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Хаа нэгтээ газар…
Юу ч идсэнгүй 

олон өдөр 
өнгөрлөө.

Би үхье л гэж 
бодож байна. Ганцхан 

жилийн өмнө би хөрөнгө 
чинээтэй, бусдаар 
хүндлэгдсэн хүн

байлаа. Одоо намайг
хар даа.

Одоо чи дахиж ер 
хүндлэгдэхгүй. 

Хаягдаж 
гадуурхагдсан, хулгана 

яр өвчтөн.Эхлээд ч би нэг л өдөр эдгэрч
 сайн болоод эхнэр хүүхдүүддээ эргэж 
очно гэж найддаг байлаа. Гэтэл би энд 

одоо арван жил болж байна. Эндээс 
эдгэрч сайжраад буцаж олны дунд 

орсон хүнийг би ер үзээгүй
 юм байна. 

За за, өөрийгөө 
өрөвдөхөө больж үз. Хэн ч 

тоохгүй, бүр Бурхан ч тоохгүй. 
Явцгаая. Идэх юм олдох

 нь уу, үзье.

Эхэндээ ч бас эхнэр мèнь
хүүхдүүдийг мààнь авчраад холхноос
надтай ярьдаг байлаа. Одоо ч ирэх нь 

бүр цөөрч байна. Хүүхдүүд ч өсчихлөө.
Одоо тэд намайг харвал бараг танихгүй

биз дээ. Ингэж байх ÷èнь үхсэнээс
дор юм. Хоёулаа өнөөдөр

 гол замаар явъя. 
Хэн нэг нь өрөвдөж 

ч юуны магад. 

Хэдүүлээ цуг
ÿвъя, арай

аюулгүй байх.

Чи харх, голио 
царцаа идэж сурахгүй 

л бол удахгүй үхнэ 
шүү. Тэр л амьд үлдэх 

цорын ганц арга 
байгаа юм.
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Замаар аяны 
хэдэн хүн явааг 

харлаа!

Хараач! 
Дахиад нөгөө 

баньд нар
 байна.

Зайл, муу заваан 
яртангууд. Хол 
очиж үхэцгээ. 

Муу өмхий 
өтнүүд! Бурхан та 

нарыг шийтгэж 
байгаа юм.

Хол байгаарай! 
Цэвэр биш, бид нар 
бүгдээрээ бузартсан 

шүү.

Гүйгээрэй! 
гүйгээрэй!

Эд хулгана яртангууд 
байна. Наадуулаа битгий 

өөртөө ойртуулаарай. 
Чамд бас халдана шүү.

Та нар өршөөлөө 
хайрлана уу? Бидэнд 
ганц үмх ч болов юм 

өгч хайрлаач?

Тэдэнд жаахан юм
ºгчихөөч, тэгвэл

тэд явах байх.

Холдоцгоо. Та нар 
цэвэр биш!

Хойшоо ухар 
ухар. Бид нар 

юмаа газар 
тавьчихъя.

Наашаа ойртох 
болоогүй шүү. Би 

эхлээд эндээс 
холдоё. 
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Талх!

Хоол!
Надад 

үлдээгээрэй!

Битгий бүгдийг 
нь авчих!

Энэ чинь 
минийх!

Чи муу 
гахай!

Талх! Талх!

Ээ Бурхан 
минь!

Одоо 
тэндээс бүр 

олон хүн 
ирж явна.

Бүгдээрээ 
болгоомжтой 

байгаарай. Эд нар 
дэндүү олуулаа

 юм байна.

Эд чинь 
бас бүгдээрээ 
эрчүүд байна. 
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Тэр Өөрийгөө
Бурханаас ирсэн гэдэг.
 Тэгээд бас Өөрийгөө
Эцэгтэй нэг гэдэг юм

бèлээ. Би Түүнийг
хараагүй, суумгай
хүмүүсийг эдгээж
байхыг нь харсан.

Эзэн, эд
чинь хулгана
яр өвчтөнүүд

байна.

Тэр чинь Назарын Есүс
байна. Би Түүнийг өмнө 

нэг удаа харсан юм. 
ªâ÷èí тусахаас өмнө юм
шүү дээ. Энэ Есүс чинь

хүмүүсийг эдгээдэг 
юм бèëýý.

Эд нарыг 
битгий 

ойртуулаарай.

Есүс ээ! 
Бидэнд 

туслаач!

Та нар надаар 
юу хийлгэмээр 
байгаа юм бэ?

Бидэнд өршөөлөө 
үзүүлж, биднийг 

эдгээж өгөөч.

Та хүсвэл намайг 
цэвэр болгож 

чадна шүү дээ.

Та надад хүрч 
болохгүй шүү.

Зүгээрээ зүгээр. 
Явж сүмд очоод өөрсдийгөө 

тахилчид үзүүл. Тэр та 
нарын цэвэр болсныг үзээд 

гэр гэртээ харьж 
өөрсдийхөнтэйгээ уулзахыг 

тань зөвшөөрнө. 

Бид нарыг 
цэвэр болсон 

гэх юм.

Бид нарыг
 сүмд ойртож 
очихоос өмнө 

хөөгөөд 
явуулчих 
байлгүй.

Би 
хэлснээр
нь явж
хийлээ.

Би ч бас тэгнэ. 
Явцгаая.

Лук 17:11-14
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Есүс бид нарыг 
эдгэрсэн гэсэн 

шүү дээ.

Би арай дээр 
болоод байгаа юм 

шиг байна.

Бид нар 
өөрчлөгдөөд 

байна!

Миний арьс 
эдгэрчихэж!

Есүс ¿¿íèéã
õèéæýý! Чè 
ýäãýð÷èõýæ!

×àìä ÿìàð 
÷ ìóóõàé 
þì àëãà!

Би явж
эхнэрээ олох

õýðýãòýé!

Израилийн хаан, Бурханы
Хүү, Та ерөөгдөх болтугай. Та намайг 
àмьдралтай дахин зàлгууллаа. Бурхан
энэрэнгүй, нигүүлсэнгүй юм байна.

Арван хүн цэвэршээгүй 
бил үү? Гэтэл ãàíöõàí íü ирж талархаж 
байдаг. Тэгээд энэ ганц нь иудей ч биш,

бүр самари хүн шүү.

Лук 17:14-19
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ÌªÍÕ ÀÌÜ
Нэг хүн Есүсээс, олон
хүн мөнхийн амьдралд

орох уу гэж асуухад Есүс
ингэж хариулжээ:

Би та нарт хэлье. 
Мөнх амь уруу хөтлөх зам 

хэцүү бөгөөд нарийхан учир 
маш цөөхөн хүн түүнийг 
олно. Гэтэл харин мөхөл 
сүйрэлд хүргэх зам өргөн 

уужим бөгөөд мөнхийн там 
уруу явж буй хүмүүсээр 

дүүрэн байх юм. 

Нарийхан замаар явах
 гэж хичээгтүн. Учир нь олон хүн 

амийг хайх боловч олж чадахгүй юм. 
Шүүлтийн өдөр ирэхэд олон хүн 

Бурханаас “Эзэн минь, би үнэхээр Таных. 
Би их шүтлэгтэй хүн байсан. Би мацаг 
барьж залбирдаг байсан. Бас би шашин 

номынхонд буян үйлдэж их дэмжлэг 
үзүүлдэг байсан. Би Таны нэрээр эш 

үзүүлж чөтгөрүүдийг хүртэл 
зайлуулдаг байсан”

 гэж гуйх болно.

Тэгэхэд нь Би тэдэнд 
“Би та нарыг ер танихгүй 
юм байна. Надаас холд. Та 
нар мөнхийн галд орохоор 
хараагдсан байна. Тэнд та 
нар шүдээ хавиран орилох 

болно” гэж хэлэх юм. 

Энэ бол тэдний 
сүнс хэзээ ч үхэхгүй бас 

хэзээ ч гарч чадахгүй тийм 
газар юм. Тэдний зовлонгийн 

утаа үүрдийн үүрд 
суунаглан байх болно.

Матай 7:13-14, 22-23; Илчлэлт 14:11

ÌªÍÕ ÀÌÜ
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Есүс бас 
ийн ярьжээ.

Өдөр б¿ð сайхан
хувцас өмсч, сайхан хоол иддэг
 нэг баян хүн байжээ. Тэр хүн

бузар муу биш, харин давгүй сайн
хүн байв. Гэсэн хэдий ч ихэнхдээ

өөрийгөө л боддог байæ. Тэр хүн мөнгө 
төгрөгөө арвижуулан 
хурааж өдрөөс өдөрт 
баяжсаар л байжээ. 

Энэ хоолны үлдэгдлийг 
миний тавагнаас аваад тэр 

манай хаалганы хажууд 
хэвтдэг гуйлгачинд аваачаад 

өгчих. Би бол өрөвчхөн, 
хүнийг хайрладаг хүн. 

За эзэнтээн, 
тэр танд 

талархана даа.

Эзэн маань 
чамд энэ 

үйрмэгийг өгч 
байна.

Бурхан Эзэн 
магтагдах болтугай! 

Бурхан хүмүүсээ 
юмаар дутаадаггүй. Би 

ийм их юм авах 
зохистой хүн биш ээ. 

Эзэндээ миний өмнөөс 
талархаарай.

Миний эд 
баялаг асар их 

болжээ. Тэгэхээр би 
юмаа хураах илүү 
том агуулах савтай 
болох хэрэгтэй юм 

байна даа.

Тэнэг минь,
чи өнөө шөнө үхэж,
сүнс чинь нэхэгдэх

гэж байна.

АААА!

“Нэг удаа үхэх нь 
хүмүүст тогтоогдсон 
юм. Харин тэрний 

дараа шүүлт ирнэ.”

Лук 16:19-22; Еврей 9:27
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Баян хүнийг оршуулахаар авч 
явахдаа мөнөөх гуйлгачин Лазар 
бас үхсэн байхыг хүмүүс үзэв. 

Энэ чинь өнөөх 
гуйлгачин өвгөн Лазар 

байна. Энэ бас 
өнгөрсөн шөнө 

үхчихэж. Ямар сайхан 
тайван харагдаж 

байна аа. 

Лазарын цогцсыг тэргэн дээр 
тавиад, амьтдын сэгийг хаяж 

шатаадаг газарт авчрав. Түүнийг 
оршуулсан ч үгүй, бас хойноос 
нь гашуудсан хүн ч гарсангүй. 

Гэтэл тэнгэр элч нар 
ирээд Лазарыг 

тэнгэрийн улс уруу 
аваад явчихав.

Лазар дүү минь 
гэртээ тавтай морил доо. 
Чи одоо дахиад хэзээ ч 

өлсөхгүй, чиний бие дахиад бас 
хэзээ ч өвдөхгүй болсон. Нааш 

ир, бид нар чамд ширээ 
засаад зэхчихсэн.

Õөөх! Ямар
гоё юм бэ! Үхнэ гэдгèéã

 ийм сайхан байна
гэж бодоогүй юм

байна шүү!

Мөнөөх баян хүний ажил явдал тун сайхан 
болж, гоё гээчийн булшинд оршуулжээ. 

Түүний мөнгө хөрөнгөнд дурласан олон хүн 
өөрсдөдөө ямар өв гэрээс үлдээсэн байгааг 

сонирхохоор хүрэлцэн ирсэн байлаа. 

Маш сайн хүн байж билээ.
 Заримдаа тэр өөрийнхөө хайртай 

хүмүүст хатуу ширүүн мэт ханддаг 
байсан ч бид түүнийг ямагт санан 
дурсах болно. Тэр улс үндэстэндээ 

хайртай байсан бөгөөд ажил 
хэрэгтээ үнэнч шударга 

байсан юм аа. 

Тэр шагналаа 
авахаар одлоо. Сүнс 

нь мөнх амгалан 
нойрсог доо. 

Гэтэл баян хүн 
¿õýíã¿¿òýý 

ёроолгүй гүн ангал
уруу унаæýý.

Лук 16:22
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Тэгвэл Лазарыг
манай гэр ð¿¿ буцаан явуулж,
миний таван дүүд хэлүүлээч.
Тэд энэ аймшигт тамын газар

ирэхгүй болох юм.

Туслаач!
Бурхан минь ýý, 

хэн нэгэн нь надад 
туслаач! Би энд, 

энэ гал дотор
байна!

Абрахам эцэг минь ээ, 
намайг энэрээч. Би Лазарыг тэнд 
байгааг харж байна. Хурууг нь ус 

уруу дүрүүлээд наашаа явуулж 
хэлийг минь норгуулаач. Би энэ 

гал дотор тарчилж байна. 

Хүү минь, чаддаг бол би
 чамд туслалгүй яах вэ. Гэтэл

  бидний хооронд асар том ангал 
байна. Бид үүний дээгүүр гарч чам 

дээр очиж чадахгүй, чи ч бас наашаа 
ирж чадахгүй. 

Гэхдээ тэр тэдэнд
 хангалттай биш ээ. Тэд 

үхлээс амилсан гайхамшгийг 
үзвэл итгэлгүй байдалдаа 

гэмшиж магадгүй. 

Тэдэнд Мосе ба эш 
үзүүлэгчдийн бичээс 
байгаа. Тэд өөрсдөө 

Бичээст итгэг. 

Хэрвээ тэд Бичээст итгэхгүй
бол хэн нэгнийг үхлээс амилñàí ÷

итгэхгүй биз дээ. Одоо чамд бүх юм
оройтжээ. Тэд өөрсдөө шийдэг дээ.

Намайг уучлаарай. Надад хийж
чадах юм алга даа.

Лук 16:22-31
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Хөөе, ханхар 
залуус аа. Та нар 

сайхан зугаацмаар 
байна уу? Миний 
үнэ хямдхан шүү. 

Эзээн, наадахаа 
битгий тоо. Наадах 

шиг чинь юмнуудын 
хувьд аль хэдийн 

өнгөрсөн. 

Ариун Бичээст 
“Чи завхайрч болохгүй” 

гэж хэлсэн байдаг юм шүү.

Хөөе. Би их 
шүтлэгтэй 

эмэгтэй шүү. 
Би Бурханд 

итгэдэг.

Муу чөтгөр 
чамайг хуурчээ. Чиний 
төгсгөл галтай нуураас 

өөр юу ч биш болох 
гээд байна даа. 

Чи найзынхаа
 хэлэхийг сонсоо биз дээ. 
Намайг өнгөрсөн хүн гэж. 

Би хүүхэд байхаасаа эхлээд 
эрчүүдтэй унтсан. 

Бурханд дэндүү 
оройтно гэж байдаггүй юм. 

Чи Бурханыг эрж хайвал Тэр 
чамд олдоно. Бурхан чиний 

нүглийг уучилж сүнсийг
 чинь эдгээж өгнө. 

Миний сүнс
 чөтгөрийнх болсон л доо. 

Харин Бурхан намайг 
чөлөөл… чөлөөл… чө… 

ЧӨ…

Дүүрэн
муу сүнс

шүгëýчихсэн
юм байна!

Холд,
цаашаа!

Египетээс гарсан нь 20:14; Лук 8:2; 1Иохан 1:9

AAAA!

AAAA!
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AAAAA

Сатан аа, 
түүнээс 

гар!

Би чамайг гар гэж 
тушааж байна. Гараад 

эргэж бүү ир.

Есүсийн тушаалаар 
долоон муу сүнс 

түүнээс зайлан оджээ.

Тэд алга 
болсон!

Та хэн бэ?

Би Есүс 
байна.

Чи нүгэл үйлдэхээ 
больж, Бурханыг хүндэлж эхлэхгүй 

бол муу сүнснүүд өөрсдөөсөө ч 
долоон дор сүнснүүдийг 

дагуулан эргэж ирнэ шүү. 

Би Бурханд 
үйлчилмээр 

байна. Би Таныг 
дагаж суралцмаар 

байна. Энэ 
эмэгтэйд сая 
юу болчихов 

оо?

Лук 8:2, 11:24-26
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Шударга байдал 
чинь тэд нарынхаас 
дээрдэхгүй бол та 

нар хэзээ ч 
хаанчлалд орж 

чадахгүй. 

Устаж үгүй болох юмны 
төлөө бүү хөдөлмөрлө. Харин

 мөнх үлдэх юмны төлөө л ажиллаж 
хөдөлмөрлө. Өөрийнхөө төлөө 

хөрөнгө зоорь хураах гэж бүү бод. 
Харин бусдад яаж туслах билээ, 

яаж өгөх билээ гэдгийг л бод. 

Хүн бүхэн
 Бурханы өмнө зогсож, 
биеэрээ үйлдсэн сайн, 

муу аливаа болгоныхоо 
төлөө шүүгдэх 

цаг ирнэ. 

Эзэн, би сая юу болсныг
 харлаа. Ёстой гайхамшигтай юм. 
Манай шашны зарим удирдагчид 
Магдалын Мариаг өдөр тоодоггүй 

мөртлөө шөнө болохоор ирээд 
байдаг юм шүү. Та сая түүнд

 шинэ амьдрал өглөө. 

Та дагалдагч 
нартайгаа цуг манайд 

очиж хоол идэхгүй юү? 
Би энэ талаар нөхдөдөө 

илүү их яриулмаар 
байна. 

Бид нар 
очъё.

Есүс ээ, 
бидэнд хэлээч. 
Энэ завхарсан 

нийгэмд хүн яаж 
шударга, ариун 
байж чадах вэ? 
Хуулийг жаахан 

гуйвуулан зөрчиж 
байхгүй бол бид 
чинь харангадаж 

үхнэ биз дээ?

Амь бол хоол, 
хувцастай зүйрлэхгүй 
агуу зүйл. Бурхан талд 
ургах сараана цэцгийг 

гоёдог юм бол та нарыг 
ч бас хувцаслана

 шүү дээ. 

Шашны удирдагч нарын 
үйлддэг шиг бүү үйлд, яагаад 
гэвэл тэд зааснаасаа өөрийг 
үйлддэг юм. Тэд яг гаднаа 

гяланцаг дотроо
паланцаг хүмүүс. 

За, Та чинь тэгэхээр
нүгэлтнүүдийг хүлээж аваад, 

цуг сууж хооллодог юм биз дээ? Би 
тэр Магдалын Мариаг энд бас

нүгэлтнүүдийн дунд байхыг харж
байна. Ийм муу юмнуудтай цуг

сууж хооллочихоод Өөрийгөө яаж
шударга зөв гэж хэлж

чадаж байна аа?
Би та нарт 

Бурханы зүрх сэтгэлийг 
тайлбарлаж чадах нэгэн 

түүх ярьж өгье. 

Номлогчийн үгс 12:14; Матай 23:25, 6:19-21, 25, 28-30, 12:36; Лук 15:1-3
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Нэгэн хүн хоёр
хүүтэй байжээ. Бага хүү

нь зөрүүд дураараа байсан
учир бие махбодынхоо
хүслийг гүйцэлдүүлэн

амьдрахыг хүс÷ээ.

Ýнэ
чинь ямар гоё 

түүх вэ?

Тэгээд хүү
 нь одоо л өв 

хөрөнгөө авъя 
гэж эцгээсээ 

шаардаж гэнэ.

Аав аа, та 
миний хувийг одоо 

өгчихвөл би хот 
уруу очиж 

амьдралаа хөөмөөр 
байна. 

Гэхдээ хүү минь,
 надад байгаа болгон чинь 

чинийх шүү дээ. Би тийм ч их удаан 
наслахгүй. Чи л ахтайгаа бүгдийг нь 
өвлөж үлдэнэ. Чи тэгээд цаашдын 

амьдралдаа санаа зовох юмгүй байна 
биз дээ хүү минь. Манайд зөндөө их 
хонь, үхэр байна. Манай газар будаа 
тариагаар жил бүр л дүүрэн байдаг. 

Бас манайх зөндөө олон 
үйлчлэгч зарц нартай…

Гэхдээ л би явж хорвоо
ертөнцтэй танилцмаар байна.
 Би ингэж хөдөө газар малтай
ноцолдож, бүх насаараа зарц

боол шиг амьдармааргүй байна.
Насныхаа залууд наргиж

цэнгэж үзмээр байна.
Манай найзууд ч …

Танай найзууд яахав
äээ, хэзээ ч ажил хийж 

үзээгүй улс. Тэд үргэлж аль 
морь хурдан, аль дарс амттай, 

аль хүүхэн сайхан байна 
гэж л боддог.Та амьдралын талаар юу

мэддэг юм бэ? Та үргэлж л энэ
хэдэн мал, газар хоёртойгоо 

зууралдаж байäàã. Би яг одоо л хувиа
авъя. Би хот орж өөрийнхөөрөө

амьдарна.

Наадахдаа өг өг. Бид 
тэрэнтэй тэрэнгүй болно. Ер 
нь ч наадах чинь ямар хийх 

юмаа хийдэг биш.

Тэгээд эцэг нь бага
хүүдээ оногдох өв хөрөнгийг

нь өгчээ. Хүү ч ус далай гатлан 
их хотод очиж, аз жаргалаа 

эдлэхээр одов.

Хэн ч юу
хийхийг мèнь
заахгүй, энэ

л ёстой амьдрал
байна даа.

Лук 15:11-13
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Хөөх, ёстой
миний төсөөлснөөс

ч ãî¸ юм байна. Энэ олон
хүн, энэ ãî¸ байшингууд.
Бүх юм л энд болж байдаг

байх даа.

Бага хүү…

Их давгүй 
харагдаж байна. 

Би авна аа. 
Ямар нэгэн 

юм хэрэг болбол 
зүгээр л дуудаарай. 
Бид өдөр, шөнөгүй 

үйлчилдэг юм.

Õýí үүнээс илүүã
îëîõ þì áý? Маргааш

гадагш гарч хүнòýй
танилцана аа.

Лук 15:13

Хөлслөх
сайхан байр
олæ àâíà àà.
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Хөөе, хөдөөний залуу, 
энд юу байгаа болоод чи 
хүрээд ирээв? Нүүр нь ил 
гарчихвал дажгүй байрын 

залуу байна шүү.

Хөөе, залуy!
 Чи ямар нэгэн юм 

хиймээр байвал наад 
сахал үсээ хусаад 

арай аятайхан 
хувцсалчих. 

Бүдүүлэг çàëóó.
Энэ шинэ хувцаснуудыг

өмсчихөөр äàæã¿é 
õàðàãäàæ байна шүү.

Чи бидэнтэй 
хамт зооглож 

байгаа нь юутай 
сайхан бэ. 

Тэр одоо 
сахал үснээсээ 

салчихаад сайхан 
харагдаж байгаа 

биз дээ?

Шинэ найзынхаа 
төлөө тулгачихъя. 
Үргэлж ая тух, аз 

жаргалыг эдэлж явах 
болтугай. … бас хайр 

дурлал.

Үйлчлэгч ээ, 
найзуудад 

маань дахиад 
дарс.

Лук 15:13
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Найз нөхөдтэй
 боллоо гэж бодож 

байсан юм сан. Гэтэл 
одоо дуугардаг ч үгүй юм 
байна. За яах вэ, гайгүй 
сайн ажил олж хийгээд 

буцаад дээшээ
 гарна даа.

Хоёулхнаа танай
өрөө ð¿¿ явъя л даа,

тэгэхгүй юм уу?

Гэрээсээ алс хол газар 
залуу хөвгүүн их хангалуун 

хэдэн сар амьдарч гэнэ. 
Мөнгөө дуустал их олон 

найзтай байлаа. 

Зугаа цэнгэлийн
 хойноос хөөцөлдөн 

тэнэглэсээр байтал хамаг 
мөнгө нь барагдав. Гэхдээ ч 
түүнд нилээд хэдэн чинээлэг 

найзууд байлаа. 

Ямар ч мөнгө 
байхгүй болсон 
гэдэг чинь юу 
гэсэн үг вэ? Би 

чамайг баян гэж 
бодоод байсан 

шүү дээ.

Энд амьдрах чинь 
аймшигтай үнэтэй байдаг юм
 байна. Сүүлчийнхээ мөнгийг 

өнгөрсөн долоо хоногт уралдааны 
бооцоонд тавиад алдчихсан. Миний 
бооцоо тавьсан нөхөр яг түрүүлнэ 

гэж бодсон чинь…

Чи тэгээд 
хоосорчихсон гэсэн үг 
үү? Чи нөгөө амлаад 
байсан хувцсаа надад 
яаж авч өгөх юм бэ?

Би танай 
аавыг аж ахуйдаа 
удирдлагын ямар 

нэгэн ажилд намайг 
авах байх гэж 

найдаж байсан
 шүү дээ. 

Ажил аа?

Би өөрийгөө
 энэ балиар заваан 

гахайнуудыг тэжээх 
ажил хийж байна гэж 

ёстой итгэмээргүй 
юм.

Лук 15:13-15

Гах

Гох

Гах

Гох
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Чиний өвчтэй зовлонтой
 байх надад хамаа алга. Эндээс 
холдож тэр гахайнуудаа малла. 

Чамайг халчихаад өөр хүн 
ажилд авчихна шүү. Одоо 

эндээс зайл. 

Тийм ээ 
ноёнтоон. 

Уучлаарай. 
Тэгэлгүй яах 

вэ…

Энэ ажил
үнэндээ тааруухан

хоол авчихаар ч үнэ
хүрэхгүй юм. Нөгөө 
миний найз áàéñàí 

íºõä¿¿ä ñàéõàí хоол
идэж байгаа даа.

Би ямар байдалд
орчихоâ îî. Би бүр өлсөж,

ядарч, даарч хөрч байна. Энэ
гахайны хоолыг идэхэд ч бэлэн

байна. Манай аавын зарц, үйлчлэгчид
идэж чадахаасаа ч илүү хоол ундтай

байгаа. Би зүгээр л… гэхдээ тэгж
хаяж явчихаад яаж буцаж очих вэ

дээ. Тэд намайг тоохгүй байх.

Би 
ерөөсөө 
явна аа.

Тэнэг 
амьтан! Ямар ч 
мөнгөгүй юм 

чинь чи мянган 
бээр алхаж дээ. 

Арваад өдөр
явсны эцэст
гэртээ дөхөн

ирэв.

Бараг хүрээд ирлээ. 
Би ямар ч юм горьдох эрхгүй 

хүн дээ. Ингэж л хэлье дээ. “Аав 
аа, би нүгэл үйлдэж таны хүү 

байх эрхгүй болсон хүн. Намайг 
хөлсний зарц нарынхаа нэг 

болгож аваач.”

Би ямар тэнэг байсан юм бэ.
 Хэрэв намайг яваад очиход боол бол 
гэвэл яах вэ? Би чинь ааваасаа авснаа 

бүгдийг нь үрчихсэн хүн шүү дээ. Тэд л 
намайг боолоо болгодог юм бол боол 

болсон ч яах вэ дээ.

Лук 15:16-19
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Чи тэр ирж яваа хүнийг
харж байна уу? Миний нүд óðüäûíõ шигээ
харахаа байчихаад байгаа юм. Алхаж явааг 
нь харахад удаан алга болсон хүүтэй минь

адилхан харагдаад байх юм.

Тийм байна. 
Жаахан ахимаг, бас 
нилээд турханхай 
харагдаад байна. 
Гэхдээ таны хүү 

мөн юм шиг байна.

Миний хүү!

Миний хүү, 
миний хүү! Чи 
гэртээ хүрээд 

ирлээ шүү дээ!

Аав аа, 
Би таны өмнө нүгэл 

үйлдсэн…

… тэгээд би таны 
хүү гэж дуудагдах 
эрхгүй болсон…

Чи ийм байдалтай гэрт орж 
болохгүй. Зарц нар чамд хамгийн 

сайн хувцас, гутал аваад ирэг. Бөгж 
чинь алга болж. Чамд бөгж хэрэгтэй. 

Миний алга болсон хүү олдлоо. 

Бид чамайг үхсэн гэж 
бодож байлаа. Гэтэл чи амьд 

байна. Чамайг бушуухан 
угааж цэвэрлэе. 

Лук 15:20-22
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Хамгийн тарган
 бяруу нядлаад найр 

хийхэд бэлд. Хүмүүсийг 
урь, баярлаж хөөрөх 

учиртай сайхан өдөр тул 
бүгдээрээ баяр 

тэмдэглэнэ. 

Энэ гайхамшигтай 
үйл явдалд оролцохоор 

хүрэлцэн ирж баяр хөөрийг 
минь хуваалцаж байгаа та 
бүхэндээ баярлалаа. Энэ 
бол миний амьдралын 
хамгийн аз жаргалтай 

мөч юм. 
Энэ сонсогдоод 

байгаа дуу хөгжим, 
бүжиг наадам чинь 

юу вэ? Дүү чинь ёстой нэг 
өрөвдмөөр амьтан гэртээ 

эргэж ирээд. Бүр турж ядарсан, 
ядуу хоосон хүн ирсэн. Тэгээд 
аав чинь дүүг чинь ирлээ гээд 

баяр наадам болж байна. 
Бушуухан ороорой.

Би наад 
тэнэглэлд чинь 

оролцохгүй. Тэр чинь 
гэм нүгэл, гутамшиг 

шившиг дүүрэн 
амьдралаар амьдарч 

яваад ирсэн хүн. 

Би түүнийг удаан эрж хайж байсан. 
Хүүгээ үүрд алдлаа л гэж бодож 

байлаа. Сүүлдээ цөхөрч, найдлага 
тасарч байтал өөрөө хүрээд ирлээ 

шүү дээ. Энэ их ивээлд итгэж байна 
уу? Бурхан үнэхээр сайн юм!

Сайхан л түүх байна. 
Гэхдээ та биднийг том 
хүүтэй адил гэх гээд 

байна уу даа? 

Сонсох чихтэй 
нь сонсогтун.

Лук 15:23-32

Ууган хүү нь талбай 
дээрээ байжээ. Гэртээ 
эргэж ирэхэд нь найр 

наадам болж байв. 

Зарц нь орж, аавд нь 
хүүгийнх нь хэлснийг 
хэлтэл аав нь түүнтэй 
ярилцахаар гарч ирэв.

Òàíûã èéì ãýì í¿ãýëòýíòýé 
áàÿðëàæ áàéíà ãýäýãò áè 
èòãýæ ÷àäàõã¿é áàéíà. Áè 

¿¿íä îðîëöîõã¿é.
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Энэ хүн үнэхээр
 аюултай хүн байна. Бүх 

хүн Түүнийг хайрлаж 
байна.

Тэр тэдэнд найдвар 
өгөөд байгаа юм.

Òèéì ýý, ãýâ÷ õóóðàì÷ íàéäâàð. 
Õýí ãýìò õ¿íä ìºíõ àìèéã àìëàæ 
÷àäàõ âý? Òýð ¿õýõ ¸ñòîé. Á¿ãäèéã 
äóóäàæ öóãëóóë. ªíºº îðîé áèä 

àõëàõ òàõèë÷èéíä óóëçàíà.  

Нааш ир. Бүгдээрээ Галил
 уруу буцан явж хэсэг амарцгаая. Намайг 

баривчлах цаг тун дөхөж байна. Тэд намайг 
доромжилж, дараа нь цовдолно. Гэхдээ би 

гурав дахь өдөр нь үхлээс амилна. 

“Үхлээс 
амилна” гэдэг 
чинь юу гэсэн 

үг вэ?

Ёстой мэдэх юм 
алга. Сургаалт 
зүйрлэл л байх.

Эзэн, яаралтай
юм боллоо! Марта намайг

Таныг олоод ирээч гэлээ. Ах
Лазар нь үхлүүт өвчтэй байна.
Тэр Таны сайн найз шүү дээ.

Одоо түргэхэн явбал ¿õýõýýс íü
өмнө очиж амжих байх. Бид нар

мэдэж байна. Та л түүнийг
эдгээж чадна.

Лазар 
өвдчихөж. 
Бүгдээрээ 
хурдалъя!Мариа, Марта хоёрт Намайг 

очно гэж хэл. Бас энэ өвчин бол 
үхлийн төлөө биш, Бурханыг 
алдаршуулахын төлөө юм гэж 

хэлээрэй. 

Хоёр өдрийн
äараа…

Эзэн, бидний анд 
Лазар үхлүүт өвдлөө гэж 

дуулдаад хоёр өдөр 
өнгөрчихлөө. Бид нар очих 
гэсээр байтал бас дахиад 
хоёр өдөр болно. Одоо 

явахгүй юм уу?

Маргааш явна аа. 
Та нар Бурханы 

алдрыг үзэх болно. 

Эзэн, одоо дөрөв 
хоног хэтэрчихээд 

байна. Тусалж амжих 
юм болов уу? Лазар одоо үхсэн.

Бурханы алдрыг та нар
¿зэж, итгэх учраас та 
нарын төлөө Би тэнд
байгаагүйдээ баяртай

байна.

Үхсэн? 
Лазар үхсэн 

гэнэ ээ?

Матай 20:17-20; Иохан 11:1-15 
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Есүс 
дагалдагчдынхаа 

хамт гадаа хаалган 
дээр байна.

Тэдэнд намайг 
хүлээж бай гээд хэлчих. 
Энэ олон фарисайчууд, 

тахилч нарыг энд байхад тэд 
энд орж ирэх нь аюултай. 

Эд одоо ч Түүнийг алахаар 
хайж байгаа. 

Ииииййй!

Эзэн, Та энд байсан бол ах 
минь үхэхгүй байх байсан. 

Гэхдээ Та одоо гуйсан ч 
Бурхан Таны хүссэн болгоныг 

хийж өгнө шүү дээ. 

Ах чинь үхлээс 
амилна.

Энэ ертөнцийн 
төгсгөлд амилалтын 
өдөр эргэн амилахыг 
нь ч мэдэж л байна

 л даа.

Би бол амилалт 
ба амь мөн.

Надад
 итгэдэг хүн үхэвч 

эргэн амилах болно. 
Амьд байгаа надад 

итгэдэг хүмүүс хэзээ 
ч үхэхгүй. Чи үүнд 

итгэж байна уу?

Тийм ээ Эзэн. 
Таныг энэ 

дэлхийд ирнэ гэж 
эш үзүүллэгээр 

хэлэгдсэн 
Бурханы Хүү 

Мессиа гэдэгт би 
итгэдэг. 

Марта Есүстэй 
ярьсныхаа дараа 

Мариаг авчруулахаар 
зарцаа явуулжээ.

Нааш ир. Мариа 
булш уруу очиж 

гашуудан уйлахаар 
явчихлаа.

Үгүй ээ!

Иииийййй.

Иохан 11:17-31

Хөөрхий муу 
Лазар минь!

Үгүй ээ!
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Эзэн Та 
энд байсан бол 

ах маань 
үхэхгүй байсан 

шүү дээ.
Та нар 

түүнийг хаана 
тавьсан бэ?

Бидэндээ ёстой 
их үгүйлэгдэж 

байна даа.

Хараач Есүс Лазарт 
үнэхээр хайртай 

байжээ.

Хараагүй хүмүүст 
хараа оруулаад байсан 

хүн өөрийнхөө анд 
нөхрийг үхүүлэхгүй 
байж болоогүй л юм 

байх даа.

Чулууг 
зайлуул.

Гэхдээ Эзэн минь. 
Одоо үмхийрчихээ 

байлгүй дээ. Өнгөрөөд 
дөрөв хоночихлоо 

шүү дээ.

Би чамд Надад 
итгэвэл Бурханы 
алдрыг харна гэж 
хэлээгүй бил үү? 
Чулууг зайлуул.

Эцэг минь ээ, 
Та намайг сонсдогт баярлалаа. 

Би Өөрийнхөө төлөө залбираагүй 
ээ. Яагаад гэвэл Та Намайг 

үргэлж сонсдог билээ. Харин Би 
яг одоо энд хараад зогсож байгаа 
хүмүүс Таныг Намайг илгээсэн 

гэдэгт итгээсэй гэсэндээ залбирч 
байна. Аав аа, Та Өөрийгөө 

алдаршуулаач.

Иохан 11:32-42
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Лазар аа, 
гараад ир.  Энэ удаа 

ч арай 
дэндлээ.

Тэглээ. 
Одоо л харин 

нэг Өөрийнхөө 
тэнэгийг 

харууллаа даа.

Яагаад ингэж
 байгаа юм бэ? Бие нь 

аль хэдийн муудчихсан 
биз дээ.

Энэ олон хүний
 нүдэн дээр Өөрийгөө 

өртэй болгож байгаа нь 
бидний хувьд Өөрт нь үхэх 
ял оноохоор барьж авахад 

амархан боллоо доо. 

Юу?
Ёстой

итгэмээр-
гүй юм.

Байж 
боломгүй 

юм.

Бурханд алдар 
нь байг!

ХҮҮҮЕЭЭЭ!

Мариа! Есүс 
амилуулчихлаа! 
Амилуулчихлаа 

шүү дээ.

Амилчихаж! 
Дөрвөн өдрийн 
дараа ах маань 

амилчихлаа.

Иохан 11:43-44
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Үхээд дөрөв хоносныхоо 
дараа Лазар булшнаасаа 
хөл, гар нь даавуугаар 

ороолгоостой гарч ирэв. 

Боолтыг 
нь тайлаад 

явуул!

Бурханаас өөр 
хэн ийм юм 

хийж чадах вэ?

Энэ их үймээн 
шуугиан чинь юу вэ? 
Энэ ороолт даавууг 

аваадахаач. 

Чи дөрвөн 
хоног үхсэн 
байсан шүү 

дээ.

Эзэн минь 
Тантай дахиад уулзах 

сайхан байна шүү. 
Намайг буцаан 
авчирсныг Та л 

хийсэн байх даа. 

Лазар ах 
минь бид нар 
таныг зөндөө 
санасан шүү.

Би өлсөж байна. 
Энэ гашуудагсдыг 
явуулчихаад юм 

идэцгээе.

Бидний Эзэн 
Бурхан ерөөгдөх 

болтугай.

Харсан юмандаа чи итгэж байна уу?
 Тэгж хуурчих ямар ч арга байгаагүй л юм 
даа. Би бүр оршуулахаас нь өмнө харсан 

юм чинь. Ямар ч эргэлзээгүй, яахын 
аргагүй үхчихсэн л байсан юм даа. 

Иерусалимынхан 
үүнийг сонсоод 

Түүнийг хаан болгоно 
доо. Бушуухан нэг 
арга бодохгүй бол 

болохгүй нь.

Бүгдээрээ 
Фарисайчууд, 

бичээчдэд 
бушуухан 

очиж хэлье.

Энэ Есүс өнөөдөр 
ёстой том мэхэллээ. 

Саяын явдлыг харсан 
хүмүүс хүртэл Түүнийг 
үнэхээр л үхсэн хүнийг 

амилуулчихсан гээд 
итгэчихлээ 

шүү дээ. 

Дахиад нэг л
үймээн самуун гарвал

ромчууд бидний эрх мэдлийг
аваад хаячихна. Тэд

бидэнд амгалан тайван
байдлыг хамгаалах 

үүрэг өгсөн.

Үүнийг яаж 
хийсэн нь хамаа алга. 

Зогсоохгүй л бол хамаг 
хүмүүсийн сэтгэл 

зүрхийг бүр эзэмдэж 
гүйцлээ. 

Иохан 11:44-48
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Гэхдээ Есүс хэзээ ч 
хэрцгий балмад юм хийж 
байгаагүй, бас ромчуудын 

эсрэг юм ярьдаггүй 
шүү дээ. 

Тэрний үг хэл нь балмад! 
Тэр чинь биднийг олон түмний 

өмнө хоёр нүүртнүүд гээд байгаа 
биз дээ. Тэд биднийг илт 

доромжилж байна. 

Түүнийг 
зайлуулах хэрэгтэй. 

Тэр Өөрийгөө үхлээс 
босгож чадахгүй ээ.

Үүнийг удааж 
болохгүй. Манай 

шашны нэр хүндийг 
юу ч үгүй 

унагаахаас нь өмнө 
дуусгая. 

Ромчууд
бидний эсрэг
ямар нэг þì
хийхээс нь

өмнө
хөдөлье.

Тэд Намайг үгүйсгэж 
алахаар хуйвалдаж байна. Намайг 

өөрсдийнх нь авралын төлөө ирснийг 
ойлгосонгүй. Намайг явсны дараа 
ромчууд тэдний хайрлаад байгаа 
сүмийг устгана. Нэг чулуу нөгөө 
дээрээ давхарлан үлдэхгүйгээр 

товрог болно.

Намайг хайрладаг хүмүүс
шорон гянданд хаягдах цаг ирнэ. 

Наìàéã õàéðëàñíû òàíü төлөө та нарыг 
бүх үндэстэн үзэн ядна. Та нарын зарим

нь тэдний гарт үрэгдэнэ. Зарим нь
гэр орноосоо цөлөгдөж, ажиллаж

хөдөлмөрлөх эрхгүй болно.

Дайн дажин, гай гамшиг, 
газар хөдлөлт, өвчин тахал, 

өлсгөлөн зовлон тохиолдоход 
бүү гайхагтун. Эдгээр 
зүйлстэй цуг төгсгөл 

ирэхгүй.

Эдгээр зүйл бол 
ирэх зовлонгийн зөвхөн эхлэл

 нь юм. Иерусалим харийнханд 
эзлэгдэж тэдний цаг үе хүртэл 

байна. Хэн нэг нь та нарт Намайг 
ирсэн байна. Ийшээ очиж, эсвэл 
тийшээ очиж Түүнтэй уулз гэвэл 

тэдэнд бүү итгэ. Ирээдүйд 
хуурамчаар Намайг орлох эсвэл 

хуурамчаар Миний өмнөөс 
ярих олон хүн гарна. 

Харин Би буцан ирэхдээ аянга 
цахилгаан цахилах мэт ирнэ. Нүд болгон 
Намайг харна. Үхэгсэд амилуулагдаж Би 

газар дэлхий дээр ноёрхлоо тогтооно. Гэхдээ 
үүнээс өмнө энэ дэлхийд урьд хожид 
болоогүй их зовлонгийн үе болох юм.

Матай 10:22, 24:2, 5-9, 21, 27-31; Лук 19:43-44, 21:8; Иохан 11:49-53; Илчлэлт 2:10
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Эзэн, Марта 
намайг Таныг олоод ир

 гэж явууллаа. Таныг 
дагалдагч нарынхаа хамт 
ирэхийг урьж байна. Танд 
цаашид Иерусалимд байх 
аюултай болсон байна. Та 

манай эзнийг үхлээс 
амилуулсанд зарим хүмүүс 
дургүй байгаа юм. Та явж 

бидэнтэй цуг жаахан 
байхгүй юү? 

Бид дуртайяа танайд 
очно. Өөрийнхөө зовлонг 
ирэхээс өмнө тэдэн дээр 

сүүлчийн удаа бас 
очмоор байна. 

Энэ чинь 
Есүс дагалдагч 

нарынхаа хамт ирж 
байна шүү дээ.

Лазар минь, чи 
урьдынхаасаа хамаагүй дээр

 харагдаж байна шүү.
Ìэдээж, áулшин дээр чинь 

очсоноос гэрт чинь ирнэ 
гэдэг шал өөр байна.

Эзэн, манай гэр
 бол Танай л гэр гэсэн 
үг шүү. Наашаа орж 

ирж тухлаач. 

Бид зоог 
бэлдчихлээ. Зочдыг 
ч урьчихсан байгаа.

Эзэн Та бол 
үнэхээр амь 

бөгөөд амилалт 
юм аа.

Эзэн, би баттай эх 
сурвалжаас иудейчүүд 

Таныг хүчээр бариулаад 
алуулахаар шийдчихсэн 

байгааг олж дууллаа.

Би ертөнцийн төлөө 
амиа өгөхөөр энэ ертөнцөд ирсэн 
юм аа. Би баригдаж, цовдлогдох 
боловч гурав дахь өдрөө үхлээс 

эргэн амилах болно. 

Матай 20:19, 26:2; Иохан 12:1-2, 14:6
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Та бол амь 
ба амилалт мөн. Танд 

итгэгч хүн хэзээ ч 
үхэхгүй. 

Мариа, чи наад 
муутгадаггүй 

үнэрт тосоороо юу 
хийгээд байгаа 

юм бэ?

Миний Эзэн, 
Та бол амь ба 

амилалт мөн. Та 
хэдий үхлээ ч 
эргэн амилна. 

Мариа, наад үнэртэн
 чинь нэг хүний жилийн 

цалинтай тэнцэнэ шүү дээ. 
Яагаад наадхаа дэмий 
үрээд байгаа юм бэ?

Мариа 
Эзэнийг 

тосолж байна 
шүү дээ.

Үүнийг чинь
 зараад мөнгийг нь 
ядууст өгч болох 

байсан юм. 

Мариа 
Есүсийн 
хөлийг 
үсээрээ 
арчлаа.

Мариаг орхи
 доо. Тэр болох гэж 

буй оршуулгын 
минь төлөө ингэж 

байгаа юм.

Оршуулга
 гэж юу яриад 

байгаа юм 
бол оо?

Есүс Өөрийгөө 
цовдлогдоно гэж 

яриад байсан. Гэхдээ 
яг жинхэнээсээ 

цовдлуулж үхэх тухай 
яриагүй байлгүй

 дээ. 

Би та нарт хэлье.
 Сайн хоньчин сүргийнхээ 
төлөө амиа өгдөг юм. Би 

баривчлагдан, цовдлогдож, 
оршуулагдаад гурав дахь 

өдрөө эргэн амилна.

Мариа миний 
биеийг оршуулгад бэлтгэж 
байна. Миний цаг иржээ. 

Миний алдаршуулагдах тэр 
цаг болсон байна. Нааш 

ирцгээ. Бүгдээрээ одоо бүх 
юм болох Иерусалим 

уруу явах ёстой. 

Матай 20:19; Иохан 12:3-8, 10:11
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Эзэн, бүх 
Иерусалимынхан 

Таны ирэхийг 
хүлээж байна!

Яваад миний унах 
илжгийг олоод ир. 

Бүгдээрээ эцсийн удаа 
Иерусалим орцгооё.

Эзээн, олон мянган хүн 
Иерусалимд ирэхийг тань 

хүлээж байна. Тэд Таныг хаан 
болгох гэж байгаа юм.

Би баривчлагдан, 
цовдлогдоод гурав дахь 
өдрөө үхлээс амилна.

Иудейн 
Хаан 

мандтугай.

Эзэний 
нэрээр ирэгч нь 

ерөөлтэй еэ.

Давидын 
Хүү магтагдах 

болтугай.

Израилийн 
Хаанд зам 

тавьж өгөгтүн.

Бурханд 
магтаал нь 

очих болтугай.

Амлагдсан 
аугаа 

чөлөөлөгч.

Иохан 12:12-13
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Давидын 
Хүү минь ээ, 

биднийгээ 
чөлөөлөөч.

Хүмүүс Түүнийг
 бүр Иудейн хаан гэж 

байх шив дээ!

Тэд Түүнийг амлагдсан 
нэгэн болох Мессиа гэж 

бодоод байгаа юм.

Тэр яагаад сүм ð¿¿
ирж байгаа юм бол?
Àмь насàíä íü аюул
ó÷ðàõ болсон гэдгийг
мэдэж л баймаар юм.

Тэд Бурханы өргөөг 
доромжилсоор байна. 
Залбирлын гэр гэхээс 

илүү худалдаа наймааны 
зах болсон байна.

Танд бол их хямд 
үнээр өгнө шүү. 

Өргөлд аль хэдийн 
батлагдчихсан юм. 

Өө уучлаарай. 
Өөр ханшаар авах гээд 

байгаа бол өөр хүн 
дээр оч. Би чамд 
ханшаа хэлсэн. 

Матай 21:11-12
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Есүс дахиад л сүмийг 
дээрэмчин, 

тонуулчдаас цэвэрлэв.
Энэ бараа

таваараа миний
Эцýгийн гэрээс гарга. 
Та нар бол хулгайч, 

дээрэмчид.

Та нар бол энд 
залбирахаар ирэгсдийн 
мөнгийг тонож байгаа 

хүмүүс. Хөрөнгө, мөнгө 
чинь та нартай цуг там 

уруу тонилог.

Чи өөрийгөө хэн 
гэж бодоод байгаа 

юм бэ?

Ямар эрх 
мэдлээр чи 

ингээд 
байгаа юм 

бэ?

Миний Эцэгийн 
гэрийг дээрэмчдийн 
үүр болгохоо боль.

Хараач!

Эзэýн, тахилчид áîëîí фарисайчууд
бидíèéг тагнуулахаар туршуул явуулчихсан
байна. Дээгүүр өнгөрөх баяраас өмнө Таныг
шоронд хорино гэсэн яриа байна. Дээгүүр

өнгөрөх баяр хэдхэн хоногийн
дараа болíî шүү дээ.

Би та нарт Өөрийгөө 
тэдний гарт орон зовж, 

цовдлогдоод гурван 
өдрийн дараа үхлээс 
амилна гэж хэлсэн

 биз дээ. 

Харин тийм ээ. Эш үзүүллэгт
“Бурханы өргөөний төлөөх Түүний хичээл

зүтгэл Түүнийг эзэмдэнэ”, мөн “Тэр
өөрийнхөө сүмд гэнэт орж ирнэ” гэсэн

байдаг болохоор Өөрийгөө Мессиа
болгох гэж тэгж байгаа юм.

Дээгүүр өнгөрөх 
баяраас өмнө л зогсоох хэрэгтэй байна. 

Дагалдагч нарынх нь дунд манай 
туршуул байгаа.

 ТАР НЯР!

Дуулал 69:9; Матай 21:12-13

 ТАР НЯР!

Иерусалимд тийм сүр 
дуулиантай орж ирчихээд 

сүмийг цэвэрлэнэ гэдэг чинь 
ямар утгатай болохыг 

мэдэж байна уу?

ТҮН ТАН!ТҮН ТАН!
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Би та нарт анхааруулж байна. Намайг
явсны дараа тэд та нарыг шоронд

хорьж, тамлан зовоож, бүр заримыг чинь алах
болно. Тэгэхэд та нар тэдэнд Миний хайр, 

хүч чадлыг гэрчлэх юм. Тэд та нарыг шүүхэд
аваачихад Би та нарын аманд үгээ өгнө.
Хүүхдүүд эцэг эхийнхээ эсрэг ãýð÷èëæ,

эцэг эх нь хүүхдүүдийнхээ эсрэг õàíäàíà. Та
нар Намайг мэддэгýýñýý áîëæ бусдад үзэн

ядагдана. Îлон хуурамч эш үзүүлэгчèä
Миний нэрээр гарч ирнэ. Харин Ариун 

Сүнс та нартай цуг байх болно.

Эзэн, Таныг 
эргэж ирэх болон 
дэлхийн төгсгөл 
ирэхэд ямар ямар 

тэмдгүүд бий 
болох юм бэ?

Хэн нэгэн хүн та нарт Намайг төдийд,
 өдийд ирнэ гэх юмуу эсвэл тийм ийм газар ирнэ гэвэл 

тэдэнд бүү итгэгтүн. Миний ирэх нь гэрлийн хурдаар мэт 
гэнэт байх юм. Надад итгэлтэй байгтун. Тэгвэл та нар 

нүгэлтнүүдийн дээр буух шийтгэлээс аврагдана. Миний ирэх 
цаг мөчид бэлэн байхын тулд хянуур байгтун. 

Ноагийн өдрүүдэд ямар байсанчлан 
Миний ирэх ч тийм байх болно. Хүмүүс

 зав чөлөөгүй зугаа цэнгэл хөөцөлдөж, үер
 болж өөрсдийг нь урсган авч явах хүртэл юу

 ч мэдээгүй юм. Хулгайч шөнөөр гэтэн 
ирэх мэт Би гэнэт ирнэ. 

Хоёр хүн 
талбайд ажиллаж 

байхад нэг нь 
Надтай уулзахаар 

авагдаж, харин 
нөгөө нь зовохоор 

үлдэх юм. 

Хоёр хүн гурил тээрэмдэж
 байхад нэг нь авагдаж, нөгөө нь 

үлдэнэ. Та нарыг мэдээгүй байхад 
Би ирэх тул бэлэн байхын тулд 

болгоомжтой ажиглаж 
байгтун.

Эзэн, би хот 
орж хүнтэй уулзах 

хэрэгтэй учраас 
явлаа. Дараа ирнэ.

Иудас минь явж 
хүссэнээ хий.

Үнэ мөнгө 
чинь зөв байвал би 

Есүсийг та нарын гарт 
барьж өгнө.

Иудас, чи 
чинь тэдний 

дагалдагч 
нарын нэг 
биз дээ?

Тийм л дээ. Би гурван 
жил Түүнтэй явлаа. Одоо бүр 

залхаж байна. Шал солиотой юм 
ярьдаг юм. Би мөнгийг нь 

ашигладаг байсан юм.

Миний 
алдаршуулагдах цаг 
болжээ. Буудайн үр 

газар унаж үхэхгүй бол 
ганц чигээрээ л үлдэнэ. 

Харин унаж үхвэл 
олон тариан түрүү 

болон үржнэ. 

Матай 26:14-16; Марк 13:5-13; Лук 17:26-37; Иохан 12:23-24; 2 Петр 3:10
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Одоо сэтгэл минь шаналж байна. Би юу гэж 
хэлэх вэ? “Аав аа, энэ цагаас Намайг авраач” гэх 
үү? Гэвч би энэ л зорилгын төлөө энэ цагт ирсэн.

Эцэг минь, 
Та Өөрийнхөө 

нэрийг 
алдаршуулаарай.

Би Өөрийнхөө
нэрийг аль хэдийн

алдаршуулсан, одоо ч
бас дахин алдаршуулах

болно. Бурхан 
Түүнтэй 
ярилаа!

Яг тэнгэр 
дуугарах шиг 
чанга байсан 

шүү.

Тэнгэр элч 
Түүнтэй 
ярьсан!

Тэр дуу бол Миний
төлөө биш, та нарын төлөө байсан
юм. Одоо энэ ертөнцийн жонон,

Сатаны ялагдах цаг ирлээ. Би загалмай
дээр өргөгдөхдөө олон хүнийг

Өөртөө ойртуулах юм.
Эш үзүүлэгчид 

Мессиаг мөнх амьдарна 
гэж хэлсэн байдгийг бид 
мэднэ. Гэтэл Та өөрийгөө 
үхнэ гэж хэллээ. Тэгвэл 

хэн Мессиа болж 
байна аа?

Хоромхон хугацаанд гэрэл нь 
та нарын дунд байна. Гэрэлтэй байх 
зуураа та нар гэрэлд итгэгтүн. Тэгвэл 

та нар Бурханы хөвгүүд болно.
Надад 

бол солиотой 
сонсдож байна.

Намайг болоод Үгийг минь үл тоож
 байгаа хүн Бурханыг бас үл тоож байгаа хэрэг. 

Би бол ертөнцийн гэрэл. Хэрэв та нар Надад 
итгэвэл харанхуйгаас тусгаарлагдаж, 

мөнх амьтай болно. 

Иохан 12:27-36
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