

гэнэ. Та нарын бичиг номд ийм 
хааны тухай ямар нэгэн юм 

хэлсэн байдаг уу?

Та нарын үзэл 
бодол надад огт 

хамаагүй. Харин тэр 
эш үзүүллэгт чухам 
юу гэж байдаг нь л 

чухал байна. 

Тийм ээ.  Олон 
эш үзүүлэгч Түүний ирэх 

талаар хэлсэн байдаг. 
Гэхдээ бид тиймэрхүү эш 
үзүүллэгийг шууд хүлээн 

авч итгэж болохгүй 
гэж боддог.

Òýãâýë ýø ¿ç¿¿ëýã÷ 
Ìèêà Ìåññèàã Èóäà îâãèéí 

Áåòëåõåì õîòîä òºðíº 
ãýñýí áàéäàã. 

Сонсогтун! Би ч бас 
тэр хаанд мөргөмөөр 

байна. Тэгэхээр та нар хаа 
байгааг нь олонгуутаа 

надад дуулгаарай. 

Тэгэлгүй яахав. 
Бид олонгуутаа л 

танд мэдэгдье. 

Херод шинээр хаан төрснийг дуулаад 
айж байсан учраас хүүхдийг 

олонгуутаа хороохыг хүссэн ажээ. 

Матай 2:1-8; Мика 5:2
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Хуулийн багш нар 
хүүхдийг хаана төрөхийг 

тодорхой мэдэж байдаг ёстой 
сонин юм шүү. Гэхдээ тэд 
өөрсдийн эш үзүүлэгчдийн 

үгийг хайхрахгүй байх 
юм даа. 

Израилийн эш үзүүлэгчдийн 
бичсэн нь бусдынхаас ёстой ондоо 

юм аа. Тийм нарийн тодорхой 
хэлсэн юмыг би урьд ер үзэж 

байгаагүй юм байна. 

Хараач! 
Зүүнтэйд 
харагдаад 

байсан нөгөө од 
байна шүү дээ!

Байгаа 
байршлыг нь 
тэмдэглээд 

авчих. Маргааш 
гурвуулаа 

дагаад явъя.

Тэнд тэр байшингийн дээр 
тогтчихлоо. Гэхдээ энэ чинь Бетлехем биш 
шүү дээ! Зөндөө олон хоног өнгөрчихсөн 

болохоор тэд нүүчихсэн байх.

Олон ч хоног 
явлаа одоо ч бараг 
ирчих шиг боллоо.

Нээрээ л 
хачин од шүү. 
Ер нь үүлэнд 
ойрхон байгаа 

байх шүү. 

Бид та нарт төвөг 
болох гээгүй юм аа. Гэхдээ 

бид олон хоног явж энд 
ирлээ. Бид шинэ төрсөн 
хаанд мөргөн, хүндлэл 

үзүүлэх гэсэн юм.

Та нар 
яаж мэдээ 

вэ?

Бүх хүний төлөө бичигдсэн ариун
 бичээсийг бид нар уншсан юм аа. Танай эш 
үзүүлэгчид Түүний ирэхийг урьдаас хэлсэн 
байсан. Тэгтэл бас нэг од үзэгдэж, биднийг 

дагуулсаар энд авчирлаа. Тэр од одоо ч танай 
байшингийн дээр тогтож байгаа. 

Áèä ертөнцийн 
Àâðàã÷èéã õ¿íäýòãýí 

º÷¿¿õýí áýëýã àâ÷èðëàà. 
Ýíý Àâðàã÷ îëíûã çºâòãºë 

ð¿¿ ýðã¿¿ëýõ þì.

Òýð øºíº Áóðõàí ìýðãýí õ¿ì¿¿ñòýé 
ç¿¿äýíä íü ÿðüæ, õ¿¿õýä õàà áàéãààã 

Õåðîäîä õýëýõã¿é áàéõûã 
àíõààðóóëààä ººð çàìààð ÿâ õýìýýæýý. 

Ò¿¿í÷ëýí Áóðõàí Èîñåôòîé ÿðèí 
Õåðîä õ¿¿õäèéã àëàõààð õàéõ òóë 

õ¿¿ãýý àâààä Åãèïåò ð¿¿ çóãò ãýæýý.

Матай 2:9-12

Ýíý óðüä ºìíº åð 
õàðàãäàæ áàéãààã¿é 

îíöãîé îä ø¿¿. Áóñàä 
îäòîé àäèë àëãà áîëîõã¿é, 

áàñ èõ òîä.
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Дорно зүгийн тэр 
хүмүүс намайг хуурчихлаа. 

Тэд өөр замаар буцсан 
байна. Тэд хүүхдийг олсон 
учир энэ замаар явахаас 

эмээсэн хэрэг.

Áåòëåõåì ð¿¿ öýðãèéí 
òóñãàé àíãè èëãýýæ õî¸ð 

íàñ õ¿ðýýã¿é á¿ñòýé 
õ¿¿õýä á¿ðèéã àëàõûã 

òóøàà. 

Бетлехемийн энэ 
гашуудалтай явдлын 
тухай олон жилийн 
өмнө эш үзүүлэгчид 

урьдчилан хэлсэн 
байжээ. 

Èîñåô Ìàðèà õî¸ð õ¿¿õäèéã 
àâààä Åãèïåò ð¿¿ ÿâæýý. 

Ìýðãýí õ¿ì¿¿ñèéí ºãñºí áýëýã 
òýäíèé àÿí çàìûí çàðäëûã 
õàíãàæ, áàñ õî¸ð æèë òýíä 

àìüäðàõàä òóñàëæýý.  

Херодыг нас барсны дараа 
Есүсийг хоёр нас хүрэхэд нь 

Бурхан тэднийг Израиль уруу 
буцахыг тушаав. Энэ ч бас “Би 
Хүүгээ Египетээс дуудав” гэсэн 

Библийн эш үзүүллэгийн 
биелэлт болсон юм. 

Тэднийг Египетээс буцан 
ирэхэд нь тэнгэр элч, 

Иосефт нэгэн жижиг хот 
болох Назарт очиж суугтун 

гэж хэлжээ. Энэ ч бас 
Түүнийг Назарынх гэж 

нэрлэнэ гэсэн эш 
үзүүллэгийн биелэлт байлаа. 

Есүс өөрийн эцэг гэгдэх 
Иосефын хамт 

мужааны ажил хийдэг 
байлаа. Тэр бие ба 

сүнсээр өсч, ухаантай 
нэгэн болжээ.

Миний таван залуу 
өдөржингөө 

ажиллах гэж байна 
уу? Нааш ир, хоолоо 

идэцгээ.

Иеремиа 31:15; Хосеа 11:1; Матай 2:13-23
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Есүсийг арван 
хоёр настай 

байхад нь Иосеф 
гэрийнхнээ аваад 
Дээгүүр өнгөрөх 

баярыг 
тэмдэглэхээр 

Иерусалим уруу 
явжээ. Тэд 

нүглийн өргөлд 
зориулах хургаа 

бас авч явсан юм. 

Есүс чи хургыг 
тахилчид аваачиж өг. 

Маргаашийн тахилаас өмнө 
тэд хургыг батлах ёстой юм. 
Бид нар хаа нэгтээ хоноглох 

газраа хайя.

Ààâ àà, áè áàñ 
Åñ¿ñòýé öóã 

Áóðõàíû ºðãºº 
ð¿¿ ÿâúÿ.

Өргөлөөс хэд хоногийн дараа.

Иосеф оо, би 
Есүсийг эрээд эрээд 
хаанаас ч олсонгүй. 

Өнөөдөр тэрнийг хэн ч 
хараагүй байна.

Бид нар Иерусалимд 
л орхисон байж таарах 

нь дээ.
Бид нарыг явах

 гэж байсныг мэдсэн л юм даа. 
Тэгээд л би хамаатнуудын хэн 
нэгэнтэй нь яваа юм байх гэж 

бодож байсан юм. 
 Одоо буцаж яваад 
олж ирэхгүй бол 
болохгүй шүү.

Эш үзүүлэгчид 
Мессиаг Давидын хүү гэдэг 
болохоор та нар бүгдээрээ 

зөвшөөрч байгаа биз дээ? Давид 
бас Мессиаг өөрийнхөө Бурхан 

гэж үзэж байсан учраас Эзэн 
гэдэг байсныг хүлээн зөвшөөрдөг 
тийм үү? Тэгвэл Мессиа Давидын 

хүү мөртлөө яаж бас Эзэн нь 
байж чадах вэ? Хэрэв …

Чи тийн тайлбарлахдаа 
болгоомжтой байхгүй бол 

дүгнэлт нь Бурханыг 
доромжилсон болж 

магадгүй шүү. 

Бичээс нэг бол үнэн, 
эсвэл худлаа. Бид зөвхөн 

уламжлал, ёсонд таарсанд 
нь итгэх хэрэгтэй болж 

байна уу?

Чи тэгэхээр өөрийнхөө 
тайлбарыг зөв гэх гээд байна 

уу? Ахлагч нар иймэрхүү 
гүнзгий агуулгатай үнэнийг 
илүү ойлгож мэдэхээр сурч 

боловсорсон улс шүү.

Үнэн гүнзгий байна 
 гэж байх уу? Бичээс бидэнд ойл-

гогдохоор өгөгдөөгүй гэж үү?

Гэхдээ бүхнийг яг 
байгаагаар нь ойлгож 

болохгүй. Талмудад ингэж 
хэлсэн байдаг…

Өө, тэр 
энд 

байна.

Исаиа 9:7; Лук 2:42-46; 2 Тимот 3:16-17
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Есүс чамайг 
бид хаа сайгүй 

хайлаа. Чи 
яагаад ингэж 

байгаа юм бэ?

Энэ хүүхэд бид 
нартай бараг хоёр 

хонож байна. Танай 
хүү чинь эгэл биш 
хүүхэд байна шүү.

Юунд та нар 
Намайг хайсан юм 

бэ? Эцэгийнхээ 
ажлыг хийх ёстойг 

минь та нар 
мэдээгүй гэж үү?

Бичээсийг
 ингэж сайн мэддэг 

ийм бага хүүхдийг ер 
үзэж байгаагүй юм

 байна. 

“Эцэгийнхээ ажлыг 
хийх ёстой” гэдэг нь 
юу гэсэн үг вэ? Хайж 

яваа хүн нь эцэг нь 
биш юм уу?

Есүс эцэг эхээ даган 
явж, тэднийхээ 

захиргаан дор байлаа. 
Тэрээр цааш мужааны 
ажлаа хийсээр байсан 

бөгөөд улам 
ухаажсаар эрийн 
цээнд хүрч байв. 

Есүс үргэлж шударга зөв 
амьдарч, бусдын сайн 

сайхны төлөө явдаг байсан 
болохоор хүн болгоны 

тааллыг олж байлаа. Бусад 
залуучууд гэм нүгэлд унан 
алдаж байхад Есүс л зүрх 

сэтгэлээсээ Бурханы 
тушаалуудыг сахин 

биелүүлж байсан юм.

Чи үргэлж
 шударга байдаг болохоор 

энэ Назарт чамаас дээр 
мужаан алга. Дахиад яг 

энэн шиг зургаан
 ширхгийг авъя. 

Лук 2:46-52
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Ìèíèé àðààñ èðýõ Íýãýí 
íàäààñ èë¿¿ ýðõýì áèëýý. Òýð 

íàäààñ óðüä îðøèí áàéñàí þì. 
Òýð òà íàðò óñààð áèø õàðèí 

Áóðõàíû Àðèóí Ñ¿íñýýð áàïòèñì 
õ¿ðòýýõ þì. Îðîéòîõîîñîî ºìíº 

ãýì í¿ãëýýñýý ñàëàãòóí.  

Мариагаас зургаан сарын өмнө Елизабет хүү төрүүлснийг 
санаж байна уу? Хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг Мессиагийн 

ирэхэд бэлтгэх байсан учраас Захариаг хүүдээ Иохан гэдэг нэр 
өгөөрэй гэж тэнгэр элч хэлжээ. Энэ ч бас таван зуугаад жилийн 

өмнөөс хэд хэдэн эш үзүүлэгчдээр зөгнөн хэлэгдсэн байлаа. 

Òýíãýðèéí õààí÷ëàë 
îéðõîí áàéãàà ó÷ðààñ òà 
íàð áóçàð ìóóãàà îðõèæ, 

Áóðõàíûã äàãàãòóí. Õýðâýý òà 
íàð Ìåññèàã õ¿ëýýí àâàõààð 
ç¿ðõ ñýòãýëýý áýëòãýâýë áè 

òà íàðò óñààð áàïòèñì 
õ¿ðòýýå. 

Иохан оо, бид 
тэгээд юу хийх ёстой вэ? 
Бурхан биднийг шударга 
зөв байлгахын тулд юу 

хүсдэг юм бэ?

Хэрэв чи хоёр 
дээлтэй байгаад нэг ч 

дээлгүй хүнтэй тааралдвал 
нэг дээлээ түүнд өг. Чи 
хоолтой байвал хоосон 

нэгнийг хоолло. 
Бүх хүний төлөө 
шударга зөвийг 

хайгтун.

Иохан, засаг төрд 
ажилладаг бид Бурханд 
таалагдахын тулд яах 
ёстой вэ? Би татварын 
байцаагч, харин энэ 
Набал бол гаалийн 

ажилтан л даа. 

Хээл хахууль бүү
 авцгаа. Албан ажлаараа 

дамжуулан хэнээс ч хэрээс нь 
хэтэрсэн мөнгө төлбөр бүү 

шаард. Хийж буй бүх ажилдаа 
шударга, зөв хандагтун. Би танай хүмүүсийн 

нэг биш, бас танай 
шашинтан ч биш. Гэхдээ би 
бас Бурханд таашаагдмаар 

байна. Би яах ёстой вэ?

Өөрийнхөө удирдлаган 
дор захирагдагсдад бүү харгис 
ширүүн ханд. Өөрийнхөө байр 

суурийг ашиглан бусдаас эд хөрөнгө, 
мөнгө төгрөг бүү ав, бас бүү хулгайл. 

Өөртөө байгаад л сэтгэл хангалуун 
амьдарч сур.

Миний араас ирэгч 
нь надаас илүү эрхэм бөгөөд 
би Түүний шаахайн сурыг ч 

тайлах зохисгүй билээ. Хэрэв 
та нар гэмшиж итгэвэл Тэр 

та нарт Ариун Сүнсээр 
баптисм хүртээнэ. 

Хэрэв та нар Түүнийг 
үл тоомсорлож гэм нүгэл дотроо 
амьдарвал Тэр та нарыг мөнхийн 

тамын гал уруу унагаах болно. 
Одоо гэм нүгэл үйлдэхээ

 больцгоо. 

Малахи 3:1; Лук 3:2-18, 7:24, 27
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Та нар бардам, сэхүүн байдлынхаа
 гэм нүглийг авч хаях хэрэгтэй. Моддын үндсэнд 

сүх хэдийнээ зоогджээ. Хэрвээ та нар зүрх 
сэтгэлээ өөрчлөхгүй бол цавчигдан 

тамын галд хаягдана шүү. 

×è þó õèéõ 
âý, ÿàæ ýõëýõ 
âý? Ýõëýýä 

Áóðõàíû ºðãºº 
ð¿¿ î÷èõ óó? 

Мессиаг зарлан
 тунхаглаж байдаг чи хэн 
гээч вэ? Чи өөрийгөө хэн 

гэж хэлэх вэ?
Би 

Мессиа 
биш ээ.

Чи Мосегийн
 яриад байсан, хүмүүсийг 

Бурхан уруу буцаан 
дагуулахаар ирэх тэр эш 

үзүүлэгч мөн үү? 

Үгүй ээ. Харин 
Исаиагийн “Би бол 

Мессиагийн замыг бэлтгэж 
цөлд хашхирах нэгний дуу 

байна” гэж хэлсэн
 нь юм. Тэгвэл чи яагаад манай 

шашны эрх мэдэлтнүүдийн 
зөвшөөрөлгүйгээр энэ 

хүмүүст баптисм хүртээгээд 
байдаг билээ?

Би бол зөвхөн Мессиагийн 
замыг бэлтгэгч зарлага, харин та нар бол 

хорт могойн удам. Та нар иудейчүүд, 
Абрахамын удам учраас өөрсдийгөө 

Бурханы хүүхдүүд гэж бодоод байна уу?

Бурханы элч надад 
Эзэний Ариун Сүнс дээрээс нь 
тагтаа мэт бууж ирэх нэгэн бол 

Израилийн Мессиа буюу дэлхийн 
Аврагч мөн гэж хэлсэн юм. 

Иохан, чи сая Мессиа 
удахгүй ирнэ гэж хэллээ. 
Хэзээ ирэхийг нь чи яаж 

мэддэг юм бэ?

Иохан хүмүүст заан сургаж эхэлснээс 
хойш зургаан сар өнгөрөөд байлаа. 

Есүс тэр үед гучин настай байв.

Энэ цаг ирэхийг ээж нь 
мэдэж байсан юм аа. Тэнгэр элч 

Габриел намайг их уй гашуу амсана гэсэн. 
Аав чинь, үгүй ээ дүү нарын чинь эцэг 
амьд сэрүүн байж энэ бүхнийг үзсэн 

болоосой гэж бодох юм. 

Би юу ч мэдэхгүй ээ. 
Эцэг минь надад мэдүүлнэ. Ямар ч 
байсан эхлээд би Иохан уруу очиж 

түүгээр баптисм хүртээлгүүлнэ. Иохан 
олон хүнийг дахин төрөлтөд

 бэлтгэсэн байгаа. 
Чи над дээр 
эргэж ирэх 

үү?

Тэгэлгүй яахав дээ, ээж минь. 
Би таныг яалаа гэж орхих юм бэ. 

Гэхдээ л та тууштай байх хэрэгтэй 
шүү. Надад тохиолдох зүйлс танд 

тийм  амар байхгүй ээ. 

Исаиа 40:3;  Матай 3:1-12; Лук 3:15-18, 23; Иохан 1:19-27, 33
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Ìåññèàã èðýõýä áýëòãýãò¿í. 
Ýöã¿¿ä ýý, òà íàð ç¿ðõ ñýòãýëýý õ¿¿õä¿¿ä 
ð¿¿ãýý ýðã¿¿ëýãò¿í. Òà íàð óõààëàã áàéæ, 

Áóðõàíû õóóëèóäûã õ¿¿õä¿¿ääýý çààæ ñóðãàõàä 
õàìàã õ¿÷, öàã çàâàà çîðèóë. Õè÷ýýë ç¿òãýëèéã 

÷èíü õàðààä äóóëãàâàðã¿é çºð¿¿ä õ¿¿õä¿¿ä ÷èíü 
ç¿ðõ ñýòãýëýý òà íàð óðóó ýðã¿¿ëæ, òàíàé 

ãýð á¿ë¿¿ä ýäãýýãäýõ þì. 

Мессиаг ирэхэд 
итгэн дагах зүрх сэтгэлийг та 

нар агуулж байгаа бол наашаа ирж 
гэмшлийн усан баптисм хийлгэгтүн. 

Харин Тэр ирээд та нарын гэм 
нүглийг уучилна. 

Иохан надад усан 
баптисм хүртээнэ үү?

Та өөрөө надад 
баптисм хүртээх нь 
илүү зохилтой. Та 
бол жинхэнэ зөв 

шударга хүн. 

Иохан, Би Бурханы 
хуулиудыг дагах ёстой. 
Эцэг минь Өөрийнхөө 
хүмүүст тушаасныг Би

 бас хийх болно. 

Тагтаа!
 Би тэр 
тагтааг 

харж 
байна!

Матай 3:13-17; Лук 3:21-22
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Та Мессиа байна! 
Би яагаад мэддэгүй 

байна аа?

Энэ бол Миний 
таалан соёрхдог 

хайртай Хүү минь.

Энэ бол бүх 
дэлхийн гэм нүглийг 

авч хаях Бурханы 
Хурга байна.

Христ!

Тэр ирчихсэн 
байна!

Бурханы 
Ариун 
Нэгэн!

Хаанчлалаа 
тогтооно 

доо!

Лук 3:22; Иохан 1:29-34; 1Иохан 2:1-2
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Тэр хаашаа явж байгаа 
юм бэ? Улс үндэстнээ 

одоо чөлөөлнө биз дээ?

Цаг нь 
болохоор тэгнэ. 

Харин одоо 
сорилтыг давах 

хэрэгтэй.

Ямар 
сорилт?

Адам ба түүний бүх үр
 удмын унасан сорилт байгаа 

юм аа. Есүс харанхуйн 
жононтой уулзах ёстой юм. 

Эцэг нь Хүү Есүстээ дөчин өдөр мацаг 
баригтун гэж хэлжээ. Тэр хугацаанд Есүс 
ямар ч төрлийн хоол, хүнс идээгүй юм. 
Бие махбод нь сулран доройтох тусам 

Сатан өлсөх хүслийг нь дагуулан Түүнийг 
Эцэгээс нь урвуулахыг оролдож байв. 

Анхны хүн Адам Бурханд дуулгаваргүй 
хандаж өөрийнхөө байр суурийг алдсан 
юм. Есүс мөнхөд Бурхан байсан бөгөөд 

одоо харин махан биетэй хүн болон иржээ. 
Бусад бүх хүний алдсан тэрхүү уруу 

татлага сорилтыг Есүс давах болов уу?

Äº÷èí ºäºð ìàöàã áàðüñíû ýöýñò Åñ¿ñ ìàø èõ 
ºëñ÷, ÿäàðñàí áàéëàà. Áèå ìàõáîä íü ººðèéãºº 

èäýõ õ¿ðòýë ºëñ÷, ÿäðàõàä, ÿäóó ç¿ä¿¿, èäýõ 
õîîëã¿é áàéõûí çîâëîíã ìýäýð÷ áàéñàí þì. 

Ìºí Åñ¿ñ ãàíöààðäàí õàÿãäàæ, ºâ÷òýé 
çîâëîíòîé áàéõûí õýö¿¿ã ÷ áàñ àìñ÷ òóóëæýý. 

Олон өдрийн турш Сатан Есүсийн бодол 
санаа уруу дайрч эргэлзээ, айдас төрүүлэхийг 

оролдож байв. Сорилт дуусах дөхөж Есүс 
эцсийн цэгтээ тултлаа эцэж ядарсныг Сатан 
мэдэж байсан болохоор хийдэггүй мэхээсээ 

хийж өөрийн биеэр хүртэл үзэгдэв. 

Чи Бурханы Хүү 
юм чинь юм идэх 

эрх Чамд бий 
шүү дээ.

Матай 4:1-3; Лук 4:1-3; Ром 3:23, 5:12-21; Еврей 4:15
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Ñàòàí àíõíû õ¿í Àäàìûã óðóó 
òàòàæ, õîðèîòîé ç¿éëèéã èä¿¿ëñýí 
þì. Òýð îäîî ÷ áàñ ºëñ÷ ÿäàðñàí 
Õ¿íèé Õ¿¿ã àäèë ç¿éëýýð óðóó 

òàòàõûã îðîëäîæ áàéíà.

Дөчин өдөр юу ч идэж уугаагүй хүний хувьд 
энэ бол үнэхээр том сорилт байсан юм.

За энэ дээ, энэ
 чулууг Чи талх 
болгоод хоосон 

ходоодоо баярлуулж 
болно шүү дээ.

Үгүй ээ, Би тэгэхгүй. 
Бичээст хүн зөвхөн талхаар бус, 
харин Бурханы амнаас гарах үг 

бүрээр амьдарна гэж бичсэн 
байдаг.

Тэгвэл нааш ир. 
Би чамайг Бурханыг 

дагаж болох газар 
уруу аваачъя. 

Хэрэв Чи эндээс үсэрвэл
тэнгэр элч нар хүрч ирээд Чамайг бариад

авна. Тэгвэл хүмүүс бүгдээрээ Чамайг
харж Мессиа хэмээн хүлээн авна даа.

Би мэдэж байна. Чи тэгэх
л гэж ирээ биз дээ?

Чи өөрөө Бичээсийг дурдлаа.
 Бичээст тэнгэр элч нар Чамайг хөлөө 

чулуунд цохиулахаас хамгаалан гар дээрээ 
өргөн авч явна гэж хэлсэн байдаг.  Тэгвэл 

одоо тэдэнд хүч чадлаа харуулах цаг 
болсон юм биш үү?

Бичээст бас “Өөрийн 
Бурхан Эзэнээ бүү 
сорь” гэж бичсэн 

байдаг юм.

Чи дэлхийг хайрлан 
түүнийг аврахаар ирсэн 

болохоор одоо миний үзүүлэх 
гэж байгаа юм яг Чамд 

таалагдана.

Матай 4:3-7
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За эндээс дэлхийн 
хамгийн дээд хаанчлалуудыг харж 

болно. Эд үнэхээр сүр жавхлантай байгаа 
биз? Адам захиргаанаас чинь гарснаас 

хойш би энэ дэлхийг захирах болсон билээ. 
Хүмүүс тэр эрхийг надад дахин дахин 
өгөөд байдаг юм даа. Эд бүгд минийх. 

Чи биш би энэ дэлхийн эзэн 
байгаа юм. 

Гэхдээ… ганцхан
 болзолтойгоор бүгдийг нь

 чамд өгч болно шүү. Чи ганцхан 
удаа сөгдөж надад мөргөвөл би 

энэ дэлхийг захирах эрхээ өгч Чи 
үүнийг дотор нь байгаа бүх 

хүнтэй нь хамт авч болно. За 
юу гэж бодож байна?

Бичээст 
“Чи өөрийн Бурхан 

Иавэдаа мөргөж, 
зөвхөн Түүнд 

үйлчил” гэж бичсэн 
байдаг юм. Чи 

дийлсэнгүй. Одоо 
эндээс зайл.

Сатан Христийн оршихуйгаас зугтан зайллаа. 
Хүн төрөлхтний түүхэнд анх удаагаа л Сатаны 

хуурч чадахгүй ганц хүн байсан юм. Есүс 
сорилтыг амжилттай давжээ. Бурханы бүрэн 
захиргаанд байж чадах ганцхан хүн л одоо 
дэлхий ертөнц дээр байсан нь энэ билээ. 

Дөчин өдрийн 
зовлон дууссан 

хэдий ч Есүс цааш 
явах тэнхээгүй 
болсон байлаа. 

Тэнгэр элч нар хоол, 
хүнс авчран Түүнд 

үйлчлэв. Бие нь 
тэнхрэн сэргэнгүүт 
Есүс Иоханы зааж 

сургаж байсан газар 
уруу буцан явжээ. 

Матай 4:8-11; Лук 4:14
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