Дүрэм Есүс зөвхөн чиний төлөө нас
барсан, тиймээс зөвхөн Есүсээр
дамжуулан Бурханд хүрч чадна.

3

хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн
тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин
мөнх амьтай байх болно.

Газар

<Ром 3:23> Бүгд нүгэл үйлдсэн тул Бурханы

алдар сууд хүрдэггүй авч.

Дүрэм Хэрвээ Есүсийг угтан аваад
итгэх л юм бол Бурханы хүүхэд
болж чадна.

4

миний Аврагч миний Бурхан гэж

намайг

<1Петр 3:18> Учир нь Христ ч нэг удаа

Нас

удирдаж,

намайг Эзэний

хүсдэг хүнээр

өөрчилж өгөөч.
Есүсийн нэрээр
залбирч байна.
Амен.

<Иохан 3:16> Бурхан ертөнцийг үнэхээр

Хугацаа

зүрх сэтгэлээ нээж, Есүс Таныг

хүлээн авч
байна. Та

Дүрэм Бүх хүн гэмтэн. Гэм нүгэл нь
2
Бурхан та хоёрын хоорондын
зайг улам бүр холдуулдаг.

Загалмай дээр
нас барж миний
гэмийн төлөөсийг төлж өгсөн Танд
талархаж байна. Яг одоо би өөрийн

урихыг хүсэж байна.

Тэд — Эзэн Есүст итгэгтүн. Чи болон
гэрийнхэн чинь ч аврагдана гэлээ.
(Үйлс 16:31)

нүглийн төлөөнөөс үхэж, биднийг
Бурханд аваачихын тулд зөвт нь зөвт
бусыг орлосон. Ингэхдээ махбодод үхэж,
сүнсэнд амилуулагдав.
<Иохан 1:12> Харин Өөрийг нь хүлээн

авсан болгонд, Өөрийнх нь нэрэнд итг
эгчдэд Тэрээр Бурханы хүүхэд болох
эрхийг өглөө.

Дүрэм Бурхан чамайг хайрладаг
1
бөгөөд Тэрээр чиний төлөө
гайхамшгийг төлөвлөж байгаа.

(Иохан 1:12) Харин Өөрийг нь хүлээн авсан
болгонд, Өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд
Тэрээр Бурханы хүүхэд болох эрхийг өглөө.
Танд итгэхийг

хүсэж байна.

Чамайг цуглаандаа

(Ром 3:23) Бүгд нүгэл үйлдсэн тул Бурханы
алдар сууд хүрдэггүй авч.

минь ээ, би

(1Петр 3:18) Учир нь Христ ч нэг удаа нүглийн
төлөөнөөс үхэж, биднийг Бурханд аваачихын
тулд зөвт нь зөвт бусыг орлосон. Ингэхдээ
махбодод үхэж, сүнсэнд амилуулагдав.

Эзэн Есүс

Заавал
санаж яваарай

(Иохан 3:16) Бурхан ертөнцийг үнэхээр
хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул
Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх
амьтай байх болно.

Бүгдээрээ хамтдаа
Бурханд залбирцгаая

Хүүхдийн төлөөх

4 төрлийн сүнслэг түүх

Хэрхэн ном болгон нугалах вэ?
1. Босоогоор нь таллаж нугална
2. Буцааж дэлгээд
хөндлөнгөөр нь таллаж
нугална.

3. Цаасыг хоёр талаас нь
голын нугалсан зураас
хүртэл тааруулан нугална.
4. Дэлгээд харахаар найман
адил хэсэг болсон байх
ёстой.

5. Хөндлөнгөөр нь таллаж
нугалсаны дараа хайчлах
зураасын дагуу талаар нь
хайчлана. Хайчлах хэсэг

6. Эцэст нь хоёр талаас нь бариад
голыг нь тааруулж нугална.

7. За одоо бэлэн
болчихлоо
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