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ЭЗЭН ингэж айлдаж байна: “Замууд дээр зогсож, хар. 
Сайн замтай эртний жимийг асууж, түүгээр алх. 

Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно.” 
Иеремиа 6:16
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ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол болон бусад Азийн орны олон хүмүүс (өндөр 
боловсролтой хүмүүс хүртэл) Христитгэлийг Баруунаас үүсэлтэй 
гэж ташаа ойлголттой байдаг. Энэ бол ноцтой алдаа. Тийм 
болохоор энэ гарын авлага нь та хэрэв Христитгэлийг “шашин” 
гэж үздэг бол хамгийн өндөр настай нь болохыг мэдэх болно.

Христитгэлийн гарал үүсэл нь дөрвөн мянган жилийн өмнө 
өнөөгийн Иракд (Дундад Азид) үүссэн бөгөөд Будда мэндлэхээс 
1500 жилийн өмнө, түүнчлэн Кунз, Плато, Аристотель болон 
бусад алдартай “эртний хүмүүс”-с өмнө байжээ.

Тэр үед Бурхан Абрахам гэх нэртэй нэгэн хүнд амлалт (Бурхан 
анхны бүтээгдсэн эрэгтэй болон эмэгтэйд өгсөн амлалтыг 
өргөжүүлсэн хэлбэр) өгсөн бөгөөд агуулга нь бид бүхнийг гэм 
нүглээс аврах зорилгоор энэ дэлхийд ОНЦГОЙ ХҮНийг илгээх 
болно гэсэн байв. Тэр ХҮН нь “дэлхийн бүх овог… ерөөгдөх” 
нэгэн байх ажээ. Тэр үеэс хойш (МЭӨ 2000) ертөнцийг бүтээсэн 
Бурханд итгэх энэ итгэл болон “Эртний Жим”-н түүх нь Израильд 
тархсан бөгөөд Есүс Христийн амьдарч байсан өдрүүдийн 
дараахнаас эхлэн Дундад Ази болон Европоор өргөн дэлгэрсэн 
байна. Нэгдүгээр зууны үеийн тэсрэнгүй өсөлтөөс хойш энэ 
“Эртний Жим” нь бүх дэлхийд түгэн хүрсэн.

Тэр үеэс одоог хүртэл сонсоогүй байсан сая сая хүмүүс 
“Эртний Жим”-г дагасаар байна. Энэхүү үнэн түүхийг одоо бүх 
үндэстэн, бүх овгууд буюу дэлхий даяар нэг тэрбум гаруй хүн 
итгэн дагаж байна.

Дараагийн цөөхөн минутанд унших зүйлс таны амьдралыг 
өөрчилж мэдэх юм! Тийм болохоор үүнийг анхааралтай уншиж, 
төөрөгдөл худал зүйлсээр дүүрсэн энэ дэлхийд Үнэнийг олж 
харахын тулд Бурханд залбираасай гэж бид хичээнгүйлэн хүсч 
байна!
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ЦАГ ХУГАЦААНЫ ЭХЭНД

Цаг хугацааны эхэнд буюу дор хаяж зургаан мянган жилийн 
тэртээ Бурхан ертөнцийг бий болгож, анхны эрэгтэй, эмэгтэй 
(Адам Ева нарыг) хүнийг бүтээж, үзэсгэлэнтэй цэцэрлэгт 
хүрээлэнд байлгаж, нэг л модны жимсийг идэж болохгүй гэсэн 
ганц тушаалыг дуулгавартай дага гэж хэлсэн юм.

Гэвч бидний анхны өвөг Бурханд дуулгаваргүй байхыг сонгож, 
ертөнцөд гай зовлон, үхэл авчирсан. Гэвч Бурхан хүмүүний 
Өөртэй нь харилцах харилцааг сэргээхээр Золигчийг нэгэн өдөр 
илгээх болно гэж тэдэнд амласан. Хэрэв тэд Бурханы амлалтанд 
итгэх юм бол аврагдах боломжтой билээ.

“Адам Ева нарыг Еден цэцэрлэгээс хөөж гаргав”
(Эхлэл 3:22-24).
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“Ноа болон Бүхээг” (Эхлэл 6-8)

Библиэс харвал, Адам Ева нарын үр удам энэ байдлаа 
өөрчлөхөөс татгалзаж, Бурханы эсрэг тэрсэлсэн хэвээрээ 
байсан учир Бурхан нэг хүнд (Ноад) хандан том бүхээг барьж, 
түүндээ амьтан бүрээс хос хосоор нь оруул гэж айлдсан. Үүний 
шалтгаан нь Бурхан бүх дэлхийг үерт авхуулж, бүхээгт орсноос 
бусад амьтай бүхнийг устгахаар шийдсэн байв. Бүхээгт бүх 
хүмүүсээс зөвхөн наймхан хүн буюу нэг гэр бүл (Ноагийн) л байв.

Хятад ханзаар “завь” гэх үг нь “хөлөг”, “найм” болон “хүмүүс” 
гэх гурван тэмдгээс бүрэлддэг байна. Энэ гайхалтай баримт нь 
зарим эрдэмтдийн хувьд Хятад үсгийг МЭӨ 3000 оноос өмнө 
бий болсон гэх шалтгаан болдог аж. Эдгээр тэмдэглэгээний эх 
сурвалж нь ихэнх соёлын түүх болон домогт тархан дурдагдсан 
дэлхий даяарх Үерийн тухай Библийн өгүүлэмжийн мэдлэгийг 
мэддэг байсан байж болох юм (Эхлэл 7:13-г үз).

   Хөлөг              найм       хүмүүс              завь

Ноа болон гэр бүлийхэн нь бүх амьтдын хамт Бүхээгийг 
орхин гарч, шинэ ертөнцийг бий болгосон (Эх 8:18-19), Бурхан 
Ноа болон түүний үр удмыг дэлхийг дүүргэн үрж, олшир гэж 
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тушаасан (Эхлэл 9:1). Гэвч Ноагийн үр удам ихэрхэг бардам 
байж, дуулгавартай дагахыг татгалзсан бөгөөд эртний Ирак 
Вавилоны ойролцоо өөрсдийн хотоо барьж, өөрсдийн алдар 
нэрээ мандуулахаар суурьшсан.

“Бабел цамхаг” (Эхлэл 11:1-9)

Тэр үед бүх хүмүүс нэг хэлээр ярьдаг байжээ. Тиймээс 
Бурхан бууж ирэн, тэдний хэлийг самууруулсан учир тэд бие 
биесээ ойлгож чадахгүй болсон (Эх 11:1-7). Хэвийн амьдарч, 
ажиллаж хөдөлмөрлөх боломжгүй болсон учир нэг хэлээр 
ярьдаг хүмүүс хамтдаа бөөгнөрч, дэлхийгээр тархан нүүдэллэх 
болсноор өнөөгийн дэлхий дээрх өөр өөр ястан үндэстнүүдийг 
бий болгосон. Хэдий тийм боловч тэд өөрсдийн замаар явж, 
Бурханыг таньж мэдэхгүй хэвээр байсан.

ХҮМҮҮС ӨӨРСДИЙН ШАШНЫГ БҮТЭЭЖ ЭХЛЭВ

Бидний анхны өвөг Бурханыг хувьчлан мэддэг байсан боловч 
цаг хугацаа өнгөрөхөд энэ мэдлэг гээгдэн, хүмүүс өөрсдийн 
шашныг бүтээж эхлэв.
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Зарим нь хүмүүс амьтад адил байсан гэж, нөгөө хэсэг нь 
хүмүүс “бурхдаас” уламжлагдан ирсэн гэцгээв. Нэг хэсэг нь 
ертөнц байсаар ирсэн гэж үзэн Бурханы талаарх сэдвээс 
зайлсхийж, зүгээр л ёс суртахуунтай амьдралын олон дүрэм 
санал болгосон. Хүмүүс модонд, гол мөрөнд, өөрсдийнхөө өвөг 
дээдэст, сар хийгээд наранд мөргөж эхлэв.

Зарим нь бүр өөрсдийгөө Бурхан гэв! Бурхан руу эргэх эртний 
жим болон амлалтын талаарх мэдлэг, мэдээлэл алдагдсан.

Иудаизм

Буддизм

Ислам

Кунз

Хиндүизм

Бөө мөргөл

ОНЦГОЙ АМЛАЛТ

Ойролцоогоор 4000 жилийн тэртээ буюу Буддаг мэндлэхээс 
1500 жилийн өмнө, өнөөгийн Иракийн орчимд Ур гэх газар 
Бурхан Абрахам гэх нэгэн хүнтэй ярилцсан.

Абрахам МЭӨ 2166 онд төрж, өөрсдөө бүтээсэн “бурхдад” 
мөргөдөг, хүний гаргасан тогтолцоог даган амьдардаг хүмүүсийн 
дунд байсан боловч Бурхан Абрахамыг өөрийн эцэг эх, өөрийн 
нутгаа орхин Бурханы түүнд үзүүлэх нэгэн шинэ нутаг руу яв 
гэсэн (Эхлэл 12:1-3).
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“Абрахамын үеийн Эртний Ирак, МЭӨ 2100 он”           
(Эхлэл 11:1-9).

Абрахам 75-н насандаа Бурханы зааврыг дагаж, одоогийн 
Израиль гэж дуудагдах болсон Ойрхи Дорнод руу явсан. 
Бурхан Абрахамд гурван агуу амлалтыг өгсөн бөгөөд үнэндээ 
хамгийн агуу амлалт байв: “Чамайг ерөөгчдийг Би ерөөж, чамайг 
хараагчийг Би хараана. Газар дэлхийн бүх овог чамаар ерөөгдөх 
болно” (Эхлэл 12:3).

“Абрахам Бурханыг дагахаар эх нутгаа болон 
өөрийн эцгийнхээ гэрийг орхив” (Эхлэл 12:1-4)
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Абрахам нь еврейчүүд (Израильчууд) болон арабуудын өвөг 
дээдэс болсон. Харин түүний үр удмаар дэлхийн бүх овог буюу 
улсууд ерөөгдөх амлалт нь бидний өвөгт амласан тэр Нэгнээр 
дамжигдана. Бурхан Өөрийн амлалтаа Абрахамын хүү Исаак 
болон түүний ач Иаковт давтан өгүүлсэн.

“Абрахам Бурханыг дагахаар эх нутгаа болон өөрийн эцгийхээ 
гэрийг орхив” (Эхлэл 12:1-4)

“Абрахамын үеийн Эртний Ирак, МЭӨ 2100 он” (Эхлэл 11:1-9).

Бурхан Иаковт арван хоёр хүүг зөвшөөрч, тэдгээр гэр бүл 
(Израильчууд гэж дуудагдсан) нь эцэстээ Египетийн хорон муу 
хаадын дор зарцлагдав.

Эдгээр хорон муу хаад (фараончууд) нь израильчуудыг дарлаж, 
тэдний ажлыг улам бүр хүнд болгон, сүүлдээ үхэж дуусна гэж 
бодсон. Эцэст нь МЭӨ 1446 оны үед Бурхан тэднийг Египетийн 
боолчлолоос чөлөөлөхөөр Мосе гэх агуу хүнийг илгээв.

ЧӨЛӨӨЛӨГЧ МОСЕ

Бурхан түүнийг “Миний хүмүүсийг явуул” (Гэтлэл 3) хэмээж 
Фараонтай нүүрэлдүүлэн Бурханы шаардлагыг хүргүүлэхээр 
дуудах үед Мосе 80 настай байв. Анхандаа Фараон татгалзсан 
боловч Бурхан түүний нутаг оронд олон гамшиг илгээсэнд 
эцэстээ израильчуудыг явуулахаар зөвшөөрсөн (Гэтлэл 4-10). 
Сүүлчийн гамшиг илгээхээсээ өмнө Бурхан Мосег ард түмэндээ 
(израильчууд) хандан ямар ч согоггүй төл малыг тахил болгож, 
үүний цусыг хаалганыхаа хатавч ба тотгонд түрхэхийг тушаа 
гэв. Энэ цус нь Бурхан Египетийг шийтгэхээр илгээх Үхлийн 
Тэнгэрэлчээс тэднийг хамгаалах учиртай байсан.
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“Израильчууд нядалсан хурганы цусыг “Үхлийн 
Тэнгэрэлч”-с гэрээ хамгаалахын тулд хаалган 

дээрээ түрхэв” (Гэтлэл 12:21-23)

Еврейчүүд Бурханыг дуулгавартай дагаж, өөрсдийн хаалган 
дээр хурганы цус түрхэв. Үхлийн Тэнгэрэлч ирэх үедээ цусыг 
харан, хурганы цусаар тэмдэглэсэн хаалгатай айлыг өршөөсөн.

“Израильчууд нядалсан хурганы цусыг “Үхлийн Тэнгэрэлч”-с 
гэрээ хамгаалахын тулд хаалган дээрээ түрхэв” (Гэтлэл 12:21-23)

Фароан эцсийн эцэст еврейчүүдийг Египетээс явахыг 
зөвшөөрсөн. Бараг хоёр сая гаруй хүн Мосег дагаж, Египетээс 
гарчээ. Тэгтэл Фараон шийдвэрээ өөрчилж, Бурханы ард 
түмнийг хөөж элдүүлэхээр армиа илгээсэн. Харин Бурхан 
агуу гайхамшиг үйлдэж, Өөрийн ард түмнээ явуулахаар Улаан 
тэнгисийг нээхэд хүргэсэн бөгөөд Египетчүүд мөрдөх үед усан 
ханыг буцаан хааснаар Египетийн арми сүйрсэн (Гэтлэл 14).
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БУРХАНЫ ХУУЛЬ

Бурхан израильчуудыг Синай уул гэх газарт дуудсан бөгөөд 
тэнд Бурхан Арван Тушаалыг гаргаж өгсөн. Энэ нь тэд өөрсдийгөө 
Бурханы ард түмэн болсон гэх тэмдэг юм. Хэдий Бурхан тэднийг 
Өөрийн амласан газартаа аюулгүй хүргэсэн боловч израильчууд 
талархалгүй хандан Бурхан болон Түүний эртний жимийг 
мартаж, өөрсдийн замаар явсан.

“Мосе Синай ууланд Арван Тушаалыг 
хүлээн авав” (Гэтлэл 20:1-21)
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ТЭДНИЙ ГЭМ НҮГЛИЙН ТӨЛӨӨХ ЗОЛИОС

Израильчуудыг Өөрт нь дуулгаваргүй байсны төлөө Бурхан 
тэднийг устгахын оронд, Өөрийнхөө мөргөлийн газарт согоггүй, 
эрүүл, эр хурга авчирахыг тушаасан. Бурханд дуулгаваргүй 
хандсан хүн өөрийн гарыг хурганы толгой дээр тавьж, тэрсэлсэн 
болон дуулгаваргүй хандсан үйлдлээ хурганд шилжүүлснээ 
бэлэгддэг байна.

“Хүний гэм нүглийг тахилын хурганд бэлэгдлээр 
шилжүүлэх нь” (Леви 1:4)

Тэгээд хургыг нядалдаг. Энэ бүхэн МЭӨ 1400 оноос өмнө 
үйлдэгдэж байв. Гэвч хүмүүс эртний жимийг үл тоомсорлосон 
хэвээр байсан бөгөөд өөрсдийн замаараа явцгаасан.

МЭӨ 1000 оны орчим буюу Хүннү гүрэн албан ёсоор 
байгуулагдахаас 800 орчим жилийн өмнө Бурхан Абрахамын 
удмын Давидыг Израильд агуу хаан болгохоор өргөмжилсөн 
бөгөөд Адамд, мөн дараа нь Абрахамд амласан Нэгэн нь Давидын 
удмаас тодрон гарч, Давидын сэнтийд мөнхөд засаглах болно 



ЭРТНИЙ ЖИМ

11

гэж тодорхойлсон. Энэ ирээдүйн Хаан нь “Давидын хүү” байх 
болно гэж Бурхан айлджээ.

Цаг хугацаа өнгөрөх тусам Бурхан бусад эш үзүүлэгчдийг 
илгээж Өөрийнх нь амласан агуу “Давидын хүү”-гийн тухай 
нарийвчилсан мэдээллийг өгч байв. МЭӨ 800 онд нэгэн эш 
үзүүлэгч энэ “Хүү” нь Бетлехем гэж нэрлэгдэх жижиг хотод төрөх 
бөгөөд Тэрээр “эртнээс хийгээд мөнхөөс үүдэлтэй” (Мика 5:2) 
гэв. МЭӨ 720 онд бас нэг эш үзүүлэгч энэхүү ирж буй Захирагч 
нь Израильд онгон эмэгтэйгээс төрөх “хөвгүүн” байх боловч бас 
“Мөнхийн Эцэг” гэж дуудагдах болно (Исаиа 9:6) гэв.

ГАЙХАМШИГТ ТӨРӨЛТ

Хамгийн сүүлд нь буюу хоёр мянган жилийн өмнө эртний 
Израилийн Назар гэх жижиг хотод залуу онгон бүсгүйд 
тэнгэрэлч үзэгдэж, түүнийг хүүхэд төрүүлэх болно гэв. Түүнийг 
Есүс гэж нэрлэх ёстой бөгөөд яагаад гэвэл Тэрээр “ард түмнээ 
нүглээс нь аврана” гэжээ. Тухайн үеийн засаглал нь тооллого 
зохион байгуулахаар зарлиг гаргасан учир Мариа өөрийн сүй 
тавьсан нөхөр Иосефийн хамт тооллогод хамрагдахаар Бетлехем 
(Иосефийн төрсөн нутаг) рүү явах шаардлагатай болсон.

“Онгон Мариа Бетлехемд Есүсийг төрүүлсэн нь” (Лук 2:1-7)
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Тэнд байхдаа Мариа нялх Есүсийг бохир үхрийн саравчинд 
төрүүлсэн нь мянга мянган жилийн турш өгөгдсөн бүх амлалтын 
биелэл болов (Лук 2:1-8). Тэр шөнө Бетлехемийн ойролцоо 
байсан хоньчдод тэнгэрэлч үзэгдэж, “Аврагч Эзэн Христ та 
нарын төлөө мэндэллээ” гэж зарлав.

“Тэнгэрэлч хоньчдод Есүс Бетлехемд төрлөө гэж 
зарлав” (Лук 2:8-20)

Дорнодын нилээн хол газар тэнгэрт нэгэн од үзэгдэж, агуу гүн 
ухаантануудыг шинэ Хаанд мөргүүлэхээр Израиль руу газарчилж 
авчирав (Матай 2:1-12). Энэ хүү (Есүс) нь Абрахамын (МЭӨ 2166 
онд төрсөн) шууд удам байсан бөгөөд еврейн Давид хааны (МЭӨ 
1000) удмаас гаралтай байсан. Есүс Назарт өсөж, мэргэн ухаанд 
суралцсан бөгөөд хүн бүр л Түүнийг хайрласан. Тэр гучин нас 
хүрэх үедээ энэ дэлхийд илгээгдсэн ажлаа эхлүүлэх цаг нь 
болсон гэж үзсэн.

Есүс Өөрийгөө Бурханы хүү гэж дуудсан бөгөөд “Би болон 
Эцэг нэг юм” (Иохан 10:30) гэж айлдсан. Есүс үүрд мөнхөд 
Бурхан хэвээр оршсон бөгөөд харин хүний төрхийг Өөртөө 
өмссөн (Иохан 1:14). Тэрбээр “Абрахамаас өмнө ч Би байгаа” 
(Иохан 8:58) гэсэн. “Би байгаа” гэснээр Есүс Өөрийгөө ямар 
ч “эхлэл” байхгүй бөгөөд мөнхөд оршин байсаар ирсэн, агуу 
Александраас, Сократаас, Кунзээс эсвэл Будда мэндлэхээс 
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өмнө байснаа баталгаажуулж байна. Тэр ертөнцийг бүтээсэн 
(Иохан 1:2-3; Колоссай 1:16) бөгөөд одоо ч ертөнцийг “тогтоон 
барьдаг” (Колоссай 1:17; Еврей 1:3).

ЦОР ГАНЦ ГЭМГҮЙ ХҮН

Бурхан нь туйлын ариун бөгөөд гэм нүглийг үзэн яддаг боловч 
Есүс энэ дэлхийд хүн төрөлхтнийг дуулгаваргүй байдлынх нь 
төлөө шийтгэхээр ирсэн бус, харин бидний оронд ...яг л жижиг, 
гэмгүй хурга мэт үхэхээр ирсэн! Есүсийг Бурханы Хаанчлалын 
тухай зааж эхлэх үед тухайн үеийн нэгэн агуу эш үзүүлэгч 
Есүсийг зааж “—Харагтун! Ертөнцийн нүглийг үүрэгч Бурханы 
Хурга” гэсэн байдаг (Иохан 1:29)

Есүс төгс төгөлдөр амьдралаар амьдарч, хэдий бүх талаараа 
бид нартай адил соригдсон боловч хэзээ ч нүгэл үйлдээгүй 
(Еврей 4:15, 1Петр 2:22, 1Иохан 3:5). Харин сүүлд нь 33 
насандаа, Бурхан ертөнцийг бүтээхээсээ өмнө бий болгосон 
төлөвлөгөөний дагуу (Үйлс 2:23) Есүс баривчлагдаж, бурханд 
тэрсэлсэн [Өөрийгөө Бурхантай тэнцүү гэсэн] хэргээр шүүгдсэн. 
Ромын шүүгчээр шүүгдэж, Есүс буруугүй нь тогтоогдсон боловч 
цаазлуулах ял авсан (Иохан 18:38, 19:4, 6). Гэвч энэ нь үнэндээ 
Бурханы урьдаас тогтоосны дагуу байв (Үйлс 4:27-28; Илч 13:8).

“Есүс бидний нүглийн төлөө Золиос болж загалмайд хадагдсан” 
(Матай 27:24-62) “Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа 

цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин 
мөнх амьтай байх болно.” Иохан 3:16
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Есүс модонд [загалмайн хэлбэртэй] хадагдаж, бидний оронд 
алагдаж, Түүнийг оршуулсан.

“Есүс үхлээс амиллаа” (Матай 28, 1Коринт 15:3-9)

ГЭВЧ гурван өдрийн дараа Есүс үхлээс амилсан. Энэ ер бусын 
үйл явдал нь Түүнийг оршуулсаны дараа Есүс АМЬД байгааг 
харсан 500 хүнээр баталгаажсан юм (1Коринт 15:6)! Тэр тэдэнтэй 
ярьсан. Тэднийг тэвэрсэн. Тэдэнтэй хамт алхаж, тэдэнд 40 
өдрийн турш заасан!

Харин тэгээд Тэрбээр Диваажин руу буцсан бөгөөд ТЭРЭЭР 
ДАХИН ИРЭХ БОЛНО гэж амласан (Иохан 14:2-3, Матай 26:64, 
Марк 14:62)!

Тэр үеийг хүртэл энэ амьдралдаа Түүнээс татгалзсан хүмүүс 
нь өөрсдийн гэм дотроо үхэх юм (Иохан 3:36, 8:24). Ирээдүйд 
Тэр дахин ирэхдээ дэлхийг шүүх болно (Илчлэл 19:11 цааш).

Тэр Диваажин руу буцахын өмнө Өөрийн дагалдагчдаа бүх 
дэлхийгээр явж бүх хүмүүст хэлээрэй гэсэн бөгөөд ингэснээр 
тэдгээр хүмүүс Эртний жимийг олж мэдэх юм (Матай 28:19, Үйлс 
1:8). Үүнээс хойш Есүсийн үнэн нь Израилиас бүх дэлхийд тархах 
болсон.
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Есүс Диваажин руу буцсанаас хойш ихэнх хүмүүс өөрсдийн 
замаар явцгаасан бөгөөд Бурханы тухай бодож үзсэнгүй (Матай 
7:13-14). Бусад нь хүний бүтээсэн олон гүн ухаан болон хуучин 
шашинаа дагасан бол зарим нь шинийг бүтээчихсэн байна. 
Ихэнх нь Бурханд хүргэх Эртний Жимийг үл тоомсорлосон, угтаа 
энэ эртний жим нь зургаан мянган жилийн өмнө бидний өвөгт 
Бурхан амлаж, Абрахамд “дэлхийн бүх овог чамаар ерөөгдөх 
болно” (Эхлэл 12:3) хэмээн, мөн Израильд мөнхийн “Хүү” (Дуулал 
2:7, Матай 1:1) гэж давтагдан хэлэгдсэн нь мөн! Есүс бол Бурханы 
эсрэг үйлдсэн бидний гэм нүгэл уучлагдах Бурханы зам (Иохан 
14:6) хийгээд Тэрээр төгс амьдралтай байсан (бидний оронд!) 
төдийгүй бүх дэлхийн гэм нүглийн төлөө үхсэн (Иохан 1:29, Еф 
1:7, Илч 1:5).

Энэ гайхамшигтай үнэн нь одоо биднийх. БИДНИЙ ТӨЛӨӨ, 
золиос болж загалмайд үхсэн түүний үхэл болон Есүст Өөрт 
нь бид итгэлээ өгснөөр бидний гэм нүгэл уучлагдаж, бидний 
Бурхантай харилцах харилцаа сэргэнэ (1Петр 2:24, 2Коринт 
5:21)! Бид Бурхантай хамт сүр жавхлант үзэсгэлэнгийн, ер 
бусын, баяр хөөрийн, адал явдлын болон амар тайвны газарт... 
үүрд амьдарч болно (Иохан 10:28-29)!

Есүс “Хоньдынхоо төлөө амиа өгдөг сайн хоньчин нь Би байгаа 
юм” гэв (Иохан 10:11, 1Петр 2:25)
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Хэрэв бид өөрсдөдөө найдаж, өөрсдийн хичээл зүтгэлийг 
шагнах системээрээ диваажинд очино (Ром 10:1-3) гэж үздэгээ 
больж, ЗӨВХӨН Бурханы хүүд (Эртний Жим) л итгэвэл бид 
уучлагдаж, Бурхантай хамт үүрд амьдрах болно (Илч 21:1-4).

Есүс “—Зам, үнэн, амь бол Би байгаа юм. Хэн ч Надаар 
дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй” (Иохан 14:6), мөн “Зүдэж 
зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгд ээ, Над дээр ир. Би та 
нарыг амраая” (Матай 11:28) гэсэн.

Та Бурханыг мэдэж, таны бүх гэм нүгэл уучлагдсан гэдгийг 
мэдмээр байна уу (1Иохан 5:13)? Есүсээс уучлал эрж, Түүнийг 
өөрийн амьдралын Эзэн болговол Тэрээр таныг аврах болно 
гэдэгт бүх итгэл найдвараа тавиарай (Иохан 3:16), Тэрбээр таны 
амьдралд ирж, таньд шинэ зүрх өгөн, таны дотор Өөрийн Сүнсээ 
оруулж, таныг ӨӨРЧЛӨХ болно (Илч 3:20, Езекиел 36:26-27)!

Хэрэв Эртний Жимийн тухай илүү их мэдэхийг хүсвэл, 
ойролцоох Библид итгэдэг цуглаантай холбогдох юмуу эсвэл 
энэ жижиг номыг таньд өгсөн хүнтэй уулзаарай!

Зүдэж зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгд ээ, Над дээр 
ир. Би та нарыг амраая (Матай 11:28). Есүс Христ



ЭРТНИЙ ЖИМ

17

ЭЗЭН ингэж айлдаж байна: “Замууд дээр зогсож, хар. 
Сайн замтай эртний жимийг асууж, түүгээр алх. 

Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно.” 
Иеремиа 6:16
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