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Наймдугаар бүлэг

 АНХНЫ ҮЙЛЧЛЭЛ



Харагтун, бүх 
дэлхийн гэм нүглийг 

авч хаях Бурханы 
Хурга ирж явна.

Энэ Мессиа 
байна!

Эш үзүүлэгч 
нарын яриад 
байсан мөн 

байна.
Тэр юу хийх 

юм бэ?

Есүсийг 
дага.

Эзэн, бид Таныг 
дагаж таны шавь нар 
болъё. Та хаана сууж 

байгаа вэ?

Эзэн минь ээ, 
би таныг 

орхихгүй ээ.

Би чиний эзэн биш.
 Би юу ч үгүй болтлоо доошлох 
ёстой, харин Тэр бүх зүйл болон 
өсөх ёстой юм. Тэр үнэхээр энэ 
дэлхийн Аврагч Мессиа шүү. 

Түүнийг л дага.

Наашаа 
ирээд үз.

Филип ээ, 
намайг дага.

Эзэн, бид Таныг 
хүлээж байлаа. Гэхдээ 
би эхлээд Натанаелыг 
олох хэрэгтэй байна.

Тэр ч бас Бурханы 
хуулиудыг сахиж, 
Мессиаг хүлээж

 байсан юм.

Натанаел хаа 
байна? Тэр талбай

дээр байгаа.
Яасан áý, буруу

юм болоогүй
биз?

Үгүй ээ, бүх 
юм зүгээр. 

Иохан 1:35-39, 43-45, 3:30-31
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Натанаел 
аа, чи хаана 

байна аа?

Энд 
байна аа, 
ах минь. 

Натанаел аа, эш 
үзүүлэгчид, Мосе 

нарын яриад бичээд 
байсан Түүнийг бид 
олсон шүү дээ. Тэр 
бол Иосефын хүү, 

Назарын Есүс. 

Мессиа гэнэ ээ?
Чи тэгээд Өөртэй нь ярьсан юм уу? 

Гэхдээ Назарынх гэсэн үү? Назараас сайн 
юм ер гарч байгаагүй биз дээ. Мессиа яаж 

тийм хоцрогдсон, ядуу хоосон газраас 
ирдэг юм бэ? Тэр чинь Иудагийн 
Бетлехемд төрөх ёстой шүү дээ. 

Чи өөрөө 
очоод уулз л даа. 

Иохан шалгаж үзсэн 
байна билээ. Андрей 

ч бас цуг байгаа. 

Үнэхээр л 
цэвэр сэтгэлтэй 

израиль хүн
 байна даа. 

Филип ээ, 
чи миний 

тухай ямар 
нэгэн юм 

ярьсан юм 
уу? 

Юу ч 
яриагүй 

ээ.

Та намайг мэдэхгүй 
шүү дээ. Тэгээд яаж 

намайг цэвэр сэтгэлтэй 
гэж хэлж байна?

Та яаж намайг 
харсан юм бэ? 
Намайг хаана 
байсныг хэн ч 
мэдээгүй шүү 

дээ.

Та бол үнэхээр 
Бурханы Хүү, 

Израилийн Хаан 
мөн байна. 

Филип чамайг 
дуудахаас өмнө чамайг тэр 
инжрийн модны дор сууж 

байхад чинь би харсан 
юмаа.

Энэ чамайг гайхшируулав уу? 
Чи үүнээс илүү олон гайхамшгийг 

үзэх болно. Тэнгэрийн хаалга нээгдэн 
тэнгэр элч нар миний дээр өгсөж, 
уруудан байхыг чи харна. Явцгаая, 

бидэнд хийх юм их байна.
Иохан 1:45-51
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Андрей бас 
Есүсийн тухай 
ахдаа хэлэхээр 

явжээ.

Симон оо, бид нар 
Иоханы яриад байсан 

Мессиаг олчихлоо.
Хэзээ? Хаана? 

Ямар харагдаж байна? 
Өөр хүмүүс дагаж 

байна уу? 

Нааш ирээд 
хар.

Èîõàíû хүү
Симон оо, чи Петр

гэж дуудагдах
болно.

Би завиа 
гэрийнхэндээ 

өгчихөөд таныг 
дагая.

Удалгүй Есүс Өөрийã íü дагаж, сургаалыг нь 
сонсч байсан арван хоёр хүнийг сонгов. Энэ 
хүмүүс Есүсийн арван хоёр дагалдагч гэж 

хэлэгдэх болсон юм. Тэд хот тосгод дамжин, 
хаанчлалын Сайн Мэдээг тунхаглаж явлаа.

Есүс дагалдагчдынхаа 
хамт Сүмд залбирахаар 
очтол юм зарж байгаа 

хүмүүсээр дүүрсэн байлаа. 

Тахилч нар бүр 
завхарч гүйцжээ. Сүмд 

зарагдсан юм болгоноос 
өөрсдөдөө ашиг авдаг 

болсон байна. 

Сүмд мөнгөө 
өгөхөөс өмнө яахаараа 
би задлуулдаг байна аа. 

Чамайг харахад чи ч 
овоо ашиг олж байгаа 

хүн байна шүү.

Тахилч нар 
үүнийг 

зөвшөөрсөн 
юм шүү. 

Иохан 1:40-42, 2:12-14; Марк 3:16
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Юу хийгээд байгаа юм бол оо? 
Тэр байгаа газраа бараг цаг шахам 
зогсоод юу ч ярихгүй олсоор л нэг 

юм сүлжээд байх юм. 

Өнөөдөр ч овоо
 орлого олчихлоо шүү. 

Амьдрах гэж ажил хийж 
байснаас хамаагүй ашигтай 

байгаа юм даа. 

Ташуур! Тэр 
ташуур хийж 

байгаа юм 
байна!

Миний Эцэгийн гэр 
залбирлын өргөө байх ёстой 

байтал та нар үүнийг 
дээрэмчдийн үүр болгож 

байна. Бүгдийг нь хуу хамаад 
гарга. Яг одоо!

Тэрний эцгийн 
гэр гэв үү! Өөрийгөө 
одоо хэн гэж бодоод 

байна аа? Мессиа 
юм уу?

Миний 
Эцэгийн гэрийг 
наймааны газар 
болгохоо зогсоо. 

Та нар бол 
хулгайч нар.

ТАР НЯР!

Иохан 2:15-16

ТАР НЯР!
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Өө ёо ёо!

Энэ одоо 
хэн юм бэ?

Чи удаан 
залбирч байгаа 
дүр үзүүлдэг.

Та нар айл 
хөршийнхнөө 
хайрладаггүй 
харин тэдний 
эд мөнгөнд л 

дурладаг.

ТАР НЯР! ТҮН ТАН!

Матай 6-5-7, 12:34; Иохан 2:15-16; 1Тимот 6:10

Та нар хорт 
могойн удмууд. Та 

нар үгээгүй 
бэлэвсэн 

эмэгтэйчүүдийг 
хоосруулагчид. 

ТАС НЯС!

ТАС!ТАС!

ТАР НЯР! ТҮН ТАН!

ТАС НЯС!
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Дараагийн
 удаа та нарын 
сүмд ирэх чинь 
нүглээ илчилж  

гэмшихийн тулд 
байх болтугай. 

Та нар Мессиагийн 
тухай Давидын 

хэлсэн үгийг санаж 
байна уу?

Харин тийм ээ. 
“Таны өргөөний төлөөх 

хичээл зүтгэл намайг 
эзэмдэж байна, учир нь 

тэд Таны үгийг мартжээ”

Бичээч нар заахдаа 
Мессиа гэнэт өөрийнхөө 
сүмд ирнэ гэж байсныг 

чи санаж байгаа биз дээ.

Чи тэгэхээр Иоханы 
яриад байдаг Назарын Есүс 

юм биз дээ. Чи өнөөдөр 
бидэнд ёстой их гай тарилаа 
даа. Чи өнөөдөр бидэнд ямар 

тэмдэг үзүүлэх юм бэ?

Намайг Мессиа гэсэн 
баталгааг та нар энэ сүмийг 

нураахад харна. Гурван 
өдрийн дотор би үүнийг 

дахин босгоно. 

Энэ сүмийг 
барихад 46 жил орсон 
юм. Гэтэл чи гурван 

өдрийн дотор барьчихна 
гэж бодоод байгаа юм 

уу? Тийм юм яаж 
байдаг юм бэ!

Чамайг
 дахиад ирдэг юм 
бол баривчлуулна 

шүү. 
Есүс сүм гэж өөрийнхөө биеийн тухай 
ярьсан боловч тэдэнд ойлгуулахгүйн 

тулд тайлбарлаж өгөөгүй ажээ. 

Дуулал 69:9; Иохан 2:17-22
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Есүс дагалдагч нарынхаа хамт Иерусалимаас гарч 
өөрийнхөө төрсөн нутаг Назарт иржээ. 

Еэ ашгүй, Есүс
 гэртээ ирлээ. Найз 
нөхдөө бүгдийг нь 

аваад ир. Би та 
нарт сайхан хоол 

хийж өгье. 

Ээж ээ, бид нар 
энд нэг их удахгүй ээ, 

Саббат өнгөртөл л 
байх юм. 

Саббат* өдөр Иудейн 
шашин мөргөлийн 

газар болсон синагогт 
очих нь Есүсийн 

заншил байсан тул 
тийш очжээ. 

Манай хүн өөрийнхөө найзуудыг 
дагуулаад ирсэн байгаа учраас бид их 

баяртай байна. Тэдний тухай хачин сонин
 юм дуулаад байгаа билээ. Тэр тухай дараа 

илүү тодорхой сонсмоор байна.

Харин одоо Есүс чи 
өнөөдөр Бичээсээс 

унших хүндтэй үүргийг 
хүлээж байна.

Есүс Исаиа номоос 
Мессиагийн талаар 

маш тодорхой хэлсэн 
эш үзүүллэгийг уншив.

“Эзэний Сүнс Над дээр байна. 
Учир нь сайн мэдээг ядууст дэлгэрүүл гэж Тэр 
Намайг тосолсон юм. Тэр Намайг илгээсэн нь 
олзлогдогсдод эрх чөлөөг тунхаглах, сохруудад 

хараа оруулах, дарамтанд байгсдыг чөлөөлөхийн 
сацуу Эзэний тааламжит жилийг 

тунхаглахын тулд болой.”

Өнөөдөр энэ
 эш үзүүллэг 
биелэгджээ.

Лук 4:16-21  *Саббат бол долоо хоног тутмын амралтын өдөр юм. Анх үүнийг Бурхан арван хуулиар дамжуулан 
израильчуудад долоо дахь өдрийг амралтын өдөр болгон тогтоож өгсөн ажээ. 

Ñèíàãîã íü Ñàááàò ºäºð Èóäåé÷¿¿äèéí õàìòäàà 
î÷èæ ìºðãºäºã ìºðãºëèéí áàéøèí þì. Ýíý íü 

áàñ íèéãìèéí ¿éë ÿâäàë áîëîí ñóðãàëòàä 
õýðýãëýãääýã áàéâ. Ñàááàò íü äîëîî õîíîãèéí 

ýöñèéí ºäºð áºãººä Èóäåé÷¿¿ä ýíý ºäðèéã 
àìðàëòûí ºäºð õýìýýí àðèóíààð ñàõèäàã áàéâ.  

184



Чи зүгээр л 
мужааны хүү 

биз дээ.

Түүнийг 
чулуугаар 

нүүлгэж ал. 
Тэр өөрийгөө 

Мессиа 
болгож 
байна!

За 
тайвширцгаа. 

Бид одоо 
явлаа.

Есүс дагалдагчдынхаа хамт 
тэдний заримынх нь амьдардаг 
байсан, Галил нуурын дэргэдэх 
Капернаум хотод ирэв. Тэнд ч 
бас тэд синагогт явж орлоо.

Нэгэн эш үзүүлэгч Мессиа
харь үндэстнүүдэд гэрэл болж,
тэд ч түүнд итгэж найдна гэж
хэлжээ. Сэтгэл зүрх нь цэвэр

хүн жаргалтай юм, учир нь тэр
хүн Бурханыг харах болно.
Иудей, харь хүн хэн байх нь
хамаагүй Бурхан өөр ð¿¿ãýý

ирэх хэнийг ч Өөрөөсөө
түлхэхгүй.

Ариун Нэгээн! 
Биднийг зүгээр 

орхиоч!

Би таныг 
хэн болохыг мэднэ. 

Та бол Бурханы 
Ариун Нэгэн.

Наадах чинь 
муу сүнсэнд 
эзэмдүүлсэн 
хүн. Наадхаа 
эндээс гарга. 

Та биднийг 
цагаас маань өмнө 

хөнөөхөөр ирээ юү? 
Биднийг зүгээр орхиоч. 

Бид танд юу хийсэн
 юм бэ? 

Хэн энийг энд 
оруулсан юм бэ? 

Хараарай! Наадах 
чинь аюултай 

шүү.

Муу сүнснүүд ээ,
 наад хүнээ дахин 
тарчлаахаа больж 
түүнээс гар гэж би 

тушааж байна!

Доромжилж байна!

Лук 4:28-35
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Зайл!

 ИИИААА!

Чи наадхаа 
яачихав аа?

Үхчихсэн 
үү?

Муу сүнснүүд 
зайлсан байна. Одоо 

чи чөлөөлөгдсөн. 
Замаараа яв даа. 
Нүгэл дахин бүү 

үйлдэгтүн.

Мөнөөх хүн гэнэт хөл 
дээрээ босон зогсов.

Есүс муу 
сүнснүүдийг захирах 

бүрэн эрхтэй юм 
байна. Нөгөө хүн 

чинь зүгээр 
болчихлоо.

Петр гуай, эхнэр 
тань таныг гэртээ хүрээд 

ир гэж байна. Ээж нь 
халуураад их өвчтэй 

байгаа гэнэ. 

Бид нар 
одоо очлоо.

Өө Петр минь. 
Халуун нь улам 
ихсээд би бүр 
айчихаад байж 

байна.

Битгий ай. 
Эзэн энд 

байна.

Марк 1:25-30; Лук 4:35-38

Бурханыг 
магтъя!
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Эгч минь, 
одоо бос доо. 
Өвчин чинь 
арилчихлаа.

 Ээж босоод 
ирлээ! 

Эдгэрчихсэн 
байна!

Өвчтэй байсан эмэгтэй босоод, 
Есүс ба түүний дагалдагч нарт 

үйлчилж эхэлжээ.

Есүсийн эдгээсэн тухай
яриа тарж, хүмүүс Есүс

ð¿¿ өвчтэй олон
хүнийг авчрав.

Эзээн, манай 
аав намайг хүүхэд байхаас 

л хөдөлгөөнгүй болсон 
юм. Нуруун дээр нь дүнз 
унаад гэмтчихсэн юм аа. 
Хэрвээ та хийж чадах юм 

бол туслаач дээ.

Босоод алх.

Бурханд алдрыг 
өргөе!

Би явж чадаж 
байна! Ямар 

гайхамшигтай 
юм бэ!

Эзээн, охин 
маань төрөхдөө л 
хараагүй төрсөн 
юм. Та эдгээж 

туслаач?

Марк 1:30-34; Лук 4:38-40
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Бичээст 
“Хараагүй нь хараа 
орно” гэж бичсэн 

байдагчлан охин чинь 
одоо харна.

Аав аа, 
энэ чинь 
та юу?

Аав аа, таныг 
ямаршуухан харагддагийг 
ерөөсөө мэддэггүй байж 

байгаад харахад та миний 
төсөөлснөөс ч илүү 

сайхан байна. 

Есүс дагалдагч нарынхаа хамт 
баярын үеэр Иерусалимд 
очиж, сүмд зааж байлаа. 

Урьд нь та нар 
анд нөхдөө хайрлаад 

харин дайснаа үзэн яд гэж 
сонсч ирсэн. Харин би та 

нарт дайснаа хүртэл 
хайрлаж, тэдэнд сайныг 
үйлдэгтүн хэмээн хэлж 

байна. 

Хүн та нарыг хараавал
хариуд нь бүү хараа, харин оронд íü 

тэдэн дээр ивээл буухын төлөө залбир. 
Хүний оронд өөрийгөө тавьж, хүмүүсийг 

өөртөө яаж хандуулмаар байна, тèéì 
байдлаар бусдад ханд.

Хүмүүс чиний эсрэг муу 
юм хийвэл чи тэр хүмүүсийг уучлах 
ёстой. Та нар цэвэр зүрх сэтгэлтэй 

байвал Бурханыг харах учраас ерөөгдөх 
болно. Амар тайвныг тогтоогч хүн 

хэнээс ч илүү ерөөгдөнө. 

Нүдийг нүдээр, 
шүдийг шүдээр 
гэснийг яах вэ?

Хүн чиний нэг хацрыг 
алгадвал нөгөө хацраа тавьж өг. Бүү 

харгис хатуу байгтун. Айл хөршийн чинь 
хүн хувцасгүй байгаад өөрт чинь илүү 

байвал түүнийгээ өг. Тэр хүн өлсч байвал 
хооллож ундал. Тэнгэрлэг Эцэг чинь 

хараад чамайг ерөөх болно.

Та нар хүн бүү ал гэж заалгаж, 
хэлүүлж ирсэн. Гэхдээ би та нарт 
хэлж байна. Хэрвээ та нар ах дүү 
нартаа зөв шалтгаангүй уурлавал 

Бурханы шүүлтийг өөр дээрээ
 авчрах аюул бий. 

Матай 5:8, , 43-44, 6:12, 38-42, Марк 1:3421-22
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Та нар бүү завхайр гэдгийг
 сонсч дуулсан, гэхдээ би та нарт 
хэлье. Хэрвээ чи эмэгтэй хүнийг 

тачаалын нүдээр харвал зүрхэндээ 
түүнтэй аль хэдийн 
завхайрсан хэрэг.

Шашны удирдагчид 
гадна талаасаа сайхан 

харагдах боловч 
дотроо тэд бузар 

заваан юм. 

Тэд бол гадна талыг нь цагаанаар
 будсан булшнуудтай адил юм. Гаднаасаа 
сайхан харагдах боловч дотроо бол үхсэн 
хүний ясаар дүүрсэн юм. Та нар тэднээс 
илүү шударга биш бол миний хаанчлалд 

хэзээ ч орохгүй. 

Мөхөлд 
хүргэх зам өргөн 

уужим бөгөөд 
олон хүн түүгээр 

явдаг юм. 

Би бол тэнгэрт орох
 хаалга. Хэрэв та нар Надаар 
дамжин орвол мөнх амьтай 

болно. Харин та нар өөр замаар 
явбал гэм нүгэл дотроо үхэж 

мөхөх болно.

Саббат өдөр 
яагаад хүн эдгээгээд 
байгаа юм бэ? Мосе 

биднийг амралтын өдөр 
ажиллаж болохгүй гэж 

тушаасан биш
 бил үү?

Эцэг маань Намайг
 ажлаа хийлгүүлэхээр 

явуулсан юм. Би Түүний 
хэлсэн зүйлүүдийг л 

хийдэг.

Чи өөрийгөө Бурхантай 
адил болгож байна. Энэ бол 

Бурханыг доромжилж байгаа 
хэрэг. Үүнийхээ төлөө чи 

үхлийн шийтгэл 
авах ёстой! 

Бүх хүн Эцэгт мөргөж 
хүндэтгэхийн адил Хүүд 

мөргөж хүндэтгэх нь 
тэнгэрлэг Эцэгийн маань ч 

хүсэл мөн билээ. 

Оршуулагдсан хүмүүс
Миний үгийг сонс÷, үхлээс 
амилан, зарим нь мөнхийн 
амь руу, зарим нь мөнхийн 

там руу явах цаг èðíý.

Энэ хүн бол 
үнэхээр Мессиа байна. 
Эхлээд гайхамшгуудыг 
үйлдсэн. Харин одоо 
ингэж зоригтой ярьж 

байна.

Энэ хүн шашны бусад 
удирдагчдаас их өөр юм. Эрх 
мэдэлтэй ярьж байна шүү. Тэд 

нар түүнийг хороочих вий 
гэж л айж байна.

 Би явж 
эхнэртээ хэлэх 

ёстой юм 
байна. 

Матай 5:27-28, 7:13-14, 28-29, 23:27-28; Иохан 5:18-19, 23, 29-30, 14:6
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Яагаад шөнөөр 
ирж байгаа юм бол доо? 
Есүстэй ярьж байгаагаа 
харагдчихна гэж ичээд 

байгаа юм байх даа.

Эзээн, энд нэг 
фарисай* ирээд тантай 

уулзах гээд хүлээж байна. 
Иудейчүүдийн удирдагч, 
нилээд чухал хүн байна. 

 Би явж 
түүнтэй 
хувиараа 
уулзъя.

 Эзээн, Иудейн
 удирдагчид бид Таныг 

Бурханаас ирсэн багш гэж 
мэднэ. Учир нь Бурхантай л 
хамт байхгүй бол хэн ч Таны 

үйлддэг гайхамшгуудыг 
үйлдэж чадахгүй билээ. 

Чи дахин төрөхгүй л
 бол Бурханы хаанчлалыг 

үзэж чадахгүй шүү.

Та намайг эхийнхээ 
хэвлийд буцаж ороод хоёр 
дахь удаагаа төр гэж хэлэх 

гээд байна уу?

Үгүй ээ. Махан 
биеэс төрсөн нь махан 

бие, харин сүнснээс 
төрсөн нь сүнс юм. Чи 

Бурханы хаанчлалд 
орохын тулд дээрээс 

төрөх ёстой. 
Тэр дахин төрөлт 

яаж болдог вэ?

 Миний ярьж байгаа
 тэр сүнсний төрөлт бол 

салхитай адил нууцлаг, харин 
салхитай адил бид мэдэрч 

амсдаг. Бурханы хаанчлалд оръё 
гэвэл чи дээрээс ийнхүү 

төрсөн байх ёстой.

Мосе цөлд могойг 
өндөрт өргөсөн шиг 

Би бас өргөгдөх 
ёстой юм.

Тэд Бурханы эсрэг
нүгэл үйлдсýнээсээ болоод
могойд хатгуулж үхэх гэж
байсан юм. Тэд тэр хүрэл

могойг хараад шууд
эдгэрч байсан.

Тооллого 21:5-9; Иохан 3:1-14 * Иудейчүүдийн ёс заншлуудыг чандлан сахидаг байснаараа танигдсан Иудейн 
эртний нэг бүлэглэлийн гишүүн.
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Бурхан ертөнцийг үнэхээр
 хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. 
Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, 

харин мөнх амьтай болох юм. Түүнд итгэдэг 
хүн яллагдахгүй. Харин үл итгэдэг хүн аль 

хэдийн яллагдсан.

Тэгэхээр та, зөвхөн 
дахин төрөлт л нүглийг 
эдгээнэ. Мөн Та өөрөө 

чөлөөлөлтийг авчрахын 
тулд модонд өлгөгдөнө 

гэж хэлэх гээд 
байна уу?

Энэ дахин 
төрөлт хэзээ 

болох юм 
бэ?

Бүгдэд
õарагдахаар, намайг
өргөгдсөний дараа

болох юм.

Иохан 3:14-18

Тийм ээ, өнөөдөр ч хүмүүс
 бүгдээрээ тэр нүглийн “хатгуураас” 

болж үхэж байна. Харин энэ удаа Би бүх 
хүнд харагдахаар өргөгдөх болно. Цөл 
газар могойд хатгуулсан хүмүүс хүрэл 

могойг хараад эдгэрэн чөлөөлөгдөж байсан 
бол нүгэлд хатгуулсан хүмүүс Надад 

итгэснээр эрх чөлөөг олно. 
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Самаричууд Иерусалим,
Галил хоёрын хооронд

нутагладаг байв.
Иудейчүүд самаричуудыг
сүнсний хувьд бохирдсон
гэж үздэг байсан учраас

тэдэнтэй холбогдох, тэр ч
бүү хэл хот тосгодоор нь

дайран өнгөрөхөөс ч
зайлсхийдэг байлаа. Нэгэн

өдөр Есүс дагалдагч
нартаа ийн хэлээд тэднийг

гайхахад хүргэжээ:

Явцгаая, би 
Самариар дайрч 

явах хэрэгтэй 
байна.

Эзэн, тэд чинь 
цэвэр бус, бүдүүлэг 

харанхуй улс! Тэд бас 
ядуу, завхай

 хүмүүс. Самари уруу 
явах нь Эцэгийн 

минь хүсэл.

Үдийн алдад тэд 
хотын гаднах нэгэн 
худаг дээр иржээ.

Та нар хот руу 
ороод хоол хүнс 
аваад ир. Эргэж 

иртэл чинь би худаг 
дээр хүлээж байя.

Та энд 
ганцаараа 
үлдэх юм 

уу?
Тийм ээ, би 

Эцэгийнхээ ажлыг 
хийх ёстой.

Есүс өлсч, цангаж, ядарсан байлаа. 
Тэр цаг нь эмэгтэйчүүд худаг дээр 
ирдэг цаг биш байсан боловч нэгэн 

самари эмэгтэй ус авахаар ирэв. 

Иохан 4:1-8
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Ваарнаасаа надад 
жаахан ус өгөөч.

Юу! Та Иудей хүн 
байж Самари эмэгтэй 
надаас яагаад уух юм

гуйна вэ?

Надад байгаа Бурханы бэлгийг, 
мөн Миний хэн болохыг мэдсэн 
бол чи Надаас гуйхад Би чамд 

амийн усыг өгөх байсан.

Та надад ус өгнө гэнэ ээ? 
Энэ худаг их гүн. Танд ус утгах 
юм юу ч алга. Гэтэл Та амийн 

усыг хаанаас авах юм бэ?

Чи энэ худгийн уснаас 
уугаад дахиад л цангана. 
Миний чамд өгөх ус бол 

чиний сүнсэнд мөнх амийн 
булаг болох юм. 

Тэгвэл та надад 
тэр амийн уснаасаа 

өгөөч. Би дахиад хэзээ 
ч цангахгүй болъё.

Яваад нөхрөө 
дуудаад ир. Би энэ 
усны тухай хэлье. 

Надад нөхөр 
байхгүй.

Чи таван 
нөхөртэй байсан. 
Одоо чамтай хамт 
байгаа хүн ч чиний 

нөхөр биш.

Миний нууц нүглийг 
хүртэл мэдэж байдаг 

та үнэхээр эш 
үзүүлэгч байна.

Танай иудейчүүд
 Иерусалимд мөргөл үйлддэг, 
харин манай эцэг дээдэс энэ 
ууландаа мөргөж ирсэн. Аль 

уул нь мөргөл үйлдэхэд 
зөв газар вэ?

Бурхан бол Сүнс. 
Хүний гараар бүтээгдсэн 

дугануудад Бурхан хүндэтгүүлж 
мөргүүлдэггүй юм. Үнэнд итгэж, 

сүнсээр мөргөдөг хүмүүсийг 
Бурхан хайж байдаг. 

Мессиа ирж,
 үнэнийг бидэнд 
илчилнэ гэдгийг 

бид мэднэ.

Чи 
Мессиатай 
ярьж байна.

Би явж нөхдөө олж, 
тэдэнд бас хэлье!

Есүс Самарид хоёр хоног 
саатаж хүмүүст нь 

Бурханы Үгийг заажээ. 

Иохан 4:7-29, 40
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Нэг удаа Есүс дагалдагч нарынхаа хамт
Галил нуур уруу харсан толгой дээр зогсож

байв. Хэдэн мянган хүн сургаалèéг нь
сонсохоор хот тосгодоос ирсэн байлаа.

Ядуу, зүдүү 
хүмүүст тусламж 
өгөхдөө бусдад 

харагдахаар олны 
өмнө бүү өг. Бусдад гайхагдаж, 

магтагдахын тулд сүсэг
 бишрэлээ илэрхийлбэл тэнгэр дэх 

Бурханаас шагнал хүлээн авч 
чадахгүй юм. Тиймд зүүн гар чинь 

юу хийж байгааг баруун гар 
чинь бүү мэдэг. 

Залбирахдаа хоёр 
нүүрт сүсэгтнүүдийн 

адил олны нүдэнд 
харагдахын тулд 

нийтийн газар бүү 
залбир. 

Та нар шашны удирдагчид
шиг нэг үгээ давтан бүү залбир. Тэд олон

нийтийн газар зогсон, өөрсдийнхөө сүсгийг
харуулахын тулд тэгж залбирдаг юм.

Хамаг цаг, хүчээ баяжихад 
бүү зориул. Баян хүмүүс бусдаас 

илүү зовлонтой байдаг. Тэд эд 
баялгаа юунаас ч илүү хайрлах тул 

тэнгэрийн хаанчлалд ороход 
тэдэнд их хэцүү байдаг юм. 

Эзэн, одоо орой болжээ. 
Эдгээр хүмүүс бидэнтэй 

өдөржин цуг
байсан тул өлсөцгөөж байгаа. 

Хамгийн ойр хот руу очъё 
гэсэн ч их хол.

Энэ дэлхий 
дээр өөрсдөдөө эд 

баялгийг бүү хураагтун, 
харин тэнгэрийн эд 

баялаг үүрд үлдэх тул 
тэнд хураагтун. Та нар 
мөнгө, Бурхан хоёрт 

зэрэг үйлчилж чадахгүй. 
Эцэст нь та нар нэгийг 
нь хайрлаж, нөгөөг нь 

үзэн ядах болно. 

Одоо эднийг 
явуулаач, тэгээд 

тэд явж хоол 
хүнс худалдаж 

аваг. 

Эзэн, та миний
 өдрийн хоолыг ав. Ээж маань 
надад таван талх, хоёр загас 

бэлтгэж өгсөн юм. 

Бүх хүмүүсийг 
суулга. Бид тэднийг 

хооллоно.

Юугаар?

Матай 14:15, 6:1-7, 6:19-21
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За, бид загас, талхаар 
хооллох гэж байгаа юм 

шиг байна даа.

Эзэн, тэр чинь 
5,000 хүн бүү хэл, 

ганц хүнд ч 
хүрэхгүй юм байна 

шүү дээ.

Арван хоёр том сагс 
зээлж олж ирээд хоол 

тараахад бэлтгэ. 

Хөрс 
шорооноос талх 
тариаг ургуулдаг 

ертөнцийн их 
хаан, бидний 

Бурхан Эзэн минь, 
Та ерөөгдөх 

болтугай.

Тэр жаахан 
идэх юмыг ийм 
том сагс уруу 

хийгээд байдаг нь 
яаж байгаа нь 

тэр вэ?

Тэрийг хар даа! 
Энэ их хоол 
хүнс чинь 

хаанаас гараад 
ирэв ээ?

Матай 14:19-21; Лук 9:16-17
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Бурханыг 
магтъя!

Яг Мосе шиг… 
Тэр бидэнд 

тэнгэрээс талх 
өгч байна.

Ээж маань 
энэнд итгэхгүй 

дээ!

Хүмүүс сагснаас талх, 
загас аваад л байсан 
боловч талх, загас 
нэмэгдсээр байлаа.

Эзээн, хүмүүс
бүгдээрээ идчихээд

байхад сагснууд
дүүрэн хэвээрээ
байна. Бид нар

саãснуудыг хоосолж
чадахгүй нь!

Òà íàð ¿лдñýнийг нь
öуглуул, òýãýýä áóñàä дагалдагч

нартайгаа õàìò завü аваад нуурын
цаад талд гар. Би та нартай тэнд
уулзъя. Îдоо áè уулан дээр гарч

залбирах ёстой.

Есүс ганцаараа 
залбирахаар уул өөд 

явлаа. Харин дагалдагч 
нар нь нуурын нөгөө талд 
гарахаар завиндаа суув.

Есүс ер нь ганцаараа 
залбирахаар эзгүй газар 

очдог байлаа. 

Матай 14:20-23
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Дагалдагчдыг нуурын гол дунд 
очиход хүчтэй шуурга гарч, тэд 

живэх нь гэж айцгаав.

Би ийм 
аймаар 

шуурга ер 
үзэж 

байгаагүй юм 
байна.

Бид цааш 
нь яаж ч 
чадахгүй 

нь ээ.

Бид нар 
живэх 
нь ээ!

Хараач! 
Усан дээр нэг 
юм харагдаад 

байна.

Чөтгөр 
байна! Чөтгөр 

байна!

Нэг хүн усан 
дээр алхаж явна.

Петр ээ, 
Би байна. 
Битгий ай.

Эзэн, хэрэв Та мөн бол, 
Өөрөө алхаж байгаа шигээ 

намайг бас усан дээр 
алхуулж Өөр дээрээ 

очуулаач.

Петр ээ, 
нааш хүрээд 

ир.

Матай 14:24-29
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Эзэн, би 
очиж явна.

Петр ээ, 
болохгүй ээ!

Петр Есүс рүү 
үнэхээр усан дээр 

алхан очиж байлаа.

Петр том давалгаануудыг 
хараад Есүсийг харж 

чадахгүй болоод айж эхлэв. 

Айснаасаа болоод итгэлээ 
алдан живж эхэлжээ.

Эзээн, намайг 
авраач!

Матай 14:29-30
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Петр, чи
Надад эргэлзэж

эхэллээ.

Есүс Петрийн 
хамт усан дээгүүр 
алхсаар Петрийг 

завин дээр буцаан 
авчирлаа.

Петр чи 
үнэхээр усан дээр 
алхчихлаа шүү 

дээ!

Есүс салхи, шуургыг 
зэмлэсэнд намдаж 

тогтуун болов.

Ээ Эзэн, 
би чинь нүгэлт хүн 
шүү дээ. Надаас хол 

байгтун.

Та бол үнэхээр 
Бурханы Хүү 

байна шүү.

Израилийн 
Христ 
байна.Миний 

Эзэн бас 
миний 
Бурхан.

Намд, 
тогтуун 

бол.

Матай 14:31-33
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Дараа нь…

Баярын өдрүүдэд хүн 
ихтэй байна. Хүмүүс нутгийн 
өнцөг булан бүрээс хүрэлцэн 

ирсний зарим нь бүр Ром, 
Египет зэрэг хол газраас 

ирсэн байлаа.

Доош бууж 
усан сан уруу 

очицгооё.

Миний мэдэхийн 
л энэ хүн энд 
байнга байдаг 

байсан.

Та бүрэн 
бүтэн 

болмоор 
байна уу?

 Надад 
туслах ямар 

ч хүн 
байхгүй ээ.

Бос, дэвсгэрээ 
аваад яв.

Та Есүс мөн
 биз дээ? Ба Таны 

үйлдсэн 
гайхамшгуудыг 

дуулсан.

Ямар хатуу 
тоглоом бэ? Энэ хөөрхий 

хүн 38 жил хөлгүй 
байхад чинь. 

Энэ манай ариун Саббат 
өдөр. Тэрэнд бидний амар 

амгаланг үймүүлэх эрх 
байхгүй шүү.

Иохан 5:1-8
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Энэ хүнийг зайлуулах 
хөдөлгөөн өрнөж байгааг би 
дуулсан. Дэндүү их анхаарал 

татаад байгаа юм.

Харин тийм ээ, 
өөрийгөө гайхамшиг 

үйлдэж чадна гэж 
хүмүүст бүр 
итгүүлчихээд

байгаа юм.

Энэ Есүс өөрийгөө 
Мессиа гэж бодоод байгаа 

юм биш биз дээ?

Хөөе, хөл нь 
yргаад байна!

Бурхан 
магтагдах 

болтугай! Энэ 
олон жилийн 
дараа ийм юм 

болох гэж!

Байж 
боломгүй 

юм!

Нөгөө хүн 
чинь босоод  

ирлээ!

Есүс бол 
Мессиа 

мөн!

Чи яагаад Саббат 
өдөр хүн эдгээгээд 

байгаа юм бэ?

Мосе 
биднийг Саббат 
өдөр амраарай 
гэж тушаасан 

шүү дээ. Нүхýíä унасан бухаа
татаж гаргах нь зөвшөөрөгддөг

биз дээ. Тэгвэл би Саббатаар хүн
эдгээсэн нь хуулийг зөрчиж

байна уу?

Миний Эцэг 
Саббат өдөр ажилладаг. 
Би Түүний хийдгийг л 

хийдэг.

Лук 14:5-6; Иохан 5:9-17
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Тэр Өөрийнхөө 
эцгийг Бурхан гэж 

байна. Тэр Өөрийгөө 
Бурхантай эн 
зэрэгцүүлж 

байна.

Бариад ав 
наадхаа! 

Наадхыг чинь 
чулуугаар 

нүүлгэж алах 
ёстой.

Ал 
наадахаа!

Саббатаар 
өвчтөнийг эдгээлээ 
гэж хүн алах гэж 

байна уу?

Энэ хүн манай 
хуулийн эсрэг 
яриад байна.

Тэр хуулийн 
эсрэг юу ч 

яриагүй шүү 
дээ.

Та нар юу 
хэлэхийг нь л 

сонс. 

Намайг сонс.
Энэ гайхамшгийг

үйлдсýнээс минь болоод
та нар гайхаж байна. Би үүнээс

илүү агуу гайхамшгуудыг
үйлдэх болно. Эцэг минь

хүмүүсийг үхлээс амилуулдаг
тэр эрх мэдлээ Надад өгсөн юм.
Эцэг минь Надад энэ дэлхийг

захирах бүрэн эрх
мэдлийг өгсөн.

Хэрэв та нар 
Намайг хүндлэхгүй бол 
Бурханыг ч хүндлэхгүй. 

Үнэхээр Би та нарт хэлье. 
Надад итгэгч хүн Намайг 
илгээсэн Нэгэнд ч итгэж 
байгаа тул тэр хүн мөнх 

амьтай болно.

Чи яаж 
мөнх амь өгдөг 

юм бэ?

Үхсэн хүн хүртэл Миний
 дууг сонсоод булшнаасаа гарах цаг ирнэ. 
Сайныг үйлдсэн хүмүүс мөнхийн амьдрал 

уруу амилуулагдах болно. Харин бузар мууг 
үйлдсэн хүмүүс мөнхийн зовлонгийн

 галтай нуурт хаягдах юм. 

Энэ чинь 
доромжлол. Хэн ч 

үхлээс хүнийг босгож 
чадахгүй. Ганцхан 
Бурхан л мөнх амь 

өгч чадна.

Иохан 5:18-29
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Та нар Надад
итгэдэггүй боловч Иохан 

болон Бичээс Миний 
ирэхийг урьдаас хэлсэн юм. 
Бичээсээс хайгаад үзэгтүн. 

Тэнд олон эш үзүүллэг 
Миний тухай хэлсэн

 байдаг. 

Би та нарыг 
Бурханы өмнө буруутгана 

гэж бүү бод. Та нарын 
дагаж чадахгүй байгаа 

Мосегийн хуулиуд 
өөрсдийн чинь эсрэг 

гэрчлэх болно. 

Энэ чинь тэд нарын алахаар
 төлөвлөөд байгаа хүн байхгүй юү. Гэтэл 

одоо ч их зоригтой ярьсаар байх юм, тэд юу 
ч хийж чадахгүй байна даа. Эрхэм дээдсүүд 

энэ хүнийг үнэхээр Христ, Израилийн 
Мессиа гэж мэддэггүй юм уу? 

Хуулийн багш нар 
Мессиаг хаанаас ирэхийг мэдэхгүй 
гэж заадаг юм. Харин энэ хүнийг 

Галилын мужааны хүү гэж 
мэднэ шүү. 

Чи сая Намайг хэн 
болохыг бас хаанаас ирснийг

минь мэднэ гэлээ. Би энэ дэлхийд 
Өөрөө ирээгүй юм. Миний Эцэг 
Намайг илгээсэн бөгөөд та нар 

Миний Эцэгийг мэддэггүй. Харин 
Би Эцэгээ мэднэ. Тэр Намайг та 

нар уруу илгээсэн юм.

Энэ хүн бүх юмыг 
мэддэг юм.

Намайг яаж 
сонсчихдог 
байна аа?

Мессиа энэ хүний 
хийснээс илүү 

гайхамшгуудыг хийнэ байх 
гэж бодож байна уу?

Бушуухан 
явж тэр 

доромжлогчийг 
баривчил.

Хүмүүс 
Түүнд итгэж 
эхлээд байна. 
Тэрнийг одоо 
дуугүй болгох 

хэрэгтэй. 
Энэ удаа 

тэгж чадахгүй 
шиг байна.

Энэ чинь 
тэгвэл урьдаас 
зөгнөн хэлээд 

байсан Мессиа 
байна шүү дээ.

Иохан 5:30-39, 45, 6:42-43, 7:25-32, 40-41
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Зөв шударгын 
төлөө цангагчид 

ерөөлтэй. Учир нь 
тэд цангаагаа 
тайлах болно. 

Амар тайвныг 
тогтоогчид ерөөлтэй, 
учир нь тэд Бурханы 

хүүхдүүд гэж хэлэгдэнэ. 
Дайснуудаа хайрлан, 

ивээж ерөөгтүн. 

Цангаж байгаа хүн байвал 
Над уруу ирж уугтун. Ариун 
Сүнс түүний дотор мөнхийн 
амь уруу оргилох булгийн ус 

мэт байх болно. 

Энэ хүн 
чинь хэрэгтэн 

шиг ярьж байгаа 
юм алга.

Хүмүүс түүнийг 
4,000 жилийн эш 

үзүүллэгийн хариулт 
гээд байгаа юм. 

Та нар яагаад Түүнийг 
бидэн рүү авчирсангүй вэ? 

Яг чиний өмнө зогсож 
байсан биз дээ. Яагаад 
бариад аваагүй юм бэ?

Энэ Хүн хайр, 
уучлалын тухай 

ярих юм. Ха, та нарыг бас 
хуурчихаа юу? Боловсрол, мэдлэгтэй 
удирдагчид, фарисайчуудаас түүнд 

итгэсэн хүн байна уу? Энэ Есүс 
гэгч үхэх ёстой.

Ямар ч хүн 
ингэж ярьж 
байгаагүй.

Есүстэй шөнөөр ирж уулзан 
ярилцаж байсан Никодем.

Манай хууль 
өөрийнх нь хэлэх зүйлийг 

сонсохоос өмнө тэр хүнийг 
шийтгэдэггүй биз дээ? 

Никодем, чи бас Галилаас ирсэн 
Түүний дагалдагчдын нэг үү?
Бичээсээс хайгаад үз. Мессиаг 

Галилаас гарна гэж бичээгүй. Мессиа 
Иудагийн Бетлехемээс гарах бөгөөд 

Давидын хүү байх ёстой.

Матай 5:6, 9; Иохан 4:14, 7:45-52
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Тэр худал 
яриагаараа энгийн 

ард иргэдийг хуураад 
байгаа юм. 

Есүс юм 
болгонд хариулт 

өгч чадаад 
байгаа юм даа.

Ерөөсөө 
бүгдээрээ хамгийн 

шилдэг сайн 
хуульчдаасаа явуулж 

үгэн дээр нь 
унагаавал яадаг 

юм бэ? 

Би яг тийм 
хуульчийг мэдэх юм 

байна. Тэр бол жинхэнэ 
шилдэг бөгөөд үл 
өршөөгч хуульч 

байгаа юм. 

Чи асуусан зүйлдээ 
өөрөө хариулчихлаа. Хайр 

бол хуулийг хэрэгжүүлж буй 
явдал мөн. Чи хөршөө өөрийн 
адил хайрлаж байвал Бурханд 

таалагдана гэсэн үг. 

Мөнөөх хуульч 
Есүсийг 

сорихоор ирэв.

Багш аа, 
мөнх амийг 

өвлөхийн тулд 
яах ёстой вэ?

 Хуулинд 
юу гэсэн 
байдаг 

вэ?

Ингэж хэлсэн 
байдаг. Чи өөрийн Бурхан 

Эзэнээ бүх зүрх сэтгэл, хүч 
чадал, санаа бодлоороо 

хайрла. Мөн хөршөө өөрийн 
адил хайрла гэсэн

 байдаг.

Би чамд нэг 
түүх ярья. 

Нэгэн хүн Иерихогоос 
Иерусалим орохоор явж 

байгаад дээрэмчдэд зодуулж 
бүх юмаа тонуулан нүцгэрээд 

үхлүүт хэвтэж байжээ.

Нэг тахилч 
замын голд хэвтэх 

түүнийг тойрон гараад 
тусалсан ч үгүй цаашаа 

яваад өгөв. 

Тийм л дээ, гэхдээ хөрш 
гэж аль нь вэ? Та бүх хүнийг 

гээгүй биз дээ. Харийн ромчуудыг 
хэлээгүй биз дээ?

Лук 10:25-31
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Түүнчлэн сүмд үйлчлэхээр 
томилогдсон нэгэн леви хүн мөнөөх 

шархадсан хүний хажуугаар нь 
өнгөрөхдөө зогтусан харснаа 
тусалсангүй цааш явчихжээ. 

Надад хайр бий гэчихээд хайрлах 
үйлс үзүүлэхгүй бол энэ нь яаж сайн 

байх билээ? Хэрэв та нар хөршөө 
хайрладаггүй бол Бурханыг ч бас 

хайрлахгүй байгаа хэрэг. 

Иудейчүүдэд дорд үзэгдэн,
 бузар гэж тооцогддог нэгэн самари 
хүн бас түүгээр явж байв. Самари 

хүн зам дээр хэвтэх мөнөөх 
шархдаж, нүцгэрсэн хүнийг хараад 

иудей хүн байна хэмээн бодож 
тооцоод байсангүй. 

Самари хүн 
түүнийг хараад өрөвдөж 

туслахаар саатав. 

Самари хүн 
мөнөөх хүний шархыг 

цэвэрлээд боов. Тэр 
хүний хайр үгэндээ 
биш үйлстээ байлаа.

Самари хүн шархтай 
хүнийг илжгэн дээрээ 

тэгнээд, амрааж 
тэнхрүүлэхийн тулд буудал 

уруу авч явав. 

Одоо гайгүй ээ. 
Би чамайг аваад 

явж байна. 
Удахгүй орон 

дээр хэвтэнэ ээ. 

Би танд хоёр 
долоо хоногийн хоол, 

өрөөний мөнгийг төлье. 
Илүү мөнгө гарвал 

буцахдаа төлье. 

Лук 10:32-35
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Чи надаас миний
хөрш гэж хэн бэ гэж асуусан.

Òэгвэл, ýнэ гурван
хүний аль нь шархадсан

хүний хөрш вэ?

Мэдээж, тэр 
энэрэнгүй 

сэтгэлтэй нь л 
мөн дөө.

Гайхалтай!

Тэгвэл чи явж 
тэр самари хүний 
үйлдсэн шиг үйлд. 
Чи хөршөө хайрла.

Ээ муу тэнэг!
 Есүс өөрийг нь 

урвуулчихаас өмнө 
цаадхыгаа тэндээс 

аваад ир.

Энэ чинь юу
гэдэг хачин сургаалü вэ?
Хэрэгжүүлэх боломжгүй
юм. Зарим хүмүүс хайр

гэхээр юу ч хийхгүй
шүү дээ.

Та нар нөхäөө хайрлаж
дайснаа үзэн яд гэж заалгаж ирсэн.

Харин Би та нарт хэлье. Дайснаа хүртэл
õайрлаж, өөрийг чинь хараасан хүнийг 

ерөө. Өөрийг чинь үзэн ядсан хүнд сайн 
сайхныг үйлд. Чамайг хавчин дарлаж, 

дорд үзэн ашиглагч хүний 
төлөө залбир.

Матай 5:43-44; Лук 10:36-37

207




