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Бурхан бүхнийг бүтээсэн 

Тэгэхэд Бурхан: Гэрэл бий болтугай! гэж айлдсанд гэрэл бий болов.   
Эхлэл 1:3 

Тэнгэр нь Бурханы сүр жавхланг зарлаж, огторгуй гарынх нь
бүтээлийг тунхаглаж байна. Өдрөөс өдөрт тэдгээр нь ярьж,
шөнөөс шөнөд мэдлэгийг илчилмүй.
Дуулал 19:1-2
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Хүн төрөлхтөн Бурханы алдарт хүрэхгүй 

“Учир нь Миний бодол санаа та нарын бодол санаа шиг биш. Миний зам ч та 
нарын замаас өөр” гэж ЭЗЭН айлдаж байна. 
Тэнгэрс газраас өндөр байдаг шиг зам минь та нарын замаас, 
бодол минь та нарын бодлоос өндөр билээ.  
Исаиа 55:8-9
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Нүгэл бол үхэл                                                                                                                    

Хүн ганц удаа үхэж, дараа нь шүүгдэхээр товлогдсон...    
Еврей 9:27

Гэм зэмгүйгээр явагч хүн аврагдах, харин тахир замаар явагч хүн нэгмөсөн унах.
Сургаалт үгс 28:18
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Бурхан бол ариун, гэм зэмгүй, шударга                                                                                                                   

Өө, Эзэн, Танаас үл эмээх, нэрийг тань эс алдаршуулах хэн байх вэ?
Учир нь зөвхөн Та ариун билээ. Бүх үндэстэн Таны өмнө ирж, мөргөнө. 
Учир нь Таны зөвт үйлс илчлэгдсэн.    
Илчлэлт 15:4                                                                                                                                                                     

ТӨө, Ариун Нэгэн минь, Та эдгээрийг шүүсэн тул, байгаа, байсан Та зөвт юм. 
Илчлэлт 16:5                                                                                                                                                       
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Нүгэлээс өршөөсөн Бурхан 

Учир нь нүглийн хөлс нь үхэл, харин Бурханы бэлэг бол бидний Эзэн Христ Есүс 
доторх мөнх амь мөн. 
Ром 6:23

Харин Өөрийг нь хүлээн авсан болгонд, Өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд Тэрээр 
Бурханы хүүхэд болох эрхийг өглөө.    
Иохан 1:12 
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Бүх хүний авралын Бурхан 

Харагтун, Би үүдэн дээр зогсоод тогшиж байна. Хэрэв хэн нэгэн нь дууг минь 
сонсоод үүдээ нээвэл, Би дотогш түүн уруу орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай 
хамт хооллоно.  
Илчлэлт 3:20

Учир нь «Эзэний нэрийг дууддаг бүхэн аврагдах болно».   
Ром 10:13
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Бурхан бол хайрын Эзэн  

Гэтэл биднийг нүгэлтнүүд байхын л Христ бидний төлөө үхсэнээр Бурхан 
биднийг хайрлах хайраа харуулсан. 
Ром 5:8

Бурхан цорын ганц Хүүгээ ертөнцөд илгээсэн нь Түүгээр дамжуулан биднийг 
амьд байлгахын тулд юм. Үүгээр Бурханы хайр бидэнд илчлэгдсэн юм.    
1 Иохан 4:9
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Бидний амьдралд үнэнийг илчилдэг 

 “Явганыг дагаж гүйгээд ядарлаа гэвэл Чи, морьтонтой хэрхэн уралдах болж 
байна? Амгалангийн газар унаж тусаж байвал Иорданы шугуйд чи яах билээ? 
Иеремиа 12:5

Учир нь нэг ч эш үзүүллэг хэзээ ч хүний хүслээр гарсангүй, харин Ариун Сүнсээр 
хөдөлгөгдсөн хүмүүс Бурханаас айлджээ.  
2 Петр 1:21 
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Хүн төрөлхтөнд хэлсэн Бурханы үг мөнхөд тогтоно 

Учир нь “Бүх махбод болбоос өвс мэт бөгөөд бүхий л алдар нь өвс ногооны 
цэцэг мэт. Өвс хатдаг, цэцэг ганддаг. Харин Эзэний үг мөнхөд оршино.” 
Энэ нь та нарт тунхаглагдсан үг мөн.  
1Петр 1:24-25
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Бид Бурханы дуу хоолойг сонсох ёстой                                                                                                             

Таны тухай чихээрээ сонсож л байлаа, би. Тэгтэл одоо нүд минь Таныг харж 
байна. Харин би хэлснээсээ буцаж байна. Үнс шороон дунд гэмшье гэв.
Иов 42:5-6                                                                                                                                                                                                                                        
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Бурхантай ойр байх учир 

Урсгал усны дэргэд тарьсан мод адил ургацын цагт жимсээ ургуулж
Навчис нь үл хатна. Аливаа үйл нь түүнд амжилтыг авчирна. 
Дуулал 1:3
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Бидний Бурханы хайр энэрэл

Эзэний хайр энэрэл дуусдаггүй. Өршөөл юунд нь төгсгөл үгүй. Өглөө бүр энэ нь 
цоо шинэ. Таны итгэлт байдал юутай аугаа вэ.   
Гашуудал 3:22-23



ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ НОМ
 

Дэлхийн хамгийн шилдэг ном бол Библи гэдгийг маш олон хүн, судалгааны 
үр дүн танд амархан хэлж өгнө. 
Номууд дотроос Библийг хамгийн олон хүн уншдаг. Мөн номууд дотроос 
хамгийн олон хүн Библид бичигдсэн зүйлсэд итгэдэг. 
Тэгвэл Библи бол дэлхийн номер нэг ном гэж (уншсан хүний тоо, бас 
хэвлэгддэг тоо, итгэдэг хүмүүсийн тоогоор) хэлж болох энэ номд үхсэн 
хүнийг амилсан гэж бичсэн байдаг. 
Библи бол зүгээр нэг уран зохиол юм уу, үлгэрийн ном биш харин түүхэн 
ном юм. 
Тэгвэл эндээс хоёр асуулт гарч ирнэ. Нэг бол Библи худал эсвэл Библи үнэн. 
Тэр үхээд амилсан хүн нь Есүс Христ юм. 
Хэрэв Есүс үхлээс амилсан нь худал байсан бол хүмүүс аль хэдийн Библийг 
хогийн саванд хаясан байх ёстой. 
Яагаад гэвэл амилаагүй Есүс Христийг амилсан гэж бичсэнээрээ Библи 
хамгийн том худал зүйл бичсэн ном болно. 
Харин яагаад Библи бичигдэж дуусаад 2000 жил болсон атлаа одоо болтол 
хогийн саванд ороогүй харин ч эсрэгээрээ номууд дотроос дэлхий дээр 
хамгийн олон хүний уншдаг, хамгийн олон хүний хайрлаж хүндэлдэг эрхэм 
ном нь байсаар байдаг билээ. Энэ таны сонирхлыг татахгүй байна гэж үү?

TXT.MNG VS



TXT.MNG RS

САЙН МЭДЭЭ 
 

Танд хамгийн их хэрэгтэй “Сайн Мэдээг” та яг одоо уншиж байна. Энэ бол 
Есүс Христийн Сайн Мэдээ юм. Энэ Сайн Мэдээг танд товчхон, ойлгомжтой 
хүргэхийг хичээе. 
Хоёр хүүтэй нэг аав байжээ. Нэг өдөр бага хүү нь аавдаа “Ааваа  надад 
өвлүүлэх гэж байгаа эд хөрөнгөө яг одоо өгчих” гэжээ. Аав нь хоёр хүүдээ 
хөрөнгөө хувааж өгч гэнэ. Гэтэл бага хүү нь хамаг хөрөнгөө аваад алс холын 
орныг зорин оджээ. Тэнд тэр дур зоргоороо амьдарч эд хөрөнгөө үрэн таран 
хийж дуусгав. Гэтэл тэр нутагт сүрхий өлсгөлөн болж, бага хүү ч өлсгөлөнд 
нэрвэгдэж үхэх шахжээ. Харин тэрээр гэмшиж аав уруугаа буцжээ. Гэртээ 
дөхөж иртэл аав нь холоос хүү рүүгээ гүйн ирж тэврээд үнсэв. Хүү ааваасаа 
уучлалт гуйжээ. Харин аав нь хүүгээ аль хэдийн уучилсан байв.
Энэ бол Библид гардаг нэгэн сургаалт зүйрлэл юм. Энд гарч байгаа “Аав” бол 
Бурхан. “Бага хүү” бол та, бид нар юм.
Бид Бурханаар бүтээгдсэн боловч яг бага хүү шиг Бурханаас салсан билээ.
Тиймээ, анхны өвөг дээдэс маань нүгэл үйлдсэнээр хүн төрөлхтөн нүгэлд 
унаж Бурханаас бүгд салцгаасан. Бурхан танаас нүглийн төлбөр шаардаж 
байгаа. Харин Есүс Христ бидний нүглийг өөртөө авч бидний, таны өмнөөс 
загалмайд цовдлогдсон юм. Тэр үхсэн ч гурав дахь өдрөө дахин амилсан. 
Та яг одоо гэмшиж, Бурхан руу буцаарай. Буцах зам бол Есүс Христийг өөрийн 
Аврагч Эзэнээр хүлээн авч Түүнд итгэх явдал юм.
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Хэрэв та Библийн талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл эсвэл 
Есүсийг хэрхэн хувьчлан мэдэж авах талаар асуулт байвал бид 
танд баяртайгаар туслах болно. 
Бид танд Библийн эчнээ сургалтын материалууд эсвэл хүүхдийн 
Библи судлалын материалуудыг илгээхдээ таатай байх болно. 
Хэрэв та одоо шууд Библи судалж эхлэхийг хүсвэл доорх QR 
код уншуулж эсвэл 
www.emmaus-app.com/mo/ веб хуудсаар зочлон Еммау Библийн 
хичээл аппликейшныг татаж аваарай. 
 
Бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл: 

Шуудангийн хаяг: УБ хот, Монгол шуудан 49-р салбар 
 ш/х 58  Zip код 13381
И-мэйл хаяг: biblisudlal@gmail.com
Утас: 80456777

Бүх эшлэлийг Ариун Бичээс Нийгэмлэгийн Ариун Библи 2013 хувилбараас ашиглав.
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Бид танд Библийн эчнээ сургалтын материалууд эсвэл хүүхдийн Библи судлалын 
материалуудыг илгээхдээ таатай байх болно.

Хэрэв та одоо шууд Библи судалж эхлэхийг хүсвэл доорх QR код уншуулж эсвэл 
www.emmaus-app.com/mo/ веб хуудсаар зочлон Еммау Библийн хичээл аппликейшныг татаж
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Шуудангийн хаяг: УБ хот, Монгол шуудан 49-р салбар 
ш/х 58 Zip код 13381 
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Бүх эшлэлийг Ариун Бичээс Нийгэмлэгийн Ариун Библи 2013 хувилбараас ашиглав. 


