(The Good News Message – Mongolian)
Сайн мэдээ Зурвас
Есүс амьд байна. Есүс нас барж, дахин өссөн байна.1 Есүс эргэн ирж
байна.2 Есүс Мөнхийн улсад хүрэх цорын ганц арга зам юм.3 Есүс
авардаг.4 Есүс Лук 4-р дурдсан бүгдийг хийх боломжтой юм.5 Есүс
Хаан бөгөөд тэр хаант улс юм.6 Энэ Вант Улс руу цорын ганц арга зам
нь дахин төрөх явдал юм.7
Есүс загалмай дээр нас барж, түүний бие дээр бүх гэм нүглийг авчээ.
Түүний шархаар бид эдгэрсэн.8 Тэр бид бүхний төлөө маш их зовсон
болохоор бид мөнхөд Түүнтэй хамт мөнхөд болох юм.9 Бурхан
ертөнцийг үнэхээр их Тэр бидний оронд үхүүлэхээр Хүүгээ Есүс
илгээсэн хайрласан.10 Бурхан бид үнийг төлж чадахгүй юм байна
гэдгийг мэдэж байсан юм. үнэ нь маш их байсан, бид хэзээ ч Бурханы
стандартыг хангасан юм.11 Яагаад Есүс ирж байгаа юм.
Есүс Үг нь махан бие юм. Есүс хүн болсон.12 Есүс энэ дэлхий дээр
амьдарч, ба Өөр дээрээ өвдөлт болон татгалзах бүх хэлбэрийг
туршлагатай.13 Тэр татгалзаж, үзэн ядаж байсан. Хэн ч, тэр ч байтугай
Түүн дээр харж хүссэн14 Одоогоор Тэр бидний төлөө их зүйл хийсэн:
Тэр Эцэг биднийг буцаж эвлэрсэн. Есүс юу хийснийг учраас бид ямар ч
урт Бурханаас салгасан байх ёстой. Есүс Тиймээс бид дахин Эцэгтэй
хамт нөхөрлөж байж болох юм нас барсан юм.15 Есүс бидний амьдрал
байж болох учраас нас барсан юм.16 Есүс дамжуулан бид мөнх амьтай
болох юм.17 Есүс дамжуулан бид гэм нүглийн уучлал байдаг.18 Есүст
итгэдэг хүмүүс үнэхээр үхэх Есүс амийг өгдөг нэг учир хэзээ ч болно.19
Есүс Түүнд итгэсэн бүх амьдралыг өгдөг.20 Энэ бол мөнх амьдрал та
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нар Түүнийг таны зүрх сэтгэлд хүлээн хором эхэлдэг.21
Та Диваажинд орох нь сайн ажил, үйлсийг хийж байхгүй байна.22 Та
хийх ёстой бүх Есүст итгэж байна. Түүний нэрээр дууд. чамайг
аврахын тулд Түүнийг асуу. чамайг чөлөөлөхөөр Түүнийг асуу. Тэр энд
байна. Түүний Сүнс танд туслах энд байна. Их Эзэний нэрийг дуудаж.
Есүс дуудаж, мөн та нар аврагдах болно. Бурхан Түүнийг үхэгсдээс
амилуулсан гэдэгт зүрхэндээ Есүс бол Эзэн гэж амаараа хүлээн
зөвшөөрч, итгэж Учир нь хэрэв та нар аврагдах болно.23 Та мөнх
амьтай болох юм. Та Бурханы Бурханы Хаанчлалд иргэний хүүхэд
болно.24 Бурханы Хаанчлал мөнхийн юм.25 Бурхны Хаанчлал энд одоо
байна, Есүсийг Эзэн, Аврагч хэмээн хүлээн авдаг тэд бүгд боломжтой
юм. Есүс Мөнхийн улсад хүрэх цорын ганц арга зам юм. ямар ч өөр
нэр тэнгэрийн доор бид аврагдаж болох байна.26
Нэг өдөр Есүс эргэн ирэх болно. Тэр дахин ирж байна.27 Тэгээд нэг
өдөр, Тэр захирах, энэ дэлхийгээс хаанчлах болно.28 Энэ мэдэгдэл нь,
эрхэм нэгийг нь таныг айлгах биш юм. Энэ мэдэгдэл нь хэрэв та цаг
хугацаа богино байдаг мэдэх нь зөвшөөрөх бөгөөд Христийн буцах
удахгүй юм. Есүс Христ дахин буцаж болно.29 Би "дахин" гэж Тэр
хүүхэд шиг нэг удаа ирж, учир нь, харин тэр хоёр дахь удаагаа ирэх
үед Тэр хаан байлдан дагуулж мэт ирэх болно.30
Одоо бэлэн, дотны анд байх цаг болжээ. Одоо сонсох цаг болсон
байна. Одоо цаг нь болсон. таны зүрх сэтгэлийг хатууруулж болохгүй.
Бурханы эсрэг босогчдын бүү хий.31 Өнөөдөр авралын өдөр.32 яг одоо
авч, Их Эзэнд өөрийгөө авт. Түүнд таны амьдралыг өг. Түүнд өөрийгөө
бууж. Тэр өнөөдөр энд та нарын төлөө юм. Түүнийг эдгээх гүн ажил
хийхийг зөвшөөрөх — таны зүрх сэтгэлийг эдгээх, бүх нүглээс чинь
цэвэрлэх. Тэр боломжтой юм. Тэр энд байна. Хамтдаа залбирч үзье:
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Эрхэм хүндэт Есүс, би нүглүүдээ бүх намайг уучилж та хүсч байна.
Намайг аврахын тулд та хүсч байна. Би чам дээр минь нуруугаа
болсон, гэхдээ одоо би Танд ирнэ. бүх шударга бус явдлаас намайг
цэвэрлээч уу. Намайг эдгээж уу. Миний амьдралын бүхий л салбарт
намайг эдгээж уу. Хамгийн гол нь миний дотор амьдарч ирсэн үү. Би
чамайг мэдмээр байна. Би та нартай харилцаатай байхыг хүсдэг. Би
чинийх. Би үүрд Бурхан минь, миний хаан Таных билээ; мөн би өдөр
үлдсэн тань үйлчлэх сонгох хэрэгтэй. Таныг Эзэн, миний төлөө үхэж
болон намайг аврах нь баярлалаа. Та миний төлөө гэж л би хүлээн
авдаг. Би та нарыг үүрд хамт байх гэж найдаж байна. Амен.
Эрхэм хүндэт ах эгч нар аа, одоо та нар энэ төлөө залбирч мөн
итгэлээр, таны зүрх сэтгэлд Есүсийг хүлээн авсан, та одоо Христ дотор
шинэ бүтээл юм.33 Та ямар ч урт ижил байдаг. Та ямар ч урт та хэдхэн
минутын өмнө байсан хүн байна; Есүс таны зүрхэнд нь одоо байна.34
Ямар гайхамшигтай юм Түүний Сүнс та нартай хамт байх явдал юм.
Тийм ээ, Ариун Сүнс та нартай хамт байна. Тэр чамд Бурханаас ирдэг
Түүний үнэний замыг харагдаж байгаа та удирдаж, чиглүүлэх болно.35
Одоо таны хийх ёстой хэд хэдэн зүйл бий: Тогтмол Бурханы үгийг
уншина уу.36 Библи авах, Иохан номд эхэлнэ. Унших, Бурханы Үгийг
судалж нь таны оюун ухааныг өөрчилж болно, учир нь.37 Өөр нэг зүйл
бол: өдөр бүр Бурханд залбирах цаг зарцуулах. сайн сонсож сур. Энэ
нь нөхөрлөл юм. Энэ нь та өөрийн дуу хоолойг сонсож сурах хэрхэн —
Түүнтэй хамт цагийг зарцуулж байна.38 Тэр та нарын ярилцахыг хүсдэг,
тийм болохоор та ч бас сонсож сурах хэрэгтэй. Христийг гутаадаг
эдгээр зүйлээс хол бай. Та Есүсийн тухай илүү ихийг мэдэх болно
байр олоход нь туслах Ариун Сүнсийг асуу.39 Би бид хамтдаа энэ цаг
байсан болохоор баяртай байна. Би чамайг ЭЗЭНд таны амьдралыг
өгсөн маш баяртай байна. Та хэзээ ч ижил байх болно. бидний Эзэн
бөгөөд Аврагч Есүс Христийн нигүүлсэл болон мэдлэг дотор өсөх.40
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