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12 МЕССИА: БИ БОЛ 

12.1 БИ БОЛ тэнгэр газрыг бүтээгч 

16Учир нь Түүн дотор тэнгэр ба газар дахь бүх юмс, үзэгдэх 

ба үл үзэгдэх юмс, хаан ширээнүүд, эсвэл ноёрхлууд, 

удирдлагууд, эсвэл эрх мэдлүүд ч бүтээгдсэн. Бүх юмс 

Түүгээр болон Түүний төлөө бүтээгдсэн байна. ( Колоссай 

1:16 АБ 2004 ) 

[ ] Бүх зүйлийг Тэр бүтээсэн гэдэгт та итгэдэг үү? 

12.2 Би альфа ба Омега 

8-Би бол байгаа болон байсан, мөн хожим ирэх Төгс хүчит 

Альфа ба Омега гэж Эзэн Бурхан айлдаж байна. ( Илчлэлт 

1:8 АБ 2004 ) 

[ ] Зөвхөн Бурхан л Альфа ба Омега, Эхлэл ба Төгсгөл байж чадна 

гэдэгт та итгэдэг үү? 

 12.3 Би бол Үнэний Үг 

1Эхэнд Үг байсан, Үг Бурхантай хамт байсан ба Үг нь 

Бурхан байсан. 2Тэр эхэнд Бурхантай хамт байсан. 3Бүх юм 

Түүгээр бий болсон. Бий болсон юмсаас Түүнгүйгээр бий 

болсон юмс нэг ч байхгүй. 4Түүнд амь байсан бөгөөд амь нь 

хүмүүсийн гэрэл байв. 5Гэрэл харанхуйг гийгүүлэхэд, 

харанхуй түүнийг дийлсэнгүй. ( Иохан 1:1-5 АБ 2004 ) 

35Тэнгэр газар үгүй боловч, Миний үгс огтхон ч үгүй 

болохгүй. (Мат 24:35 АБ 2004 ) 

17Үнэн дотор тэднийг ариусгаач. Таны үг бол үнэн мөн. (Иох 

17:17 АБ 2004 ) 

63Сүнс бол амь өгдөг, мах бол ашиггүй юм. Миний та нарт 

хэлсэн үгс бол сүнс ба амь билээ. (Иох 6:63 АБ 2004 ) 

 2Есүс тэдэнд хариуд нь -Орой болохоор та нар “Тэнгэр 

улаарч байна. Цэлмэг болох нь” гэдэг. 3Өглөө нь “Тэнгэр 

улаан, бүрхэг байна, өнөөдөр шуургатай байх нь” гэж 
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ярьдаг. Та нар тэнгэрийн байдлыг ялган мэдэж чаддаг хэрнээ 

цаг үеийн тэмдгүүдийг ялгаж эс чадна уу? 4Бузар болон 

завхай үеийнхэн тэмдгийг эрэлхийлдэг. Ионагийн тэмдгээс 

гадна өөр тэмдэг өгөгдөхгүй гэж хэлээд Тэр тэднийг орхин 

явлаа. (Матай 16:2-4 АБ 2004 ) 

13Харин Есүс хариуд нь -Тэнгэрлэг Эцэгийн минь тариагүй 

алив ургамал үндсээрээ сугалагдана. (Матай 15:13 АБ 2004 ) 

[ ] Үг гэж юу  болох мөн Тэрхүү Үгэн дотор юу байдгийг та мэдэх 

үү?  

[ ] Та Түүний Үгэн дээр  байгуулагдаж байна уу? 

12.4 Би болон Эцэг Бурхан Нэг юм 

22Иерусалимд сүмийг Шинэтгэн ариусгасны баяр болж 

байлаа. Тэгэхэд өвөл байв. 23Есүс сүм дотор Соломоны 

танхимд явж байжээ. 24Тэгтэл иудейчүүд Түүнийг тойрч, 

Түүнд -Та хэдий болтол биднийг эргэлзүүлэх юм бэ? Хэрэв 

Та Христ мөн юм бол, бидэнд шуудхан хэлээч гэсэнд  

25Есүс тэдэнд -Би та нарт хэлсэн. Та нар итгэдэггүй.  

Эцэгийнхээ нэрээр үйлдсэн Миний үйлс Намайг 

гэрчилдэг. 26Харин та нар Миний хонин сүрэг биш учир 

итгэдэггүй. 27Миний хонин сүрэг дууг минь сонсдог. Би 

тэднийг мэддэг бөгөөд тэд Намайг дагадаг юм. 28Би тэдэнд 

мөнх амийг өгнө. Тэд хэзээ ч мөхөхгүй бөгөөд тэднийг хэн ч 

Миний гараас булаахгүй. 29Тэднийг Надад өгсөн Миний Эцэг 

бүхнээс аугаа бөгөөд тэднийг хэн ч Эцэгийн гараас булааж 

чадахгүй. 30Би болон Эцэг нэг юм гэж айлдлаа.  

31Иудейчүүд Түүн уруу чулуудахаар дахин чулуу 

шүүрцгээв. 32Есүс тэдэнд -Эцэгээсээ олон сайн үйлсийг Би та 

нарт үзүүлсэн. Тэдгээрийн алинаас нь болж та нар Над уруу 

чулуу шиднэ вэ? гэхэд 33иудейчүүд Түүнд -Сайн үйлсийн чинь 

төлөө биш, харин Бурханыг доромжилсны чинь төлөө бид 

Тан уруу чулуу шиднэ. Учир нь Та хүн байж, Өөрийгөө 

Бурхан болгож байна гэв.  (Иохан 10:22-33 АБ 2004 ) 

[ ] Та Есүсийн дуу хоолойг сонсдог уу? 
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[ ] Та Есүсийн хэлсэн зүйлд итгэдэг үү? 

12.5 Эцэг Бурхан намайг илгээсэн 

25Тэгтэл Иерусалимын иргэдийн зарим нь -Тэдний алахаар 

оролдоод байгаа өнөөх хүн энэ биш үү? 26Хараач, Тэр ил 

ярьж байна. Тэд Түүнд юу ч хэлэхгүй юм. Захирагчид энэ 

хүнийг Христ гэж үнэхээр танилаа гэж үү? 27Гэлээ ч энэ хүн 

хаанаас ирснийг бид мэднэ. Харин Христийг ирэхэд Түүнийг 

хаанаас ирэхийг хэн ч мэдэхгүй гэж ярьж байлаа. 28Есүс сүм 

дотор хашхиран сургаж -Та нар Намайг мэднэ. Бас Миний 

хаанаас ирснийг ч мэднэ. Би Өөрөөсөө ирсэн биш, харин 

Намайг Илгээгч нь үнэн мөн. Та нар Түүнийг мэдэхгүй. 29Би 

Түүнийг мэднэ. Учир нь Би Түүнээс ирсэн бөгөөд Тэр 

Намайг илгээсэн гэж айлдсанд 30тэд Есүсийг барих гэсэн 

боловч, хэн ч Түүнд гар хүрсэнгүй. Учир нь Түүний цаг 

хараахан болоогүй байв. 31Харин цугласан хүмүүсээс олон нь 

Түүнд итгэжээ. Тэд -Христ ирлээ ч гэсэн энэ хүний 

үйлдсэнээс илүү тэмдгүүдийг үйлдэнэ гэж үү? гэж ярилцаж 

байлаа.  

32Есүсийн тухай хүмүүс ингэж шивнэлдэхийг фарисайчууд 

сонсжээ. Ахлах тахилч нар болон фарисайчууд Түүнийг 

бариулахаар харуулуудыг илгээв. 33Тэгтэл Есүс 

байна. Тэгээд Би Намайг Илгээгч уруу явна. 34Та нар Намайг 

хайгаад олохгүй. Мөн Би хаана байна, тэнд та нар ирж 

чадахгүй гэж айлдсанд  

35иудейчүүд өөр хоорондоо -Бидэнд олдохгүй байх ямар 

газар уруу Тэр явах юм бол? Грек хүмүүсийн дунд суурьшсан 

иудейчүүд уруу очиж, грек хүмүүст сургаалаа заах гэсэн юм 

болов уу? 36“Та нар Намайг хайгаад олохгүй. Мөн Би хаана 

байна, тэнд та нар ирж чадахгүй” гэж Түүний хэлсэн энэ үг 

ямар утгатай юм бол? гэцгээв.  

37Баярын их өдөр болох сүүлчийн өдөр Есүс зогсоод 

хашхиран -Хэрэв цангасан хүн байвал, Над уруу ирж,  

уугтун. 38Надад итгэдэг хүн “Түүний дотроос амийн усны гол  

урсах болно” гэж Сударт хэлсэнчлэн байх болно гэв. 39Есүст 



ШҮҮДЭР НОМ 2 #6 Мессиа     БИ БОЛ Тэмдэглэл 12 

90 
 

итгэсэн хүмүүсийн хүлээн авах Сүнсний тухай Тэр үүнийг 

хэлжээ. Учир нь Есүс хараахан алдаршуулагдаагүй тул Сүнс 

өгөгдөөгүй байлаа. 

 40Хүмүүсийн зарим нь энэ үгсийг сонсоод, -Энэ үнэхээр 

өнөөх Эш үзүүлэгч мөн байна гэхэд, 41зарим нь -Энэ Христ 

мөн гэж байв. Харин зарим нь  -Христ Галилаас гарахгүй биз 

дээ? 42Христ бол Давидын үр сад бөгөөд Давидын амьдарч 

байсан тосгон болох Бетлехемээс гарна гэж Сударт хэлдэг 

биш үү? гэв. 43Тэгээд Есүсээс болж олон түмний дотор 

хагарал гарчээ. 44Тэдний зарим нь Түүнийг барихыг хүссэн 

боловч хэн ч Түүнд гар хүрсэнгүй.  (Иохан 7:25-44 АБ 2004 ) 

[ ] Таны дуудлага Бурханаас ирсэн  үү? 

[ ] Амийн усны урсгалыг тань юу хаадгийг та мэдэх үү ? 

 12.6 БИ БОЛ эдгээгч   

Түшмэдийн хүү үхлүүт байдлаас  аврагдсан 

44Учир нь эш үзүүлэгч нутагтаа хүндлэгддэггүйг Есүс Өөрөө 

гэрчлэн харуулсан юм. 45Есүсийг Галилд ирэхэд галилынхан 

Иерусалимд баяр дээр Түүний үйлдсэн бүхнийг харсан тул 

Түүнийг хүлээн авлаа. Учир нь тэд бас баярт очсон юм. 
46Есүс усыг дарс болгож байсан Галилын Кана хотод дахин 

очив. Хааны нэгэн түшмэл тэнд байсан бөгөөд түүний хүү нь 

Капернаумд өвчтэй байлаа.  

47Түшмэл Есүсийг Иудейгээс Галилд ирснийг сонсоод, Түүн 

уруу очиж -Ирж, миний хүүг эдгээгээч гэж гуйв. Учир нь хүү  

нь үхлийн ирмэг дээр байлаа. 48Есүс -Хүмүүс та нар хэрэв 

тэмдэг, гайхамшгуудыг үзэхгүй бол ер итгэхгүй гэж 

айлдав. 49Хааны түшмэл Түүнд -Эзэн, хүүхдийг минь үхэхээс  

өмнө ирээч гэлээ. 

 50Есүс -Яв. Чиний хүү амьд байна гэхэд тэр хүн Есүсийн 

айлдсан үгэнд итгээд харихаар явав. 51Тийнхүү тэрээр буцаж 

явтал, боолууд нь түүнтэй учирч, хүү нь амьд байгааг 

дуулгалаа. 52Түшмэл хүүгээ аль цагт сайжирч эхэлснийг 

тэднээс асуусанд -Өчигдөр долдугаар цагт түүний халуун 
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буусан гэв. 53Тэгээд эцэг нь “Чиний хүү амьд байна” гэж 

Есүсийн айлдсан цаг яг мөн болохыг мэдээд, тэр өөрөө 

болон бүх гэр бүл нь итгэжээ. 54Есүс Иудейгээс Галилд ирээд 

дахин хийсэн хоёр дахь тэмдэг нь энэ байлаа. (Иохан 4:44-54 

АБ 2004 ) 

[ ] Библи таньтай ярих үед та итгэдэг үү? 

12 жилийн турш цус алдах өвчтэй байсан эмэгтэй эдгэрчээ 

18Есүс тэдэнд эдгээрийг ярьж байх зуур, тэнд нэгэн захирагч 

ирж,  үүний өмнө мөргөөд, -Миний охин дөнгөж саяхан 

үхчихлээ. Харин Та очиж түүнд гар хүрвэл охин минь 

амьдрах болно гэжээ. 19Есүс босож, түүнийг даган явахад 

шавь нар нь ч бас хамт явлаа. 20Гэтэл арван хоёр жилийн 

турш цус алддаг өвчтэй байсан нэгэн эмэгтэй Түүний ард 

ирж, дээлийнх нь хормойд гар хүрсэн агаад 21ингэхдээ тэр 

эмэгтэй 

 -Хэрэв Түүний дээлд нь л хүрвэл би  эдгэнэ гэж өөртөө үглэн 

байжээ. 22Харин Есүс эргэнгээ мөнөөх эмэгтэйг хараад -Охин 

минь, зоригтой бай. Итгэл чинь чамайг эдгээлээ гэлээ. Тэр 

даруй эмэгтэй эдгэрчээ.  

23Тэгээд Есүс захирагчийн гэрт очоод, бишгүүрчдийг болон 

дуу шуу болсон олныг харж, 24-Гарцгаа. Охин үхээгүй, харин 

унтаж байна гэхэд тэд Түүнийг шоолон инээлджээ. 25Тэднийг 

гарсны дараа Есүс дотогш орж, охины гараас барихад охин 

босов. Энэ тухай зар тэр нутаг даяар таржээ. (Матай 9:18-26 

АБ 2004 ) 

[ ] Та нар итгэлтэй байвал Христ дотор бүх юм боломжтой гэдэгт 

итгэдэг үү? 

12.7 БИ БОЛ Амийн талх 

25Тэд Түүнийг нуурын нөгөө талд олоод, Түүнээс  -Рабби, Та 

хэзээ энд ирсэн бэ? гэж асуув. 26Есүс тэдэнд -Үнэнээр, үнэнээр 

Би та нарт хэлье. Та нар тэмдгүүдийг үзсэндээ Намайг 

хайгаагүй, харин талх идэж цадсан учраас хайж байна. 
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27Та нар мөхөж устах хоолны төлөө бус, харин мөнх аминд 

хүргэх хоолны төлөө ажилла. Үүнийг Хүний Хүү та нарт 

өгөх болно. Учир нь Түүний дээр Эцэг Бурхан Өөрийн 

тамгаа дарсан юм гэлээ.  

28Тэгтэл тэд Түүнээс -Бид Бурханы ажлуудыг хийхийн тулд 

юу хийх вэ? гэсэнд 29Есүс тэдэнд -Та нар Бурханы илгээсэн 

Нэгэнд итгэх нь Түүний ажил мөн гэж хариулав. 30Тэд Түүнд 

-Тийм бол бид хараад Танд итгэх ямар тэмдгийг Та үйлддэг 

вэ?  

Та одоо ямар ажил хийж байна?  31“Тэр тэнгэрээс тэдэнд идэх 

талх өгөв” гэж бичигдсэнчлэн бидний өвөг дээдэс цөлд 

манна идсэн гэцгээхэд 32Есүс тэдэнд -Үнэнээр, үнэнээр Би та 

нарт хэлье. Тэнгэрээс буух талхыг та нарт Мосе өгөөгүй, 

харин тэнгэрээс буух жинхэнэ талхыг өгөгч нь Миний Эцэг 

мөн. 33Учир нь тэнгэрээс буун ирж, ертөнцөд амийг өгдөг нь 

Бурханы талх юм гэлээ.  

34Тэгтэл тэд -Эзэн, энэ талхаа бидэнд үргэлж өгч байгаач 

гэв. 35Есүс тэдэнд -Би бол амийн талх байна. Над уруу ирдэг 

хүн өлсөхгүй, Надад итгэдэг хүн хэзээ ч цангахгүй. 36Харин 

“Та нар Намайг үзсэн боловч итгэхгүй” гэж Би та нарт 

хэлсэн. 37Эцэгийн Надад өгдөг бүхэн Над уруу ирнэ. Над 

уруу ирэх хүнийг Би огт хөөж гаргахгүй. 38Яагаад гэвэл Би 

Өөрийнхөө хүслийг хийхийн тулд бус, харин Намайг 

Илгээгчийн хүслийг хийхийн тулд тэнгэрээс бууж ирсэн 

юм. 39Түүний Надад өгсөн бүгдээс Би юу ч алдалгүй, харин 

эцсийн өдөрт тэднийг амилуулах нь Намайг Илгээгчийн 

хүсэл мөн. 

40Учир нь Хүүг харж, Түүнд итгэгч бүр мөнх амьтай байх нь 

Миний Эцэгийн хүсэл юм. Эцсийн өдөрт Би Өөрөө Түүнийг 

амилуулна гэж айлдлаа.  

41Тэгтэл Есүсийн -Би бол тэнгэрээс бууж ирсэн талх байна 

гэж айлдсанаас болж, Түүний тухай иудейчүүд дургүйцэн 

шивнэлдэж байлаа. 42Тэд -Энэ чинь Иосефын хүү Есүс биш 

билүү? Бид эцэг, эхийг нь мэднэ шүү дээ. Одоо болохлоор 
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“Би бол тэнгэрээс бууж ирсэн” гэж Тэр яаж ярина вэ? 

гэлцэв. 43Есүс тэдэнд -Та нар дотроо бүү дургүйцэн 

шивнэлд.  (Иохан 6:25-43 АБ 2004 ) 

[ ]  Та дэлхийн ашиг сонирхлын төлөө бус  харин мөнхийн амийн 

төлөө Есүсийг дагадаг уу?  

[ ] Та өөрт хамаатай Эцгийн хүслийг мэдэх үү? 

12.8 БИ БОЛ  сайн хоньчин 

1Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье. Хонины хашаанд үүдээр 

нь оролгүй, өөр газраар давж ордог хүн бол хулгайч, 

дээрэмчин мөн. 2Харин үүдээр нь ордог хүн нь хонин сүргийн 

хоньчин мөн. 3Сахиул тэр хүнд үүдийг нээдэг бөгөөд хонин 

сүрэг түүний дууг сонсдог. Тэр өөрийн хоньдыг нэрээр нь 

дуудаж, тэднийг гадагш дагуулж гарна.  

4Тэр өөрийнхийгөө бүгдийг гаргаад, түрүүнд нь явдаг. 

Хонин сүрэг түүний дууг таньдаг тул түүнийг дагадаг. 5Тэд 

гаднын хүнийг ер дагахгүй, харин түүний дууг танихгүй учир 

түүнээс зугтана гэж айлдав. 6Есүс энэ сургаалт зүйрлэлээр 

тэдэнд яривч, Түүний ярьсан нь юу байсныг тэд ойлгосонгүй.  

7Тэгээд Есүс дахин тэдэнд -Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт 

хэлье. Би бол хонины үүд. 8[Надаас урьд] ирэгсэд бүгд 

хулгайч, дээрэмчид юм. Харин хонин сүрэг тэднийг 

сонсоогүй. 9Би бол үүд мөн. Хэрэв хүн Надаар орвол, тэр 

аврагдах болно. Орж, гарч, тэжээлээ олно.  

10Хулгайч зөвхөн хулгайлан, алж, сүйтгэхээр ирдэг. Би 

тэднийг амьтай, бялхсан амьтай байлгахын тулд ирсэн 

юм. 11Би бол сайн хоньчин мөн. Сайн хоньчин хоньдынхоо 

төлөө амиа өгдөг.  

12Хөлсний хүн бол хоньчин биш, хонин сүрэг ч түүнийх биш 

учир чоно ирэхийг хараад тэрээр хонин сүргийг орхин 

зугтдаг. Чоно хоньдыг цөлмөж, тараадаг. 13Тэр хөлсний хүн 

бөгөөд хонин сүрэгт санаа тавьдаггүй тул зугтдаг.  
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14Би бол сайн хоньчин мөн. Би Өөрийнхийгөө мэдэх бөгөөд 

Өөрийнхөн минь Намайг мэднэ. 15Би Эцэгээ мэдэхийн адил 

Эцэг минь Намайг мэддэг юм. Би хоньдын төлөө Өөрийн 

амийг өгнө. 16Энэ хашаан дахь хонин сүргээс өөр хонин сүрэг 

Надад бий. Би тэднийг бас авчрах ёстой. Тэд Миний дууг 

сонсоно. Тэгээд тэд нэг хоньчинтой нэг хонин сүрэг болно.  

17Тиймээс Эцэг Намайг хайрладаг. Учир нь Би Өөрийн амийг 

буцааж авахын тулд амиа өгнө. 18Хэн ч Миний амийг Надаас 

авахгүй. Харин Би Өөрийн санаагаар түүнийг өгнө. Амиа 

өгөх эрх мэдэл Надад бий. Буцааж авах эрх мэдэл ч Надад 

бий. 

 Энэ тушаалыг Би Эцэгээсээ хүлээн авсан юм гэв. 19Энэ 

үгнээс болж иудейчүүдийн дунд дахин хагарал 

гарчээ. 20Тэдний олонх нь -Түүнд чөтгөр шүглэж. Тэр 

солиотой юм. Та нар юунд Түүнийг сонсоно вэ? 

гэлээ. 21Зарим нь -Эдгээр үгс нь чөтгөр шүглэсэн хүнийх биш. 

Чөтгөр сохрын нүдийг нээж чадах уу? хэмээн ярьж байлаа.   

(Иохан 10:1-21 АБ 2004 ) 

Аливаа хоньчин хоньдоо, хоньд нь  хоньчноо мэддэг.  

[ ] Та нар хоньчноо  таньж дуу хоолойг нь мэддэг үү? 
[ ] Та хаалгаар орж байна уу? 
[ ] Та эдгээр хоньдыг хэн болохыг мэдэх үү? 
[ ] Та Түүнийг нэрийг тань дуудахыг сонсож байна уу? 
[ ] Та нар Түүний удирддаг газар руу дагадаг уу? 
[ ] Есүс яагаад «Би бол хаалга» гэж хэлснийг та мэдэх үү? 

 
12.9 БИ БОЛ  амь 

 
21Учир нь Эцэг үхэгсдийг босгон, тэдэнд амь өгдөгчлөн, Хүү 

нь бас Өөрийн хүссэн хүнд амь өгдөг. 22Учир нь Эцэг хэнийг 

ч шүүхгүй, харин Тэр бүх шүүлтийг Хүүдээ даатгасан. 23Энэ 

нь бүгд Эцэгийг хүндэлдгийн адил Хүүг хүндлэхийн тулд юм. 

Хүүг хүндэлдэггүй хүн нь Түүнийг илгээсэн Эцэгийг 

хүндэлдэггүй. 24Үнэнээр үнэнээр Би та нарт хэлье. Миний 

үгийг сонсоод, Намайг илгээгч Түүнд итгэгч нь мөнх амьтай 

болох бөгөөд яллагдахгүй. Харин үхлээс өнгөрч амь уруу 
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шилжив. 25Үнэнээр үнэнээр Би та нарт хэлье. Үхэгсэд 

Бурханы Хүүгийн дууг сонсох цаг ирж байгаа бөгөөд одоо 

ирчихээд байна. Сонсогчид нь амьдрах болно. 26Учир нь 

Эцэгт Өөрт нь амь байдгийн адил мөн Хүүд Өөрт нь амь 

байлгахыг Тэр Хүүдээ соёрхжээ. 27Тэр бол Хүний Хүү мөн 

тул шүүлтийг гүйцэтгэх эрх мэдлийг Тэр Түүнд өгөв. 28Үүнд 

бүү гайхагтун. Учир нь булшинд байгчид бүгдээрээ Түүний 

дууг сонсон, 29гарч ирэх цаг ирж байна. Сайн үйлийг үйлдсэн 

хүмүүс нь амийн амилалт уруу, муу үйлийг үйлдсэн хүмүүс нь 

ялын амилалт уруу гарч ирнэ. 30Би Өөрийн санаагаар юуг ч 

үйлдэж чадахгүй. Би сонссоноороо шүүх бөгөөд Миний 

шүүлт шударга. Учир нь Би Өөрийнхөө хүслийг бус, харин 

Намайг Илгээгчийн хүслийг хайдаг. (Иохан 5:21-30 АБ 2004 ) 

Мөнх амьдрал зөвхөн Христ дотор байдаг. Бусад бүх оролдлого 

бол цагаа дэмий үрэх явдал юм. 

[ ] Та өөрийн аргаар  үйлдэх замаар Бурханы сайшаалыг хүртэхийг 

хичээдэг үү? 

12.10 БИ БОЛ  бол үхэгсдийг  амилуулдаг нэгэн 

51Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье. Миний үгийг сахидаг 

хүн үхлийг хэзээ ч үзэхгүй гэсэнд (Иохан 8:51 АБ 2004 ) 

1Бетаны Лазар гэгч эр өвчтэй байлаа. Бетан бол Марта, 

түүний дүү Мариа хоёрын тосгон болой. 2Мариа бол Эзэнийг 

тосоор тослоод, Түүний хөлийг үсээрээ арчсан тэр эмэгтэй 

байв. Түүний ах Лазар нь өвчтэй байв. 3Тиймээс эгч дүүс 

Есүст хүн илгээж -Эзэн минь, хараач, Таны хайрладаг хүн 

өвдөв хэмээн хэлүүлэв. 4Үүнийг сонсоод Есүс -Энэ өвчин 

үхэл уруу биш, харин үүгээр Бурханы Хүү 

алдаршуулагдахын тулд, Бурханы алдрын төлөө юм 

гэлээ. 5Марта, түүний охин дүү болон ах Лазарыг нь Есүс 

хайрладаг байлаа. 6Лазарын өвдсөнийг сонсоод, Есүс байсан 

газраа хоёр хонов. 7Дараа нь Тэр шавь нартаа -Бүгдээрээ 

дахиж Иудей уруу явцгаая гэхэд 8шавь нар нь -Рабби, саяхан 

иудейчүүд Тан уруу чулуу чулуудахаар завдаж байсан. Та 

тийшээ дахиад явах гэж үү? гэв. 9Есүс -Өдөрт арван хоёр цаг 
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байдаг биз дээ? Хэрэв хүн өдөр явбал, тэр ертөнцийн гэрлийг 

үздэг тул бүдрэхгүй. 10Харин шөнө явбал, хүний дотор гэрэл 

байхгүй тул тэр бүдэрнэ гэж хэлэв. 11Ингэж айлдсаныхаа 

дараа Тэр тэдэнд -Бидний анд Лазар унтжээ. Гэвч Би түүнийг 

нойрноос нь сэрээхээр явна гэхэд, 12шавь нар нь Түүнд -Эзэн, 

хэрэв унтсан бол тэр эдгэнэ гэв. 13Есүс Лазарын үхлийн тухай 

айлдсан ажээ. Харин тэд Түүнийг зүгээр л унтах тухай ярьж 

байна гэж боджээ. 14Тэгтэл Есүс тэдэнд шуудхан -Лазар 

үхсэн. 15Та нарыг итгүүлэхийн тулд, тэнд байгаагүйдээ Би та 

нарын төлөө баяртай байна. Харин одоо түүн уруу явцгаая 

гэж айлдлаа. 16Гэтэл Ихэр гэгддэг Томас бусад шавь нарт -

Цөмөөрөө бас явцгаая. Тэгээд Түүнтэй хамт үхье гэж хэлэв. 

(Иохан 11:1-16 АБ 2004 ) 

38Есүс дахиад л дотроо гүнээ шаналж, булш уруу хүрч ирэв. 

Энэ нь агуй байсан бөгөөд амыг нь хадаар тагласан 

байлаа. 39Есүс  -Хадыг зайлуул гэхэд талийгаачийн дүү 

Марта Түүнд -Эзэн, тэр үхээд дөрөв хонож байгаа тул одоо 

өмхий үнэр орсон байгаа гэж хэлэв.  

40Есүс Мартад -“Хэрэв чи итгэвэл Бурханы алдрыг харна” 

гэж Би чамд хэлээгүй бил үү? гэлээ. 41Тэгээд тэд хадыг 

зайлуулав. Есүс  дээшээ харан -Аав аа, Та Намайг сонссонд 

Танд Би талархаж байна. 42Та Намайг үргэлж сонсдогийг Би 

мэдсэн. Таны Намайг  илгээсэн гэдэгт итгүүлэхийн тулд 

тойрон зогсох энэ хүмүүсийн төлөө Би үүнийг хэллээ 

гэв. 43Тэр ийн айлдаад, чанга дуугаар -Лазар, гараад ир гэж 

хашхирав. 

 44Үхсэн хүн гар, хөл нь оршуулгын боолтоор боолттой,  нүүр 

нь алчуураар ороолттой чигээрээ гарч ирэв. Есүс тэдэнд -

Тайлж, түүнийг явуул гэв. (Иохан 11:38-44 АБ 2004 ) 

[ ] Түүний үгийг сахих нь итгэл гэдэгт та итгэдэг үү? 

[ ] Есүс Христ үхэгсдийг амилуулсныг та мэдэх үү? 

12.11 БИ БОЛ Дахин амилалт 
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17Есүс ирээд, Лазар булшинд дөрвөн хоног байсныг 

мэдэв. 18Бетан Иерусалимаас холгүй арван таван стадиа 

орчмын тэртээ байдаг аж. 19Ахаасаа хагацсан Марта, Мариа 

нарыг тайтгаруулахаар олон иудейчүүд тэднийд 

иржээ. 20Тэгтэл Марта Есүсийн ирж байгааг дуулаад, 

угтахаар гарав. Харин Мариа гэртээ суусаар үлдлээ. 

 

 21Марта Есүст -Эзэн, Та энд байсан бол миний ах үхэхгүй 

байх байсан. 22[Тийм боловч] одоо Та Бурханаас юу ч гуйсан, 

Бурхан Танд өгнө гэдгийг би мэдэж байна гэв. 23Есүс түүнд -

Чиний ах амилна гэхэд 24Марта Түүнд -Эцсийн өдрийн 

амилалтад тэр амилна гэдгийг би мэднэ гэв.  
 

25Есүс Мартад -Би бол амилалт ба амь мөн. Надад итгэдэг 

хүн үхэвч амьдарна. 26Амьд бөгөөд Надад итгэгч бүхэн хэзээ 

ч үхэхгүй. Чи үүнд итгэж байна уу? гэж асуув. 27Марта-Тийм 

ээ, Эзэн. Та бол Бурханы Хүү болох Христ, ертөнцөд ирэх 

Нэгэн мөн гэдэгт би итгэсэн гэлээ.  

 
28Үүнийг хэлээд тэр явж, дүү Мариагаа дуудаад, сэмхэн -

Багш энүүхэнд байна. Чамайг дуудаж байна гэхэд 29Мариа 

үүнийг сонсоод, ухасхийн босож, Түүн уруу очив. 
30Есүс тосгонд хараахан хүрч очоогүй агаад харин Мартатай 

уулзсан тэр газраа л байж байлаа. 31Тэгтэл гэрт нь Мариатай 

байж, тайтгаруулж байсан иудейчүүд түүнийг ухасхийн 

босож гарч явахыг хараад араас нь дагав. Тэд түүнийг 

булшин дээр очин уйлахаар явлаа хэмээн боджээ. 32Мариа 

Есүсийн байсан газар ирж, Түүнийг хараад Есүсийн хөлд 

унаж, -Эзэн, хэрэв Та энд байсан бол миний ах үхэхгүй байх 

байсан гэлээ. 

 

 33Есүс түүний уйлахыг болон түүнтэй хамт ирсэн 

иудейчүүдийн уйлахыг хараад сүнс нь гүнээ шаналж, сэтгэл 

нь хөдөлж, 34-Та нар түүнийг хаана тавьсан бэ? гэж асуухад 

тэд Түүнд -Эзэн, ирээд, үз гэлээ. 35Есүс уйлав. 36Тэгтэл 

иудейчүүд -Тэр түүнд ямар хайртай байсныг хараач гэцгээж 

байлаа. 37Харин тэдний зарим нь -Сохор хүний нүдийг нээсэн 
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энэ хүн түүнийг мөн үхүүлэхгүй байж чадаагүй юм байх даа 

гэв. (Иохан 11:17-37 АБ 2004 ) 

 

[ ] Тэр яагаад дөрвөн өдөр хүлээснийг та мэдэх үү? 

[ ] Бурхан өнөөдөр амьд байгаа бөгөөд таньтай хамт байна гэдэгт 

та итгэдэг үү? 

[ ] Есүс: «Итгэдэг хүнд бүх юм боломжтой» гэж хэлсэн. Та үүнд 

итгэдэг үү? 

 

12.12 БИ БОЛ жинхэнэ усан үзмийн мод 

1Би бол усан үзмийн жинхэнэ мод, Эцэг минь усан үзэм 

тариалагч билээ. 2Миний дотор байгч жимс ургуулдаггүй 

мөчир бүрийг Тэр авч хаяна. Жимс ургуулдаг мөчир бүрийг 

их жимстэй болгохын тулд Тэр тайрч арчилдаг.  
 

3Миний хэлсэн үгнээс болж та нар хэдийн цэвэр 

болжээ. 4Миний дотор байгтун. Би ч та нарын дотор байна. 

Усан үзмийн модонд холбогдохгүй юм бол мөчир өөрөөсөө 

жимс ургуулж чадахгүйн адил хэрэв та нар Миний дотор 

байхгүй бол тийм байх болно.  

 
5Би бол усан үзмийн мод, та нар бол мөчрүүд. Хүн Миний 

дотор байж, Би мөн түүний дотор байвал, тэр хүн их жимс 

ургуулна. Учир нь Надаас салангид байвал та нар юу ч хийж 

чадахгүй. 6Хэрэв хэн нэг нь Миний дотор байхгүй бол мөчир 

мэт хаягдаж, хувхайрна. Хүмүүс тэдгээр мөчрүүдийг түүж, 

галд хаяхад шатна. 

 

 7Хэрэв та нар Миний дотор, Миний үгс та нарын дотор 

байвал та нар юу хүссэнээ гуй. Тэгвэл та нарын төлөө биелэх 

болно. 8Та нарын их жимс ургуулснаар Эцэг минь 

алдаршуулагдана. Ийнхүү та нар Миний шавь нар байх 

болно.  
 

9Эцэг Намайг яаж хайрласан шиг Би бас та нарыг хайрласан. 

Миний хайр дотор байгтун. 10Би Эцэгийнхээ тушаалыг 
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сахиж, Түүний хайр дотор байдгийн адил, та нар Миний 

тушаалыг сахивал Миний хайр дотор байх болно. 11Миний 

баяр баясгалан та нар дотор байж, та нарын баяр баясгалан 

нь дүүрэн болохын тулд энэ бүхнийг Би та нарт хэлэв.  

 
12Би та нарыг яаж хайрласан шиг та нар бие биеэ хайрлагтун. 

Энэ бол Миний тушаал. 13Нөхдийнхөө төлөө амиа 

зориулахаас өөр агуу хайр байхгүй. 14Хэрэв та нар Миний 

тушаасныг хийвэл, та нар Миний нөхөд мөн.   
 

15Би та нарыг боолууд хэмээн дахиж дуудахгүй. Учир нь 

эзнийхээ юу хийж байгааг боол мэддэггүй юм. Харин Би та 

нарыг анд нөхөд хэмээн дуудав. Учир нь Би Эцэгээсээ 

сонссон бүхнээ та нарт мэдүүлсэн билээ.  
 

16Та нар Намайг сонгоогүй, харин Би та нарыг сонгосон. Та 

нарыг явж, жимс ургуулж, та нарын үр жимс үүрд байгаасай 

гэсэндээ Би та нарыг томилсон. Ингэснээр Миний нэрээр та 

нар Эцэгээс юуг ч гуйсан Тэр та нарт өгөх юм. 17Би та нарт 

үүнийг тушаая. Та нар бие биеэ хайрлагтун.  (Иохан 15:1-17 

АБ 2004 ) 

 

Өвчилсэн, халдвартай мөчрүүд үр жимс өгч чадахгүй. Тэдгээр 

хэвийн, цэвэр байх ёстой.  

[ ] Та  Бурханы үг болон гэмшлээр өөрийн мөчрийг өдөр бүр 

цэвэрлэдэг үү? 

[ ] Усан үзмийн модонд яаж холбоотой хэвээр байхаа мэдэх үү? 

[ ] Усан үзмийн модонд холбоотой хүмүүсийн залбирал нь  усан 

үзмийн модноос гаднах хүмүүсээс өөр гэдгийг та мэдэх үү? 

 

12.13 БИ БОЛ Эцэг Бурханд хүрэх зам 

 
5Томас Түүнд -Эзэн, бид Таны хаашаа явахыг мэдэхгүй. Бид 

тэр замыг яаж мэдэх вэ? гэсэнд 6Есүс -Би бол зам, үнэн, амь 

мөн. Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй. 7Хэрэв та 

нар Намайг мэдсэн бол Миний Эцэгийг ч мөн мэдэх байсан. 

Одооноос эхлэн та нар Түүнийг мэдэж, Түүнийг харлаа гэлээ. 
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 8Филип Түүнд -Эзэн, бидэнд Эцэгээ харуулаач. Энэ л бидэнд 

хангалттай гэв. 9Есүс -Би та нартай ийм удаан хамт байхад, 

чи Намайг таньсангүй гэж үү, Филип ээ? Намайг харсан хүн 

Эцэгийг харсан. Гэтэл “Бидэнд Эцэгээ харуулаач” гэж чи яаж 

хэлнэ вэ? 10Би Эцэгийн дотор, Эцэг Миний дотор байгаа 

гэдэгт чи итгэхгүй байна уу? Миний та нарт хэлж байгаа 

үгсийг Би Өөрийн санаагаар хэлээгүй. Харин Миний дотор 

оршигч Эцэг Өөрийнхөө ажлуудыг хийж байгаа юм. 11Би 

Эцэгийн дотор, Эцэг Миний дотор байгаа гэдэгт Надад 

итгэгтүн. Эс бөгөөс үйлсийн учир итгэгтүн.  
 

12Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье. Надад итгэдэг хүн 

Миний хийдэг ажлуудыг бас хийх бөгөөд эдгээрээс агуу 

ажлуудыг ч хийх болно. Яагаад гэвэл Би Эцэгтээ очно. 13Та 

нар Миний нэрээр юуг ч гуйсан, Эцэг Хүүгээрээ 

алдаршуулагдахын тулд Би түүнийг хийнэ. 14Хэрэв та нар 

Миний нэрээр юуг ч Надаас гуйвал, Би түүнийг чинь хийнэ. 

(Иохан 14:5-14 АБ 2004 ) 

 

[ ] Та үнэн ба амийг мэддэг үү? 

[ ] Та Филип шиг байна уу? 

[ ] Есүсийн хэлсэн  нь үнэн гэдэгт та итгэдэг үү? 

 

12.14 Абрахамаас өмнө Би байсан 
 

48Иудейчүүд Түүнд -Та бол Самарийнх, Танд чөтгөр 
шүглэсэн гэж бидний хэлж байгаа нь зөв биз дээ? гэхэд 49Есүс 
-Надад чөтгөр шүглээгүй. Харин Би Өөрийн Эцэгийг 
хүндэтгэдэг. Та нар Намайг хүндэтгэдэггүй. 50Гэвч Би 
Өөрийн алдрыг хайдаггүй. Харин түүнийг хайдаг, шүүдэг 
Нэгэн бий. 51Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье. Миний үгийг 
сахидаг хүн үхлийг хэзээ ч үзэхгүй гэсэнд 52иудейчүүд Түүнд -
Танд чөтгөр шүглэсэн гэдгийг бид одоо мэдлээ. Абрахам 
болон эш үзүүлэгчид ч мөн үхсэн. Та тэгэхэд “Хэрэв хүн 
Миний үгийг сахивал, үхлийг хэзээ ч амсахгүй” гэж хэлж 
байна. 53Та бидний өвөг Абрахамаас ч агуу юм уу? Тэр үхсэн. 
Бас эш үзүүлэгчид ч үхсэн. Та Өөрийгөө хэн болгоод байна? 
гэв. 54Есүс -Хэрэв Би Өөрийгөө алдаршуулбал, Миний алдар 
юу ч биш. “Тэр бол бидний Бурхан” гэж та нарын хэлдэг, 
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Миний Эцэг л Намайг алдаршуулдаг. 55Та нар Түүнийг 
таньсангүй. Харин Би Түүнийг мэднэ. Хэрэв Би Түүнийг 
мэдэхгүй гэж хэлбэл, Би та нартай адил худалч болно. Харин 
Би Түүнийг мэдэх бөгөөд Түүний үгийг сахидаг. 56Та нарын 
эцэг Абрахам Миний өдрийг харна гээд баясаж байсан. 
Үүнийг Тэр хараад, баяртай байсан гэв. 57Иудейчүүд Түүнд -
Та тавин нас ч хүрээгүй байж, Абрахамыг харсан юм  уу? 
гэхэд 58Есүс тэдэнд -Үнэнээр үнэнээр Би та нарт хэлье. 
Абрахамыг бий болохоос өмнө Би байдаг мөн гэж 
айлдав. 59Тэгтэл тэд Түүн уруу чулуудахаар чулуу шүүрэн 
авахад Есүс Өөрийгөө халхлан, сүмээс гарлаа. Есүс 
Өөрийгөө халхлан, сүмээс гарлаа. [Тэдний дундаас гарч, 
Өөрийнхөө замаар яван өнгөрлөө.] (Иохан 14:5-14 АБ 2004 ) 

15Есүс тэдэнд -Бүх дэлхийгээр явж, сайн мэдээг бүх бүтээлд   
тунхаглагтун. (Лук 16:15 АБ 2004 )  

2Хүн бүрийн зам өөрийнх нь нүдэнд зөв харагддаг, Харин 
ЭЗЭН хүмүүний зүрхийг дэнсэлнэ. ( Сургаалт үгс  21:2 АБ 
2004 ) 

[ ] Та өөрийгөө болон хамаатан садануудаа бус Бурханыг 
алдаршуулахын төлөө ажилладаг уу? 

12.15 Байгаль дэлхий Миний тушаалыг дагадаг 

23Түүнийг завинд суухад шавь нар нь Түүнийг 
дагалаа. 24Үзэгтүн. Нуурт маш хүчтэй шуурга босож, завь 
давалгаанд автсан боловч Есүс унтаж байлаа. 25Тэд  Түүн 
уруу ирж, Түүнийг сэрээгээд -Эзэн минь, авраач, бид сүйрлээ 
гэхэд нь, 26Есүс тэдэнд -Юунд айцгаана вэ, итгэл багатай 
хүмүүс ээ? гээд Тэр босож, салхи болоод нуурыг зэмлэжээ. 
Гэтэл нам гүм боллоо. 27Хүмүүс гайхаж -Энэ ер нь ямар 
янзын хүн болоод салхи, нуур хүртэл Түүнд захирагдаж 
байгаа юм бэ? гэлцэв. (Мат 8:23-27 АБ 2004 ) 

[ ] Амьдралын  харанхуй шөнийн шуурганы үед та  Бурханыг 
итгэлээр дамжуулан хардаг уу?  

16Орой болоход шавь нар нь нуурын зүг буугаад, 17завинд 
сууцгаасны дараа, нуурыг гатлан Капернаумыг зүглэв. 
Хэдийн харанхуй болсон авч Есүс тэдэн уруу ирээгүй л 
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байлаа. 18Хүчтэй салхинаас болж нуур давалгаалж 
эхлэв. 19Шавь нар нь хорин тав эсвэл гучин стадиа орчим 
газар сэлүүрдээд байтал Есүс нууран дээгүүр алхан, завь уруу 
нь дөхөхийг хараад тэд айцгаалаа. 20Гэвч Есүс тэдэнд -Би 
байна. Бүү ай! гэж айлдав. 21Тэд Есүсийг завиндаа оруулахыг 
хүсжээ. Тэр даруй завь нь очих газартаа хүрсэн байлаа. 
22Тэнд ганц завинаас өөр завь байхгүй байсныг, Есүс шавь 
нарынхаа хамт завинд суугаагүйг, харин шавь нар нь явсныг 
нуурын нөгөө талд зогссон хурсан олон дараа өдөр нь 
харжээ. 23Эзэн талархал өргөсний дараа хүмүүс талх идэж 
байсан тэр газрын ойролцоо өөр завинууд Тиберээс 
иржээ. 24Тэгээд Есүс ч, шавь нар нь ч тэнд байхгүйг хараад, 
хурсан олон өөрсдөө завинуудад сууж, Есүсийг хайн 
Капернаумд иржээ. (Иохан 6:16-24 АБ 2004 ) 

[ ] Амьдралын бэрхшээл бол  хүнд хэцүүгийн бэрхшээл биш, харин 
Бурханд итгэдэггүй гэсэн үг юм. Таны итгэл тань асуудал 
бэрхшээлээс нь  илүү  байна уу? 

[ ]  Та итгэл хэрэгтэй үедээ Есүсээс гуйдаг уу? 

12.16 Тэнгэрлэг газар дээрх сүнслэг ерөөлүүд 

3Бидний Эзэн Есүс Христийн Эцэг ба Бурхан магтагдах 
болтугай. Тэрээр Христ дотор тэнгэрлэг газар дахь алив 
сүнслэг ерөөлөөр биднийг ерөөсөн. 4Түүний өмнө биднийг 
ариун бөгөөд гэм зэмгүй байлгахын тулд Бурхан ертөнцийн 
сууриас урьд биднийг Түүний дотор сонгосончлон, 
хайраараа 5Тэр Өөрийн хүслийн сайн тааллын дагуу, 
биднийг Есүс Христээр Өөрийнхөө хөвгүүд болгон үрчлэн 
авахаар урьдаас тогтоожээ. 6Энэ нь хайрлагдсан Түүний 
дотор бидэнд соёрхсон Түүний нигүүлслийн алдрыг 
магтуулахын тулд болой.  (Эфэс 1 :3-6 АБ 2004 ) 

[ ] Бурханы хүсэл таалал юу болохыг та нар мэдэх үү? 

12.17 Амьдралын тэнгэрлэг хүч ба бурханлаг чанар 

2Бурхан болон бидний Эзэн Есүсийг мэдсэнээр та нарт 
нигүүлсэл ба амар амгалан улам арвин болохыг ерөөе. 
3Өөрийнхөө алдар ба давуу чанараар биднийг дуудсан 
Түүний жинхэнэ мэдлэгээр дамжуулан Түүний бурханлаг хүч 
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бидэнд амь болоод сүсэглэлд хамаатай бүхнийг 
соёрхсон. 4Эдгээрээр дамжуулан Тэр бидэнд үнэтэй бөгөөд 
гайхамшигт амлалтуудаа соёрхсон. Ингэснээр та нар энэ 
дэлхийд тачаалаар байх ялзралаас ангижирснаар бурханлаг 
мөн чанарын  хуваалцагч  болох юм. ( 2Петр 1 :2-4 АБ 2004 ) 

10Тэр ертөнцөд байсан. Ертөнц Түүгээр бий болсон атал, 
ертөнц Түүнийг таньсангүй. 11Тэр өөрийнхөндөө ирсэн 
боловч, өөрийнхөн нь Түүнийг хүлээн авсангүй. 12Харин 
Өөрийг нь хүлээн авсан болгонд, Өөрийнх нь нэрэнд итгэдэг 
хүмүүст Бурханы хүүхэд болох эрхийг Тэр өгөв. 13Тэд цусаар 
биш, махан биеийн хүслээр ч биш, хүний хүслээр ч биш, 
харин Бурханаар төрөгсөд билээ. ( Иохан 1 :10-13 АБ 2004 ) 

[ ] Бүх зүйл танд аль хэдийн өгөгдсөн  байдаг гэдэгт та итгэдэг үү?  

[ ] Та  Түүнд итгэж, Түүнийг хүлээн авдаг уу? 

[ ] Энэ нь юу гэсэн үг болохыг та мэдэх үү ? 

 

 

 

 


