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Ыйыкитеп бизгемындай 

дейтялдан туулган 
Соолуп күбүлүп калат! 

Kачат токтобойт sдам өлгөн соң кайра жашамак еленда мен мага берилген мөөнөт 

бүткөнчө менин ордума келе турганды күтөр элем? 

 
“Cыяктуу бардыгыбыз эле ушул суроо менен кыйналып … өлгөндөн кийин эмне 

болобуз Жөн гана жок болуп кетебизбимүр деген жеке улуулугубузга жетүү үчүн жерге 

келипкеткен дарбазабы.” (Исай 11:6, 9) 

 
Б 

Боб Тиль, философия докторы. 
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Ыйыкитеп бизгемындай 

дейтялдан туулган 
Соолуп күбүлүп калат! 

  

Б Боб Тиль, философия докторы. 

барабызбы ©2016/2017/2018/2019/2022 эле бейиш менен. жүрөгүбүздүн 

1.5. бизге өлүмдөн кийин Экенингана айтпастан түбөлүк өндөргө көз кулак. 

1036 У. Гранд-Проспект, Гровер-Бич, Калифорния, 93433, U.S.A. ISBN: 

978-1-940482-09-5. 

Мӗншӗн этемлӗх хӑйӗн проблемисене татса пама пултараймасть? 

Изге Яҙмала Ғайсаның борсолоуҙар тураһында вәғәзләгәне беренсе һәм һуңғы 

нәмәләр күрһәтелгәнен беләһегеҙме Ыйыкитеп бизгемындай дейтялдан 

туулган? 

Бурханы хаант улс бол элч нар болон тэднийг дагасан анхны хүмүүсийн 

онцлох зүйл байсныг та мэдэх үү? 

Турӑ Патшалӑхӗ Иисусӑн сӑнарӗ-и? Турӑ Патшалӑхӗ халӗ пирӗн ӑшра хӑйӗн 

пурӑнӑҫӗпе пурӑнать-и? Турӑ Патшалӑхӗ пулас патшалӑхӑн типӗ - и? Библи 

Мӗн вӗрентнине ӗненетӗр-и эсир? 

Батшалыҡ нимә ул? Тик Алла Батшалығы нимә ул? Изге Яҙмала нимә 

әйтелә ? Иртә христиан сиркәүе нимәгә өйрәткән? 

Бурханы хаант улсыг дэлхий дахинд гэрчлэх хүртэл төгсгөл ирэх боломжгүй 

гэдгийг та ойлгож байна уу? 

Хуплашка ҫинчи сӑнӳкерчӗк ҫинче кашкӑрпа юнашар выртакан путек ӳкернӗ, ӑна Бурдин 

матбуғаты һәм графикаһы тунӑ. Кайри хуплашка ҫинчи сӑнӳкерчӗк Вӑл-Турӑ Чиркӗвӗн 

Иерусалимри оригиналлӑ ҫурчӗн пӗр пайӗ, ӑна 2013 ҫулта Боб Тиль тухтӑр тунӑ. 
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нерсенидая 
 

1. Rудай бизге түбөлүк өмүр берүү үчүн? 

2. баарыбыз койлордой болуп адашып жүрдүк? 

3. баарыбыздын күнөөлөрүбүздү нын мойнуна 

жүктөдү? 

4. татыктуу болгон жазаны алып Өзүнүн 

өмүрүн курмандыкка? 

5. үстүндө кырк күн жүрүп асмандагы үйүнө 

көтөрүлүп кеткенге 

6. күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйылган 

акталышыбыз үчүн тирилген... 

7. тирилүүсү документтелген болгон 

 

сурамжылоого чакырган 

1.  Rудай бизге түбөлүк өмүр берүү үчүн? 
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Дэлхий олон асуудалтай тулгарч байна. 

Олон хүн өлсөж байна. Олон хүн дарлагдаж байна. Олон хүмүүс 
ядууралтай тулгардаг. Олон улс орон их хэмжээний өрөнд орсон. 
Хүүхдүүд, түүний дотор төрөөгүй хүүхдүүд хүчирхийлэлд өртдөг. 
Эмэнд тэсвэртэй өвчин олон эмч нарт санаа зовдог. Аж үйлдвэрийн 
томоохон хотууд эрүүл байхын тулд агаар хэт бохирдсон байдаг. Янз 
бүрийн улстөрчид дайнд заналхийлдэг. Террорист халдлага гарсаар 
байна. 

Дэлхийн удирдагчид хүн төрөлхтний өмнө тулгараад байгаа асуудлыг 
шийдэж чадах уу? 

Олон хүн тэгж боддог. 

Бүх нийтийн шинэ хөтөлбөр 

2015 оны 9-р сарын 25-нд Ватиканы Ромын Пап лам Франциск илтгэл 
тавьсны дараа НҮБ-ын (НҮБ) 193 орон "Тогтвортой хөгжлийн 17 
зорилт"-ыг хэрэгжүүлэхээр санал хураалт явуулав . НҮБ-ын 17 
зорилтыг энд оруулав. 

Зорилго 1. Хаа сайгүй бүх хэлбэрээр ядуурлыг таслан зогсоох 

Зорилго 2. Өлсгөлөнг зогсоож, хүнсний аюулгүй байдал, шим 
тэжээлийг сайжруулж, тогтвортой хөдөө аж ахуйг дэмжих 

Зорилт 3. Бүх насны хүмүүсийн эрүүл амьдралыг 
баталгаажуулж, сайн сайхан байдлыг дэмжинэ 

Зорилго 4. Хүртээмжтэй, тэгш чанартай боловсролыг 
баталгаажуулж, хүн бүрийн насан туршийн суралцах 
боломжийг дэмжинэ 

Зорилт 5. Жендэрийн тэгш байдлыг хангаж, бүх эмэгтэйчүүд, 
охидыг чадавхижуулах 

Зорилт 6. Ус, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмж, 
тогтвортой менежментийг бүх нийтээр хангах 
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Зорилт 7. Хүн бүрт боломжийн, найдвартай, тогтвортой, орчин 
үеийн эрчим хүчний хүртээмжийг хангах 

Зорилт 8. Тогтвортой, хүртээмжтэй, тогтвортой эдийн засгийн 
өсөлтийг дэмжих, хүн бүрийн бүрэн, үр бүтээлтэй хөдөлмөр 
эрхлэлт, зохистой хөдөлмөрийг дэмжих 

 Зорилт 9. Дасан зохицох чадвартай дэд бүтцийг бий болгож, 
хүртээмжтэй, тогтвортой үйлдвэржилтийг дэмжих, 
инновацийг дэмжих 

Зорилт 10. Улс орнуудын дотоод болон хоорондын тэгш бус 
байдлыг бууруулах 

Зорилго 11. Хот, хүн амын суурьшлыг хүртээмжтэй, аюулгүй, 
уян хатан, тогтвортой болгох 

Зорилт 12. Тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн хэв маягийг 
хангана 

Зорилго 13. Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөөлөлтэй 
тэмцэх яаралтай арга хэмжээ авах 

Зорилт 14. Тогтвортой хөгжлийн төлөө далай, тэнгис, далайн 
нөөцийг хадгалж, тогтвортой ашиглах 

Зорилт 15. Газрын экосистемийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, 
тогтвортой ашиглалтыг дэмжих, ойг тогтвортой удирдах, 
цөлжилттэй тэмцэх, газрын доройтлыг зогсоох, буцаах, 
биологийн олон янз байдлын алдагдлыг зогсоох 

Зорилт 16. Тогтвортой хөгжлийн төлөө энх тайванч, 
хүртээмжтэй нийгмийг дэмжих, хүн бүрт шударга ёсны 
хүртээмжийг олгох, бүх түвшинд үр дүнтэй, хариуцлагатай, 
хүртээмжтэй байгууллагуудыг бий болгох 

Зорилт 17. Тогтвортой хөгжлийн төлөөх дэлхийн түншлэлийг 
хэрэгжүүлэх арга хэрэгслийг бэхжүүлж, идэвхжүүлнэ. 
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Энэхүү мөрийн хөтөлбөр нь 2030 он гэхэд бүрэн хэрэгжих ёстой 
бөгөөд 2030 оны Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр гэж нэрлэгддэг . 
Зохицуулалт, боловсрол, олон улсын болон шашин хоорондын 
хамтын ажиллагаагаар дамжуулан хүн төрөлхтний өмнө тулгараад 
байгаа өвчлөлийг шийдвэрлэх зорилготой юм. Түүний олон зорилго 
сайн байсан ч зарим арга, зорилго нь хорон муу (Эхлэл 3:5-ыг үзнэ үү). 
Энэхүү мөрийн хөтөлбөр нь Ромын Пап лам Францисын Лаудато Си 
нэвтэрхий толь бичигтэй нийцэж байна . 

" Бүх нийтийн шинэ хөтөлбөр"-ийг "Католик" гэдэг үг нь "бүх нийтийн" 
гэсэн утгатай тул "Шинэ католик хөтөлбөр" гэж нэрлэж болно. Пап 
лам Франциск үрчлүүлэх гэж нэрлэжээ 
нийтийн шинэ хөтөлбөрт "найдварын чухал тэмдэг" . 
НҮБ-ын хэлэлцээрийн мөрөөр 2015 оны 12-р сард Парис хотноо 
уулзалт (албан ёсоор нэрлэсэн НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
суурь конвенцийн талуудын 21- р бага хурал ) болсон. Пап лам Франциск 
мөн энэ олон улсын гэрээг сайшааж, улс орнуудад "Урьдчилж буй 
замаа анхааралтай дагаж, эв нэгдлийн мэдрэмж улам бүр 
нэмэгдэхийг" зөвлөжээ. 
 
Дэлхийн бараг бүх үндэстэн байгаль орчныг хамгаалах тодорхой 
зорилго, санхүүгийн үүрэг хүлээсэн Парисын хэлэлцээрийг 
зөвшөөрсөн. (Дараа нь АНУ-ын Ерөнхийлөгч Барак Обама 2016 онд 
АНУ-ыг ийм үүрэг хүлээсэн баримт бичигт гарын үсэг зурсан боловч 
2017 онд АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп АНУ Парисын 
хэлэлцээрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж мэдэгдсэн. Энэ нь олон улсын 
дургүйцлийг төрүүлж, АНУ-ыг тусгаарлахад тусалсан. Европ болон 
дэлхийн бусад олон орноос.) Пап лам Франциск дараа нь хүн 
төрөлхтөн уур амьсгалтай холбоотой өөрчлөлтийг хийхгүй бол 
"буурах болно" гэж хэлсэн. 
 
Бохирдсон агаараар амьсгалах, өлсөх, ядуурах, устах аюулд өртөх гэх 
мэтийг хэн ч хүсэхгүй байхад НҮБ-ын 2030 он хүртэлх мөрийн 
хөтөлбөр болон/эсвэл Парисын хэлэлцээрийн зорилго нь хүн 
төрөлхтний өмнө тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх үү? 
 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Бичлэг 
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Дэлхийн 2-р дайны дараа дахин ийм мөргөлдөөн гарахаас урьдчилан 
сэргийлэх, дэлхий дахинд энх тайвныг дэмжих зорилгоор НҮБ-ыг 1945 
оны 10-р сарын 24-нд байгуулж, байгуулжээ. НҮБ байгуулагдахдаа 51 
гишүүн оронтой байсан; одоо 193 байна. 

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага байгуулагдсанаас хойш дэлхий даяар 
хэдэн зуун, магадгүй мянга мянган мөргөлдөөн гарсан ч дэлхийн 
гуравдугаар дайн гэж хэлж болохуйц дайн бидэнд хараахан болоогүй 
байна. 

Пап лам Франциск болон бусад олон шашны удирдагчдын 
сурталчлахыг хичээж буй шашин хоорондын болон экуменик 
хөтөлбөртэй хослуулан НҮБ зэрэг олон улсын хамтын ажиллагаа энх 
тайван, хөгжил цэцэглэлтийг авчирна гэж зарим хүмүүс үздэг. 

Гэсэн хэдий ч НҮБ-д ийм амжилт үзүүлсэн амжилт тийм ч сайн 
байгаагүй. НҮБ байгуулагдсанаас хойшхи олон тооны зэвсэгт 
мөргөлдөөнүүдээс гадна олон сая хүн өлсгөлөн, дүрвэгсэд 
болон/эсвэл туйлын ядуу байна. 

Арав гаруй жилийн өмнө НҮБ Мянганы хөгжлийн зорилтуудаа 
хэрэгжүүлэхээр тусгасан . Энэ нь найман "хөгжлийн зорилт"-той 
байсан ч НҮБ-ын үзэж байгаагаар энэ нь амжилтанд хүрсэнгүй. Ингээд 
2015 онд “Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилт” гэгчийг баталсан. Зарим нь 
өөдрөг үзэлтэй. Зарим нь үүнийг утопи уран зөгнөл гэж үздэг. 

Утопийн тухайд гэвэл, 2016 оны 5-р сарын 6-нд Ромын Пап лам 
Францис өөрийн сүм энэ тивд хүрэхэд нь туслах хүмүүнлэг Европын 
утопи хийхийг мөрөөддөг гэж хэлсэн. Гэсэн хэдий ч Пап ламын 
мөрөөдөл хар дарсан зүүд болж хувирах болно (Илчлэлт 18-ыг үзнэ 
үү). 

Зарим хамтын ажиллагаа, амжилт байж магадгүй, гэхдээ ... 

Мерриам Вебстерийн толь бичигт утопи бол "засгийн газар, хууль 
тогтоомж, нийгмийн нөхцөл байдал төгс төгөлдөр байдаг 
төсөөлөлтэй газар" гэж заасан байдаг. Хүн төрөлхтөн асуудлаа бие 
даан шийдэж чадахгүй гэж Библид заадаг. 
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23 Ай Их Эзэн, хүний зам өөрт нь байдаггүйг би мэднэ; Алхаж 
яваа хүнд өөрийнхөө алхааг чиглүүлэх гэж байдаггүй . 
(Иеремиа 10:23, өөрөөр заагаагүй бол NKJV бүхэлдээ) 

Олон улсын хамтын ажиллагаа амжилтгүй болно гэж Библид заадаг: 

16 Тэдний замд сүйрэл ба зовлон байдаг; 17 Тэд амар 
амгалангийн замыг мэдэхгүй. 18 Тэдний нүдний өмнө 
Бурханаас эмээх зүйл алга. (Ром 3:16-18) 

Гэсэн хэдий ч олон хүмүүс утопи нийгмийг үзэхээр ажиллаж, 
заримдаа шашныг оролцуулахыг хичээдэг. Гэвч хэн нь ч нэг жинхэнэ 
Бурханы замыг дагахыг хүсдэггүй. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага 
болон Ватиканы аль нэг зорилгод ахиц дэвшил гарахгүй гэсэн үг биш 
юм. Зарим (мөн олон зорилгууд нь сайн), түүнчлэн зарим саад 
бэрхшээлүүд байх болно. 

Үнэн хэрэгтээ, магадгүй их хэмжээний мөргөлдөөний дараа олон 
улсын энх тайвны хэлэлцээрийн нэг хэлбэрийг зөвшөөрч, 
баталгаажуулах болно (Даниел 9:27). Ийм байхад олон хүн хүн 
төрөлхтөн илүү тайван, утопик нийгмийг бий болгоно гэж худал 
хуурмаг хандлагатай байх болно. 

Олон хүн ийм олон улсын "утопик дэвшил" (Езекиел 13:10-ыг харна 
уу), түүнчлэн янз бүрийн тэмдэг, гайхамшгуудыг (2 Тесалоник 2:9-12) 
хүлээн авах болно. Гэвч удирдагчдын хэлж байгаа зүйлээс үл 
хамааран ийм амар амгалан удаан үргэлжлэхгүй (Даниел 9:27; 11:31-
44) гэж Библид хэлдэг (1 Тесалоник 5:3; Исаиа 59:8). 

 

Есүсээс гадна (Иохан 15:5; Матай 24:21-22) хүн төрөлхтөн энэхүү 
“одоогийн бузар муу эрин үед” утопи авчирч чадна гэсэн санаа бол 
хуурамч сайн мэдээ (Галат 1:3-10). 

Хэрэв хүн төрөлхтөн дангаараа утопи бүтээх бүрэн чадваргүй бол 
ямар ч төрлийн утопи байж болох уу? 

Тиймээ. 
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Бурханы хаант улс энэ гарагийг, дараа нь үүрд мөнхөд гайхалтай 
сайхан болгоно. 
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2. баарыбыз койлордой болуп адашып 

жүрдүк? 
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Бурханы хаант улс гэгдэх утопик нийгэм хүний засгийн газрыг орлох 
болно гэж Библид заадаг (Даниел 2:44; Илчлэлт 11:15; 19:1-21). 

Есүс олон нийтэд үйлчлэх ажлаа эхлэхдээ Бурханы Хаанчлалын сайн 
мэдээг номлож эхэлсэн . Маркийн мэдээлснээр: 

14 Иоханыг шоронд хоригдсоны дараа Есүс Галил уруу ирж, 
Бурханы хаанчлалын тухай сайн мэдээг тунхаглаж, 15 «Цаг нь 
дуусч, Бурханы хаанчлал ойрхон байна. Наманчилж, сайн 
мэдээнд итгэ” (Марк 1:14-15). 

Сайн мэдээ гэдэг нэр томъёо нь euangelion гэж галигласан грек үгнээс 
гаралтай бөгөөд "сайн мэдээ" эсвэл "сайн мэдээ" гэсэн утгатай. Шинэ 
Гэрээнд Бурханы хаант улстай холбоотой англи хэлний “хаант улс” 
гэдэг үгийг NKJV-д ойролцоогоор 149 удаа, Дуай Реймсийн Библид 
151 удаа дурдсан байдаг . Энэ нь хаант улсын засаглал буюу хаант 
улсыг илэрхийлдэг basileia гэж галигласан Грек үгнээс гаралтай . 

Хүний хаант улсууд, түүнчлэн Бурханы хаант улс нь хаантай (Илчлэлт 
17:14), тэд газарзүйн бүс нутгийг хамардаг (Илчлэлт 11:15), дүрэм 
журамтай (Исаиа 2:3-4; 30:9), мөн тэд субьектууд (Лук 13:29). 

Матайд тэмдэглэсэн Есүсийн анхны олон нийтэд сургаал энд байна: 

23 Есүс бүх Галилейг тойрон явж, тэдний синагогт багшилж, 
хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглав (Матай 4:23). 

Матай мөн тэмдэглэсэн: 

35 Дараа нь Есүс бүх хот тосгодоор явж, тэдний синагогт зааж, 
хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглав (Матай 9:35). 

Есүс мөнхөд хаанчлах болно гэдгийг Шинэ Гэрээ харуулж байна : 

33 Тэгээд Тэр Иаковын гэрийг үүрд хаанчлах бөгөөд Түүний 
хаанчлалд төгсгөл байхгүй (Лук 1:33). 
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Есүсийг илгээсэн зорилго нь Бурханы Хаанчлалыг дэлгэрүүлэх 
зорилготой байсан гэж Лук бичжээ. Есүс юу заасныг анхаараарай: 

43 Тэр тэдэнд "Би Бурханы хаанчлалыг бусад хотуудад 
тунхаглах ёстой, учир нь би үүний тулд илгээгдсэн" (Лук 4:43). 

Та ийм номлолыг сонсож байсан уу? Есүсийн илгээгдсэн зорилго нь 
Бурханы Хаанчлалыг номлох байсан гэдгийг та хэзээ нэгэн цагт 
ойлгосон уу? 

Лук мөн Есүс явж, Бурханы хаанчлалыг тунхагласан гэж тэмдэглэжээ 
. 

10 Элч нар буцаж ирээд, хийсэн бүхнээ Түүнд ярив. Тэгээд Тэр 
тэднийг дагуулан, Бетсайда хэмээх хотын эзгүй газар руу 
ганцаараа явав. 11 Гэвч олон түмэн үүнийг мэдээд Түүнийг 
дагасан; Тэгээд Тэр тэднийг хүлээн авч, Бурханы хаанчлалын 
талаар тэдэнд ярив (Лук 9:10-11). 

Есүс өөрийг нь дагадаг хүмүүсийн хувьд Бурханы хаант улсыг нэн 
тэргүүнд тавих ёстой гэж заасан: 

33 Харин эхлээд Бурханы хаанчлал болон Түүний зөвт байдлыг 
эрэлхийл (Матай 6:33). 

31 Харин Бурханы хаанчлалыг эрэлхийл, тэгвэл энэ бүхэн чамд 
нэмэгдэх болно. 32 Бяцхан сүрэг ээ, бүү ай, учир нь Эцэг чинь та 
нарт хаанчлалыг өгөхөд таатай байна (Лук 12:31-32). 

Христэд итгэгчид юуны түрүүнд Бурханы хаант улсыг эрэлхийлэх 
ёстой. Тэд Христ тэднийг амьдруулахын дагуу амьдарч, Түүний эргэн 
ирэлт, хаант улсыг тэсэн ядан хүлээснээр үүнийг хамгийн чухал зүйл 
болгон хийдэг. Гэсэн хэдий ч Христийг тунхагладаг ихэнх хүмүүс 
эхлээд Бурханы хаанчлалыг эрэлхийлдэггүй төдийгүй энэ нь юу 
болохыг ч мэддэггүй. Олон хүн дэлхийн улс төрд оролцох нь Христэд 
итгэгчдээс Бурханы хүсдэг зүйл гэж худал итгэдэг. Бурханы хаант 
улсыг ойлгоогүй учраас тэд ойлгохгүй байна 
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амьдар , эсвэл хүн төрөлхтөн яагаад ийм алдаатай байдгийг ойлго. 

Мөн хаант улсыг бага сүрэгт өгөх болно гэдгийг анхаараарай (Ром 
11:5-ыг үзнэ үү). Жинхэнэ бяцхан сүргийн нэг хэсэг болоход бэлэн 
байхын тулд даруу зан хэрэгтэй. 

Дэлхий дээр Бурханы хаант улс хараахан байгуулагдаагүй байна 

Есүс дагалдагчид нь хаанчлал ирэхийн төлөө залбирах ёстой, тиймээс 
тэд хаанчлалыг эзэмшээгүй байгаа гэж заасан: 

9 Тэнгэр дэх бидний Эцэг ээ, Таны нэр алдарштугай. 10 Таны 
хаанчлал ир. Таны хүсэл биелнэ (Матай 6:9-10). 

Есүс шавь нараа Бурханы хаанчлалыг тунхаглахаар илгээв. 

1 Дараа нь Тэр арван хоёр шавиа цуглуулж, тэдэнд бүх 
чөтгөрүүдийн эсрэг хүч, эрх мэдлийг өгч, өвчин эмгэгийг 
эдгээв. 2 Тэр тэднийг Бурханы хаанчлалыг номлохоор илгээв 
(Лук 9:1-2). 

Тэр үед дэлхий дээр хаанчлал тогтоогдоогүй байсан тул Түүний 
оршихуй нь зөвхөн хаант улс биш гэдгийг Есүс заасан, ийм учраас Тэр 
Өөрийн нэрээр чөтгөрүүдийг зайлуулж байгаагүй юм. 

28 Харин би Бурханы Сүнсээр чөтгөрүүдийг зайлуулсан бол 
Бурханы хаанчлал чам дээр ирсэн нь гарцаагүй (Матай 12:28). 

Жинхэнэ хаант улс ирээдүйд байна, Маркын харуулсан шиг одоо ч 
байхгүй. 

47 Хэрэв нүд чинь чамайг нүгэл үйлдэхэд хүргэвэл түүнийг 
сугалж ав. Чи хоёр нүдтэй байснаас нэг нүдээр Бурханы 
хаанчлалд орох нь дээр... (Марк 9:47). 

23 Есүс эргэн тойрноо хараад, шавь нартаа —Баячууд Бурханы 
хаанчлалд ороход ямар хэцүү вэ? 24 Шавь нар нь Түүний үгэнд 
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гайхаж байв. Харин Есүс дахин хариулж, тэдэнд —Хүүхдүүд ээ, 
эд баялагт найддаг хүмүүст Бурханы хаанчлалд ороход ямар 
хэцүү вэ! 25 Баян хүн Бурханы хаанчлалд орохоос тэмээ зүүний 
нүхээр орох нь амар байдаг” (Марк 10:23-25). 

25 Үнэнээр би та нарт хэлье, Бурханы хаант улсад шинэ 
жимсийг уух тэр өдрийг хүртэл би усан үзмийн модны үр 
жимсээс цаашид уухгүй." (Марк 14:25). 

43 Ариматейн Иосеф, Зөвлөлийн нэр хүндтэй гишүүн, өөрөө 
Бурханы хаант улсыг хүлээж, ирж, зоригтой байсан ... (Марк 
15:43). 

Хаанчлал одоо энэ дэлхийн нэг хэсэг биш гэж Есүс заасан: 

36 Есүс —Миний хаанчлал энэ ертөнцийнх биш. Хэрэв Миний 
хаант улс энэ ертөнцийнх байсан бол Миний зарц нар 
тулалдах байсан бөгөөд ингэснээр би иудейчүүдэд 
тушаагдахгүй байх болно; Харин одоо Миний хаанчлал эндээс 
алга.” (Иохан 18:36). 

Есүс Хаан болон эргэн ирсний дараа хаант улс ирнэ гэж заасан: 

31 "Хүний Хүү, бүх ариун тэнгэр элч нартай хамт алдар 
суугаараа ирэхэд, Тэр Өөрийн алдрын сэнтийд залрах болно. 
32 Бүх үндэстнүүд Түүний өмнө цугларах бөгөөд хоньчин хонио 
ямаанаас хуваадаг шиг Тэр тэднийг нэг нэгнээсээ тусгаарлана. 
33 Тэгээд Тэр хонинуудыг баруун гартаа, харин ямаануудыг 
зүүн талд нь тавих болно. 34 Дараа нь Хаан баруун гар талд 
байгаа хүмүүст хандан: "Миний Эцгийн адислагдсан та нар 
ирээрэй, дэлхийн үүслээс танд зориулан бэлтгэсэн хаант улсыг 
өвлөн авагтун" (Матай 25:31-34). 

Бурханы хаант улс энд байхгүй тул бид жинхэнэ утопи бий болохоос 
нааш харахгүй. Ихэнх нь Бурханы хаант улсыг ойлгодоггүй учраас 
Түүний хайраар дүүрэн засгийн газар хэрхэн ажилладагийг 
ойлгодоггүй. 
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“Харь үндэстнүүд бүрэн дүүрэн ирэх хүртэл” (Ром 11:25) Бурханы 
хаанчлал ирэхгүй бөгөөд энэ нь хараахан болоогүй байна. 

Есүс хаант улс ямар байсан гэж хэлсэн бэ? 

Есүс Бурханы хаант улс ямар байдгийн талаар зарим тайлбарыг өгсөн: 

26 Тэгээд Тэр хэлэв: "Бурханы хаанчлал нь хүн газарт үр цацаж, 
27 шөнө унтаж, өдөр нь босож, үр нь соёолж, ургахтай адил 
юм, тэр өөрөө яаж гэдгийг мэдэхгүй. 28 Учир нь дэлхий өөрөө 
үр тариа ургуулдаг: эхлээд ир, дараа нь толгой, дараа нь 
толгой дахь бүтэн үр тариа. 29 Харин үр тариа боловсорч 
гүйцмэгц тэр даруй хадуур тавьдаг, учир нь ургац хураалт 
ирсэн” (Марк 4:26-29). 

18 Тэгээд Тэр —Бурханы хаанчлал ямархуу вэ? Тэгээд би үүнийг 
юутай харьцуулах вэ? 19 Энэ нь хүний авч цэцэрлэгтээ тавьсан 
гичийн үртэй адил юм. Тэр нь ургаж, том мод болж, мөчир 
дээр нь тэнгэрийн шувууд үүрлэсэн." 20 Тэгээд Тэр дахин 
"Бурханы хаанчлалыг би юутай зүйрлэх вэ? 21 Энэ нь нэг 
эмэгтэйн гурван хэмжүүр идээн дээр авч, бүгдийг нь исгэж 
дуустал нуусан исгэхтэй адил юм” (Лук 13:18-21). 

Эдгээр сургаалт зүйрлэлүүд нь эхлээд Бурханы хаант улс нэлээд 
жижиг байсан ч том болно гэдгийг харуулж байна. 

Лук мөн тэмдэглэсэн: 

29 Тэд зүүн ба баруунаас, хойд ба өмнөдөөс ирж, Бурханы 
хаант улсад сууна (Лук 13:29). 

Тиймээс Бурханы хаант улс дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүмүүстэй 
байх болно. Энэ нь Израилийн удам угсаа эсвэл тодорхой үндэстэн 
ястнуудаар хязгаарлагдахгүй. Энэ хаант улсад өнцөг булан бүрээс 
хүмүүс суух болно. 

Лук 17 ба хаант улс 
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Лук 17:20-21 заримыг төөрөлдүүлж байна. Гэхдээ үүнд хүрэхээсээ 
өмнө хүмүүс Бурханы хаант улсад үнэхээр идэх болно гэдгийг 
анзаараарай: 

15 "Бурханы хаанчлалд талх идэх хүн ерөөлтэй еэ!" (Лук 14:15). 

Хүмүүс (ирээдүйд) Бурханы хаант улсад идэх болно, Лук 17:21-ийн 
буруу орчуулга/төөрөгдөлөөс үл хамааран энэ нь зөвхөн тэдний зүрх 
сэтгэлд хадгалагдсан зүйл биш юм. 

Лук 17:20-21-ийн Моффатын орчуулга заримыг ойлгоход тусална: 

20 Бурханы хаанчлал хэзээ ирэхийг фарисайчуудаас асуухад, 
Тэр тэдэнд "Бурханы хаанчлал та нарын харж байгаагаар 
ирэхгүй байна. 21 Бурханы хаанчлал одоо та нарын дунд 
байгаа тул хэн ч "Энд байна" эсвэл "Тэнд байна" гэж хэлэхгүй." 
(Лук 17:20-21, Моффат; мөн NASB болон ESV орчуулгыг үзнэ 
үү) 

Есүс хувираагүй, махан биетэй, хоёр нүүртэй фарисайчуудад хандан 
ярьж байсныг анзаараарай. Есүс "тэдэнд хариулав" гэж Есүсээс асуулт 
асуусан нь фарисайчууд юм. Тэд Түүнийг танихаас татгалзав. 

Тэд сүмд байсан уу? Үгүй! 

Есүс бас удахгүй зохион байгуулагдах сүмийн тухай яриагүй. Мөн Тэр 
оюун ухаан эсвэл зүрх сэтгэл дэх мэдрэмжийн талаар яриагүй. 

Есүс Өөрийн засаглалын тухай ярьж байсан! Фарисайчууд Түүнээс 
сүмийн талаар асуугаагүй. Тэд удахгүй байгуулагдах Шинэ Гэрээний 
сүмийн талаар юу ч мэддэггүй байв. Тэд ямар нэгэн сайхан сэтгэлийн 
тухай асуугаагүй. 

Хэрэв хэн нэгэн Бурханы хаант улсыг СҮМ гэж боддог бол - мөн 
Бурханы хаант улс нь фарисайчуудын "дотор" байсан - СҮМ 
фарисайчуудын дотор байсан уу? Мэдээж үгүй! 
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Ийм дүгнэлт үнэхээр инээдтэй, тийм үү? Зарим протестант орчуулгууд 
Лук 17:21-ийн хэсгийг "Бурханы хаант улс "та нарын дотор" (NKJV/KJV) 
гэж орчуулсан байдаг бол католик шашны Шинэ Иерусалим Библид 
хүртэл "Бурханы хаанчлал та нарын дунд байна" гэж зөв орчуулсан 
байдаг. 

Есүс бол фарисайчуудын дунд байсан нэгэн. Одоо фарисайчууд 
Бурханы хаанчлалыг тэсэн ядан хүлээж байна гэж бодсон. Гэхдээ тэд 
үүнийг буруугаар ойлгосон. Энэ нь зөвхөн иудейчүүдийн бодож 
байгаа шиг орон нутгийн буюу хязгаарлагдмал хаант улс биш ( одоо 
зарим хүмүүсийн итгэдэг шиг сүм ч биш ) гэж Есүс тайлбарлав. 
Бурханы Хаанчлал нь хүмүүсийн зааж, харж, “Энэ байна, энд байна” 
гэж хэлж болох олон хүний болон харагдахуйц хаант улсуудын нэг нь 
төдий биш байх байсан; эсвэл "энэ бол хаант улс, тэнд". 

Есүс Өөрөө Пилатад тодорхой хэлсэнчлэн тэр Хаанчлалын ХААН 
байхаар төрсөн (Иохан 18:36-37). Библид "хаан" болон "хаан улс" 
гэсэн нэр томъёог сольж хэрэглэдэг гэдгийг ойлгоорой (жишээлбэл , 
Даниел 7:17-18,23 ). Ирээдүйн Бурханы хаант улсын ХААН тэр үед 
тэнд, фарисайчуудын хажууд зогсож байв. Гэвч тэд Түүнийг хаан 
гэдгийг нь хүлээн зөвшөөрсөнгүй (Иохан 19:21). Түүнийг эргэж ирэхэд 
дэлхий Түүнийг үгүйсгэх болно (Илчлэлт 19:19). 

Есүс Лук 17-ын дараах шүлгүүдэд Бурханы хаант улс БҮХ ДЭЛХИЙГ 
захирч байх үед Өөрийн хоёр дахь ирэлтээ тайлбарлахаар 
үргэлжлүүлэв (энэ бүлэгт нийцтэй байхын тулд Моффатыг 
үргэлжлүүлэв): 

22 Тэрээр шавь нартаа "Хүний Хүүгийн нэг өдрийг ч гэсэн 
дэмий хоосон хүсэн тэсэн ядан хүлээх өдрүүд ирнэ. 23 Хүмүүс 
"Хараач, тэр энд байна" гэж хэлэх болно. "Хараач, тэр энд 
байна!" Харин тэдний араас бүү гарч, бүү гүй, 24 учир нь 
тэнгэрийн нэг талаас нөгөө талаар анивчдаг аянга шиг , Хүний 
Хүү өөрийн өдрөөр тийм байх болно. 25 Гэвч тэрээр эхлээд агуу 
их зовлонг тэвчиж, одоогийн үеийнхэнд гологдох ёстой. (Лук 
17:22-25, Моффат) 
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Есүс бүх дэлхийг захирахаар хоёр дахь удаагаа ирснийг дүрсэлсэнтэй 
адил аянга цахих тухай дурдсан. Есүс Түүнийг буцаж ирэхэд Түүний 
хүмүүс Түүнийг харж чадахгүй гэж хэлээгүй. 

Хүмүүс Түүнийг ХААН гэдгээ хүлээн зөвшөөрөхгүй (Илчлэлт 11:15) 
Түүний эсрэг тулалдах болно (Илчлэлт 19:19)! Олон хүмүүс Есүсийг 
Антихристийг төлөөлдөг гэж бодох болно. Есүс Бурханы Хаанчлал 
тэдгээр фарисайчуудын дотор байдаг гэж хэлээгүй—Тэр хоёр нүүр 
гаргасныхаа улмаас Хаанчлалд орохгүй гэж өөр газар хэлсэн (Матай 
23:13-14). Сүм бол Хаанчлал болно гэж Есүс хэлээгүй. 

Бурханы хаант улс бол шударга хүмүүсийн амилалтын үеийнх шиг 
хэзээ нэгэн цагт хүн төрөлхтөн ОРУУЛАХ боломжтой зүйл юм! Гэсэн 
хэдий ч Абрахам болон бусад патриархууд хүртэл тэнд хараахан 
ирээгүй байна (Еврей 11:13-40). 

Шавь нар тухайн үед Бурханы Хаанчлал тэдний дотор байгаагүй 
бөгөөд Лук 17:21-ээс хойшхи дараах байдлаар гарч ирэх ёстой гэдгийг 
мэдэж байв. 

11 Тэднийг эдгээрийг сонсоод, Тэр өөр сургаалт зүйрлэл 
ярьсан, учир нь Тэр Иерусалимын ойролцоо байсан бөгөөд 
тэд Бурханы хаант улс даруй гарч ирнэ гэж бодсон (Лук 19:11). 

Хаант улс ирээдүйд байх нь тодорхой 

Хаанчлал ойрхон байгаа эсэхийг та яаж мэдэх вэ? Энэ асуултад 
хариулах хэсэг болгон Есүс бошиглолын үйл явдлуудыг жагсаан 
бичээд (Лук 21:8-28) дараа нь заажээ: 

29 Инжрийн мод болон бүх модыг хар. 30 Тэд аль хэдийн 
нахиалах үед зун ойртож байгааг та нар өөрсдөө харж, мэдэж 
байна. 31 Иймээс та нар ч бас эдгээр зүйл болж байгааг хараад 
Бурханы хаанчлал ойрхон байгааг мэдээрэй (Лук 21:29-31). 

Хаанчлал хэзээ ирэхийг мэдэхийн тулд Өөрийн хүмүүсийг 
бошиглолын үйл явдлуудыг дагахыг Есүс хүссэн. Есүс өөр газар 
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хүмүүстээ зөгнөлийн үйл явдлуудыг харж, анхаарлаа хандуул гэж 
хэлсэн (Лук 21:36; Марк 13:33-37). Есүсийн хэлсэн үгийг үл харгалзан 
бошиглолтой холбоотой дэлхийн үйл явдлуудыг үзэхэд олон хүн 
хөнгөлөлт үзүүлдэг. 

Лук 22, 23-т Есүс сургахдаа Бурханы хаант улс бол ирээдүйд биелэгдэх 
зүйл гэдгийг дахин харуулсан: 

15 "Би зовж шаналахаасаа өмнө энэ Дээгүүр Өнгөрөх баярыг та 
нартай хамт идэхийг чин сэтгэлээсээ хүсэв. 16 Учир нь би та 
нарт хэлье, Бурханы хаанчлалд биелэх хүртэл би түүнээс 
цаашид идэхгүй гэв. 17 Дараа нь Тэр аягыг авч, талархал 
илэрхийлж, "Үүнийг авч, өөр хоорондоо хуваагтун. 18 Учир нь 
би та нарт хэлье, Бурханы хаанчлал ирэх хүртэл би усан 
үзмийн модны үр жимснээс уухгүй." (Лук 22:15-18). 

39 Харин түүнтэй хамт цовдлогдсон тэдгээр хорон 
санаатнуудын нэг нь түүнийг доромжилж, "Хэрэв чи Мессиа 
мөн бол өөрийгөө аварч, биднийг ч мөн авраач" гэж хэлэв. 40 

Тэгээд хамтрагч нь түүнийг зэмлээд, тэр түүнд —Чи Бурханаас 
ч айхгүй байна уу? Учир нь та нар ч бас түүнтэй хамт яллагдаж 
байна. 41 Мөн бид шударгаар тэгж байна, учир нь бид 
зохистой, учир нь бид хийсэн зүйлийнх нь дагуу хариуг авах 
боловч энэ хүнээр ямар ч муу зүйл хийгээгүй гэв. 42 Тэр Есүст 
хандан —Эзэн минь, Хаанчлалдаа ирэхдээ намайг санагтун 
гэв. 43 Харин Есүс түүнд —Амен, өнөөдөр чи надтай хамт 
диваажинд байх болно гэдгийг би чамд хэлье гэв. (Лук 23:39-
43, Арамей хэлээр энгийн англи хэлээр) 

бидэнд харуулсан шиг Бурханы хаанчлал Есүсийг алагдсан даруйд 
ирээгүй . 

43 Ариматейн Иосеф, Зөвлөлийн нэр хүндтэй гишүүн, өөрөө 
Бурханы хаант улсыг хүлээж, ирж, зоригтой байсан ... (Марк 
15:43). 
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51 Тэр өөрөө Бурханы хаанчлалыг хүлээж байсан 
иудейчүүдийн хот болох Ариматейгаас ирсэн байв (Лук 23:51). 

Христэд итгэгчид дахин амилалтын дараа (1 Коринт 15:50-55) Бурханы 
хаант улсад орохын тулд дахин төрөх болно гэж Иохан тэмдэглэсэн 
байдаг: 

3 Есүс түүнд — Үнэнийг хэлэхэд би чамд хэлье, хэрэв хүн дахин 
төрөхгүй бол Бурханы хаанчлалыг харж чадахгүй гэв. 4 

Никодем Түүнд —Хүн хөгширсөн хойноо яаж төрөх вэ? Тэр 
хоёр дахь удаагаа эхийнхээ хэвлийд орж, төрж чадах уу?" 5 

Есүс хариуд нь: "Үнэнээр би та нарт хэлье, хэрэв хүн ус ба 
Сүнснээс төрөөгүй бол Бурханы хаанчлалд орж чадахгүй 
(Иохан 3:3-5). 

Мянган жилийн дараах Бурханы хаант улсыг зөвхөн Бурханы ард 
түмэн л харах болно. 

Есүс амилсныхаа дараа Бурханы Хаанчлалын талаар дахин сургасан 
гэдгийг одоо сайн ойлгоорой. 

3 Тэрээр мөн дөчин өдрийн турш тэдэнд үзэгдэж, Бурханы 
хаанчлалтай холбоотой зүйлсийн талаар ярьж, олон алдаагүй 
нотолгоог үзүүлж, зовлон зүдгүүрийнхээ дараа Өөрийгөө 
амьдаар харуулсан (Үйлс 1:3). 

Есүсийн хэлсэн анхны бөгөөд сүүлчийн номлол бол Бурханы 
Хаанчлалын тухай байсан! Есүс тэр Хаанчлалын тухай заах элчээр 
ирсэн. 

Есүс мөн элч Иоханыг дэлхий дээр байх Бурханы мянган жилийн 
хаанчлалын тухай бичихийг даалгасан. Түүнд Жоныг юу гэж бичсэнийг 
анзаараарай: 

4 Би Есүсийг гэрчлэхийн төлөө болон Бурханы үгийн төлөө 
толгойг нь цавчиж, араатан болон түүний дүрийг шүтээгүй, 
духан дээрээ эсвэл гар дээрээ түүний тэмдгийг хүлээн аваагүй 
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хүмүүсийн сүнсийг харав. Мөн тэд Христтэй хамт амьдарч, 
мянган жилийн турш хаанчлав (Илчлэлт 20:4). 

Эртний Христэд итгэгчид Библийн заасны дагуу Бурханы мянган 
жилийн хаант улс дэлхий дээр байж, дэлхийн засгийн газруудыг 
орлох болно гэж заадаг байсан (Илчлэлт 5:10, 11:15). 

Хэрэв Бурханы К хаанчлал маш чухал юм бол яагаад ихэнх нь энэ 
талаар тийм ч их сонсоогүй байна вэ? 

Есүс үүнийг нууц гэж нэрлэсэн нь зарим талаараа: 

11 Тэгээд Тэр тэдэнд —Бурханы хаанчлалын нууцыг мэдэх нь та 
нарт өгөгдсөн. Харин гадна байгаа хүмүүст бүх зүйл сургаалт 
зүйрлэлээр ирдэг (Марк 4:11). 

Өнөөдөр ч гэсэн Бурханы жинхэнэ хаант улс нь Бурханы 
төлөвлөгөөний ихэнх нь олон хүний хувьд нууц хэвээр байна (мөн 
манай www.ccog.org сайтаас : БУРХАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НУУЦ" гэсэн 
гарчигтай үнэгүй номыг үзнэ үү. Бурхан яагаад юуг ч бүтээсэн бэ? 
Бурхан яагаад чамайг бүтээсэн бэ? ? ). 

дэлхий даяар тунхаглагдсаны дараа (эрин үеийн төгсгөл) удахгүй ирнэ 
гэж Есүс хэлсэн гэдгийг бас анхаарч үзээрэй . 

14 Мөн хаант улсын энэ сайн мэдээ бүх үндэстэнд гэрчлэгдэн 
дэлхий даяар тунхаглагдах ба тэгээд төгсгөл ирэх болно 
(Матай 24:14). 

Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглах нь чухал бөгөөд энэ 
эцсийн цаг үед үүнийг биелүүлэх ёстой. Энэ нь улс төрийн 
удирдагчдын зааж байгаа зүйлээс үл хамааран хүн төрөлхтний 
өвчинд жинхэнэ найдвар төрүүлж буй "сайн мессеж" юм. 

Хэрэв та Есүсийн үгсийг авч үзвэл жинхэнэ Христийн сүм хаант улсын 
тухай сайн мэдээг одоо тунхаглаж байгаа нь тодорхой байх ёстой. 
Энэ нь Сүмийн хамгийн чухал зорилт байх ёстой. Үүнийг зөв хийхийн 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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тулд олон хэлийг ашиглах хэрэгтэй. Энэ бол Бурханы Үргэлжилсэн 
Сүмийн хийхийг эрмэлздэг зүйл юм. Тийм ч учраас энэ товхимол олон 
хэл рүү орчуулагдсан. 

Есүсийн ихэнх нь Түүний замыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж заасан: 

13 Нарийн дааман хаалгаар ор. Учир нь сүйрэлд хүргэх хаалга 
өргөн, зам өргөн бөгөөд үүгээр орох хүмүүс олон байдаг. 14 

Амьд хөтөлдөг хаалга нь нарийн бөгөөд зам нь хэцүү бөгөөд 
түүнийг олох хүн цөөхөн байдаг. (Матай 7:13-14) 

Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээ амьдралд хөтөлдөг! 

Христэд итгэгчид гэж өөрсдийгөө өргөмжилдөг ихэнх хүмүүс Христ 
Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээг номлохыг чухалчилдаг гэсэн 
ойлголтыг үл тоомсорлодог ч шашны шашны теологичид болон 
түүхчид үүнийг Библид заадаг зүйл гэдгийг ихэвчлэн ойлгодог гэдгийг 
тэмдэглэх нь сонирхолтой байж магадгүй юм. 

Гэсэн хэдий ч Есүс Өөрөө шавь нараа Бурханы Хаанчлалын сайн 
мэдээг заана гэж найдаж байсан (Лук 9: 2,60 ). Ирээдүйн хаант улс нь 
Бурханы хуулиудад тулгуурлах тул амар амгалан, хөгжил цэцэглэлтийг 
авчрах бөгөөд энэ эрин үед эдгээр хуулийг дагаж мөрдөх нь жинхэнэ 
амар амгаланд хүргэдэг (Дуулал 119:165; Ефес 2:15). 

Мөн хаант улсын тухай энэхүү сайн мэдээ нь Хуучин Гэрээний 
судруудад мэдэгдэж байсан. 
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3. баарыбыздын күнөөлөрүбүздү нын 

мойнуна жүктөдү? 

Есүсийн бичсэн анхны бөгөөд сүүлчийн номлол нь Бурханы 
Хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглах явдал байв (Марк 1:14-15; Үйлс 
1:3). 

Бурханы хаант улс бол Есүсийн үеийн иудейчүүд өөрсдийн сударт 
дурдсанчлан ямар нэг зүйлийг мэдэх ёстой байсан зүйл бөгөөд үүнийг 
бид одоо Хуучин Гэрээ гэж нэрлэдэг. 

Даниел Хаанчлалын тухай заасан 

Бошиглогч Даниел бичсэн: 

40 Мөн дөрөв дэх хаант улс нь төмөр шиг хүчтэй байх болно, 
учир нь төмөр бүх зүйлийг буталж, бутлахын хэрээр; мөн 
няцлах төмөр шиг, тэр хаант улс бутарч, бусад бүх улсыг 
бутлах болно. 41 Та нар хөл, хөлийн хуруунуудыг нэг хэсэг нь 
ваарны шавар, нэг хэсэг нь төмрөөр хийсэн байхыг харсан бол 
хаант улс хуваагдах болно; Харин чи шаазан шавартай 
холилдсон төмрийг харсан шиг төмрийн бат бөх чанар дотор 
нь байх болно. 42 Мөн хөлийн хуруунууд нь нэг хэсэг нь төмөр, 
нөгөө хэсэг нь шавар байсан тул хаант улс нь хэсэгчлэн бат 
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бөх, зарим нь хэврэг байх болно. 43 Шаазан шавартай 
холилдсон төмрийг чи харсан шиг, тэд хүний үртэй холилдох 
болно; Төмөр шавартай холилддоггүйтэй адил тэд бие биедээ 
наалдахгүй. 44 Мөн эдгээр хаадын өдрүүдэд тэнгэрийн Бурхан 
хэзээ ч устгагдахгүй хаант улсыг байгуулах болно; мөн хаант 
улс бусад хүмүүст үлдэх ёсгүй; энэ бүх хаант улсуудыг буталж, 
устгаж, мөнхөд зогсох болно (Даниел 2:40-44). 

18 Харин Хамгийн Дээд Нэгэний гэгээнтнүүд хаант улсыг хүлээн 
авч, мөнхөд, бүр үүрд мөнхөд хаант улсыг эзэмших болно”. 
(Даниел 7:18). 

21 Би харж байсан. мөн ижил эвэр нь гэгээнтнүүдийн эсрэг 
дайн хийж, тэдний эсрэг дийлж байсан бөгөөд 22 Эртний 
өдрүүд ирж, Хамгийн Дээд Нэгэний гэгээнтнүүдийн талд 
шүүлт хийгдэж, гэгээнтнүүд хаант улсыг эзэмших цаг иржээ. . 
(Даниел 7:21-22) 

Бурханы хаант улс энэ дэлхийн хаант улсуудыг устгаж, мөнхөд 
үргэлжлэх цаг ирнэ гэдгийг Даниелаас бид сурдаг. Гэгээнтнүүд энэ 
хаант улсыг хүлээн авахад хувь нэмэр оруулах болно гэдгийг бид бас 
мэдэж авдаг. 

Даниелийн зөгнөлийн олон хэсэг нь 21- р зуунд байгаа бидний цаг 
үеийнх юм. 

Шинэ Гэрээний зарим хэсгийг анхаарна уу: 

12 "Чиний харсан арван эвэр бол хараахан хаанчлалыг хүлээн 
аваагүй арван хаан боловч араатантай хамт хаадын адил эрх 
мэдлийг нэг цагийн турш хүлээн авдаг. 13 Эдгээр нь нэг 
санаатай бөгөөд тэд хүч чадал, эрх мэдлээ араатанд өгөх 
болно. 14 Тэд Хургатай тулалдах бөгөөд Хурга тэднийг ялах 
болно, учир нь Тэр бол эздийн Эзэн, хаадын Хаан билээ; Мөн 
Түүнтэй хамт байгаа хүмүүс дуудагдсан, сонгогдсон бөгөөд 
итгэлтэй байдаг.” (Илчлэлт 17:12-14) 
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Тиймээс, бид Хуучин болон Шинэ Гэрээнд төгсгөлийн цаг хугацааны 
арван хэсэг бүхий дэлхийн хаант улс байх бөгөөд Бурхан үүнийг 
устгаж, Өөрийн хаант улсыг байгуулна гэсэн ойлголтыг хардаг. 

Исаиа Хаанчлалын тухай заасан 

Мянган жил гэгддэг мянган жилийн хаанчлалын тухай Бурханы 
хаанчлалын эхний үеийг бичихийг Бурхан Исаиагийн сүнсээр 
өдөөжээ. 

1 Иессийн ишнээс саваа гарч , үндэснээс нь мөчир ургах болно. 
2 Их Эзэний Сүнс, мэргэн ухаан ба ойлголтын Сүнс, зөвлөгөө ба 
хүч чадлын Сүнс, мэдлэг ба Их Эзэнээс эмээх Сүнс Түүн дээр 
тогтох болно. 

3 Түүний баяр баясгалан нь ЭЗЭНээс эмээх явдал бөгөөд Тэр 
Өөрийн нүдээр харж, чихнийхээ чихээр шийдвэр гаргахгүй; 4 

Харин Тэр ядуусыг зөв шударгаар шүүж, Шударга байдлаар 
шийдэх болно 

дэлхийн даруу хүмүүсийн төлөө ; Тэрээр амныхаа саваагаар 
дэлхийг цохиж, уруулынхаа амьсгалаар хорон мууг алах 
болно. 5 Зөвт байдал нь Түүний бэлхүүсний бүс, үнэнч байдал 
нь Түүний бүсэлхийн бүс байх болно. 

6 Чоно хургатай, ирвэс төл ишигтэй, тугал, залуу арслан, тарга 
тэвээрэгтэй хамт хэвтэнэ. Мөн бяцхан хүүхэд тэднийг хөтлөх 
болно. 7 Үхэр ба баавгай бэлчээнэ. Тэдний хүүхдүүд хамтдаа 
хэвтэх болно; Мөн арслан үхэр шиг сүрэл идэх болно. 8 Хөхүүл 
хүүхэд могойн нүхэнд тоглож, хөхнөөс гарсан хүүхэд гараа 
могойн үүрэнд хийнэ. 9 Тэд Миний бүх ариун ууланд гэмтээхгүй, 
сүйтгэхгүй.Учир нь далай тэнгисийг бүрхэх шиг дэлхий ЭЗЭНий 
мэдлэгээр дүүрэн байх болно. 

10 “Тэр өдөр хүмүүст туг болон зогсох Иессийн үндэс байх 
болно; Учир нь харь үндэстнүүд Түүнийг эрэлхийлэх бөгөөд 
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Түүний оршдог газар нь сүр жавхлантай байх болно." (Исаиа 
11:1-10) 

Би үүнийг Бурханы хаанчлалын эхний хэсэг буюу эхний үе шат гэж 
нэрлэсэн шалтгаан нь энэ нь бие махбодтой байх цаг үе юм (Ариун 
хот, Шинэ Иерусалим тэнгэрээс бууж ирэхээс өмнө, Илчлэлт 21) мөн 
мянган жил үргэлжилнэ. Исаиа үргэлжлүүлэхдээ энэ үе шатны бие 
махбодийн талыг баталж: 

11 Тэр өдөр улиран тохиох дор өөрийн хүмүүсийн үлдэгдлийг 
Ассири ба Египетээс, Патрос ба Кушаас, Елам ба Шинараас , 
Хаматаас ба Шинараас авахын тулд хоёр дахь удаагаа гараа 
дахин тавих болно . далайн арлууд. 

12 Тэрээр үндэстнүүдийн төлөө туг босгож, Израилийн 
хөөгдсөн хүмүүсийг цуглуулж, Иудагийн тараагдсан хүмүүсийг 
дэлхийн дөрвөн өнцөг булан бүрээс цуглуулна. 13 Мөн 
Ефраимын атаархал арилж, Иудагийн дайснууд таслагдах 
болно. Ефраим Иудад атаархахгүй, Иуда Ефраимыг 
дарамтлахгүй. 14 Гэвч тэд филистчүүдийн мөрөн дээр баруун 
тийш ниснэ. Тэд хамтдаа дорнын хүмүүсийг дээрэмдэх болно; 
Тэд Едом, Моаб дээр гараа тавих болно. Аммоны хүмүүс 
тэдэнд дуулгавартай байх болно. 15 ЭЗЭН Египетийн тэнгисийн 
хэлийг бүрмөсөн устгах болно; Хүчирхэг салхиар Тэр нударгаа 
голын дээгүүр сэгсэрч, Долоон горхинд цохиж, Хуурай гутал 
дээгүүр хүмүүсийг гатлах болно. 16 Түүнийг Египет нутгаас гарч 
ирсэн тэр өдрийн Израилийн адил Ассириас үлдэх Түүний ард 
түмний үлдэгсдэд зориулсан зам байх болно . (Исаиа 11:11-
16) 

Исаиа мөн бичихээр сүнслэгээр нөлөөлсөн: 

2 Эдүгээ улиран тохиох дор хожмын өдрүүдэд Их Эзэний 
өргөөний уул уулсын орой дээр тогтож, мөн толгодын дээгүүр 
өргөмжлөгдөх болно; Мөн бүх үндэстэн түүн рүү урсах болно. 
3 Олон хүмүүс ирж, “Ирж, ЭЗЭНий ууланд, Иаковын Бурханы 
өргөө уруу гарцгаая. Тэр бидэнд Өөрийн замыг зааж, бид 
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Түүний замаар алхах болно." Учир нь хууль Сионоос , Их 
Эзэний үг Иерусалимаас гарах болно. 4 Тэрээр үндэстнүүдийн 
хооронд шүүж, олон хүнийг зэмлэх болно; Тэд сэлмээ анжис 
болгон, жадаа дэгээ болгон цохино. Үндэстэн үндэстний эсрэг 
сэлэм өргөхгүй бөгөөд тэд дахиж дайнд суралцахгүй. ... 11 

Хүний ихэмсэг харц даруу байх болно , хүмүүсийн ихэмсэг 
байдал сөгдөж, Тэр өдөр зөвхөн Эзэн өргөмжлөгдөх болно . 
(Исаиа 2: 2-4,11 ) 

Тиймээс энэ нь дэлхий дээрх амар амгалангийн утопик цаг үе байх 
болно. Эцсийн эцэст энэ нь Есүсийн засаглалын үед үүрд байх болно. 
Янз бүрийн судар дээр үндэслэн (Дуулал 90:4; 92:1; Исаиа 2:11; Хосеа 
6:2) иудейчүүдийн Талмуд үүнийг 1000 жил үргэлжилдэг гэж заадаг 
(Вавилоны Талмуд: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 

Би Саиа дараахь зүйлийг бичихээр сүнслэгээр нөлөөлсөн. 

6 Учир нь бидэнд Хүү төрсөн, бидэнд Хүү өгөгдсөн; Мөн 
засгийн газар Түүний мөрөн дээр байх болно. Түүний нэрийг 
Гайхамшигт, Зөвлөгч, Хүчит Бурхан, Мөнхийн Эцэг, Энх тайвны 
ханхүү гэж нэрлэх болно . 7 Давидын сэнтий болон Түүний 
хаант улсад, Тэр цагаас хойш, бүр үүрд мөнхөд шүүлт ба 
шударга ёсоор түүнийг захирч, тогтоохын тулд Түүний засгийн 
газар болон амар амгалангийн өсөлт төгсгөл байхгүй . Түмэн 
цэргийн ЭЗЭНий хичээл зүтгэл үүнийг хийх болно. (Исаиа 9:6-
7) 

Есүс ирж, засгийн газартай хаант улс байгуулна гэж Исаиа хэлснийг 
анзаараарай. Христ гэж үздэг олон хүн энэ хэсгийг ялангуяа жил 
бүрийн 12-р сард иш татдаг ч энэ нь Есүс төрөхөөс илүү эш үзүүлж 
байгааг анзаардаггүй. Библид Бурханы хаант улс харьяат хүмүүсийн 
тухай хуультай засгийн газартай бөгөөд Есүс түүнийг захирна гэдгийг 
харуулдаг. Исаиа, Даниел болон бусад хүмүүс үүнийг эш үзүүлсэн. 

Бурханы хуулиуд бол хайрын зам (Матай 22:37-40; Иохан 15:10) 
бөгөөд Бурханы хаант улс эдгээр хуулиудад тулгуурлан захирагдах 
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болно. Тиймээс Бурханы хаант улс хэдийгээр дэлхийн олон хүн үүнийг 
үздэг ч хайр дээр суурилдаг. 

Дуулал ба бусад 

Бурханы ирж буй Хаанчлалын тухай бичихийн тулд Бурхан зөвхөн 
Даниел, Исаиа хоёрыг онгод оруулаагүй. 

Агуу их гай гамшгийн үед тараагдсан Израилийн овгуудын (зөвхөн 
иудейчүүд биш) хүмүүс мянган жилийн хаант улсад цугларна гэж 
Езекиел онгодоор бичжээ . 

17 Тиймээс " Эзэн Бурхан ингэж айлдаж байна. "Би та нарыг 
ард түмнүүдийн дундаас цуглуулж, тараагдсан нутгуудаас та 
нарыг цуглуулж, Израилийн нутгийг чамд өгнө" гэж хэл." 18 Тэд 
тийшээ явна. мөн тэд тэндээс түүний бүх жигшүүрт зүйлс 
болон бүх жигшүүрт зүйлсийг зайлуулах болно. 19 Дараа нь Би 
тэдэнд нэг зүрх өгч, тэдний дотор шинэ сүнсийг суулгаж, 
чулуун зүрхийг нь махан биеэс нь гаргаж, махан зүрхийг 
тэдэнд өгөх болно, 20 тэд Миний зарлигуудын дагуу алхаж, 
Миний тогтоолуудыг сахиж, тэдгээрийг хийх; мөн тэд Миний 
ард түмэн байх болно, мөн Би тэдний Бурхан байх болно. 21 

Харин зүрх сэтгэл нь жигшүүрт зүйл болон жигшүүрт 
зүйлийнхээ хүслийг дагадаг хүмүүсийн хувьд, Би тэдний 
үйлсийг өөрсдийнх нь толгой дээр хариуцах болно" гэж Их 
Эзэн Бурхан айлдаж байна. (Езекиел 11:17-21) 

Израилийн овгуудын үр удам цаашид тараагдахгүй, харин Бурханы 
зарлигийг дагаж, жигшүүрт зүйл идэхээ болино (Левит 11; Дэд хууль 
14). 

Бурханы хаанчлалын тухай сайн мэдээний тухай Дуулал дахь дараах 
зүйлийг анхаар. 

27 Дэлхийн бүх хязгаарууд Эзэнийг санаж, түүн рүү эргэж, 
Үндэстнүүдийн бүх гэр бүл Таны өмнө мөргөх болно. 28 Учир 
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нь хаанчлал нь Эзэнийх бөгөөд Тэр үндэстнүүдийг захирдаг. 
(Дуулал 22:27-28) 

6 Бурхан аа, Таны сэнтий үүрд мөнхөд байх болно; Зөвт 
байдлын очирт таяг бол Таны хаанчлалын таяг мөн. (Дуулал 
45:6) 

1 Өө, ЭЗЭНд шинэ дуу дуулаач! Бүх дэлхий, ЭЗЭНд дуулагтун. 2 

ЭЗЭНд дуулж, Түүний нэрийг магтагтун; Түүний авралын сайн 
мэдээг өдрөөс өдөрт тунхагла . 3 Түүний алдрыг 
үндэстнүүдийн дунд, Түүний гайхамшгийг бүх ард түмний 
дунд тунхаглагтун. (Дуулал 96:1-3; мөн Шастирын дээд 16:23-
24-ийг үзнэ үү) 

10 ЭЗЭН, Таны бүх ажил Таныг магтаж, Таны гэгээнтнүүд Таныг 
адислах болно. 11 Тэд Таны хаанчлалын сүр жавхланг ярьж, 
Таны хүч чадлын тухай ярих болно, 12 Түүний хүчирхэг үйлс, 
Түүний хаанчлалын сүр жавхланг хүний хөвгүүдэд мэдүүлэх 
болно. 13 Таны хаанчлал бол мөнхийн хаант улс бөгөөд Мөн 
Таны ноёрхол бүх үеийн туршид үргэлжлэх болно. (Дуулал 
145:10-13) 

Хуучин Гэрээний янз бүрийн зохиолчид мөн хаант улсын талуудын 
талаар бичсэн байдаг (Жишээ нь, Езекиел 20:33; Обадиа 21; Мика 
4:7). 

Тиймээс Есүсийг Бурханы Хаанчлалын тухай сайн мэдээг зааж эхлэх 
үед түүний ойрын сонсогчдод үндсэн ойлголттой танилцсан байв. 
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4. татыктуу болгон жазаны алып Өзүнүн 

өмүрүн курмандыкка? 

Олон хүмүүс сайн мэдээ бол Есүсийн тухай сайн мэдээ мэт ажилладаг 
ч Есүсийн дагалдагчид Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээг заасан нь 
бодит байдал юм. Энэ бол Есүсийн авчирсан захиас юм. 

Төлөөлөгч Паул Бурханы хаант улс ба Есүсийн тухай бичсэн: 

8 Тэгээд тэрээр синагогт орж, Бурханы хаанчлалын зүйлсийн 
талаар эргэцүүлэн бодож, ятгаж, гурван сарын турш зоригтой 
ярьжээ (Үйлс 19:8). 

25 Мөн үнэхээр, одоо би Бурханы хаанчлалыг тунхаглаж явсан 
та нарыг бүгдийг нь мэдэж байна (Үйлс 20:25). 

23Тиймээс тэд түүнийг нэг өдөр товлосон үед олон хүн түүн уруу 
ирж, өглөөнөөс орой болтол Мосегийн хууль болон 
Бошиглогчдын хуулиас Есүсийн тухай ятгаж, Бурханы 
хаанчлалын тухай тайлбарлаж мөн сүртэй гэрчилжээ. … 31 
Бурханы хаант улсыг тунхаглаж, Эзэн Есүс Христтэй 
холбоотой зүйлсийг бүрэн итгэлтэйгээр зааж, хэн ч түүнийг 
хориглоогүй (Үйлс 28:23,31 ) . 

Паул мөн Есүсийн тухай Бурханы хаанчлалын тухай зааснаасаа тусад 
нь зааж байсан шиг Бурханы хаант улс нь зөвхөн Есүсийн тухай биш 
(хэдийгээр Тэр бол түүний гол хэсэг) гэдгийг анхаар. 

Паул үүнийг мөн Бурханы сайн мэдээ гэж нэрлэсэн боловч энэ нь 
Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээ хэвээр байв. 
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9 ... бид та нарт Бурханы сайн мэдээг тунхагласан ... 12 та нарыг 
Өөрийн хаант улс болон алдар суу руу дуудсан Бурханд 
зохистойгоор алхах болно гэж. (1 Тесалоник 2: 9,12 ) 

Паул үүнийг мөн Христийн сайн мэдээ гэж нэрлэсэн (Ром 1:16). 
Есүсийн “сайн захиас” буюу Түүний заасан захиас.  

Энэ нь зүгээр нэг Есүс Христийн хувийн тухай сайн мэдээ биш эсвэл 
зөвхөн хувийн авралын тухай биш гэдгийг бодоорой. Паул Христийн 
сайн мэдээнд Есүсийг дуулгавартай дагах, Түүний эргэн ирэлт, 
Бурханы шүүлт багтсан гэж хэлсэн: 

6 ... Бурхан та нарыг зовоодог хүмүүст зовлонгоор хариулж, 7 

Эзэн Есүс хүчирхэг тэнгэр элчүүдийн хамт тэнгэрээс 
илчлэгдэж, 8 Бурханыг мэддэггүй хүмүүсээс өшөө авах 
дүрэлзсэн гал дотор илчлэгдэх үед зовсон та нарыг бидэнтэй 
хамт амраах болтугай. мөн бидний Эзэн Есүс Христийн сайн 
мэдээг дагадаггүй хүмүүсийн тухай. 9 Эдгээр нь ЭЗЭНий 
оршихуй болон Түүний хүч чадлын алдар суугаас үүрд 
устгагдах шийтгэл хүлээх болно, 10 Тэр өдөр ирэхэд, Өөрийн 
гэгээнтнүүдээр алдаршиж, итгэгч бүх хүмүүсийн дунд биширч 
байх болно, учир нь бидний гэрчлэл та нарын дунд итгэсэн (2 
Тесалоник 1:6-10). 

Шинэ Гэрээ нь хаант улс бол бид үүнийг бүрэн эзэмшиж байгаа биш 
харин бидний хүлээн авах зүйл гэдгийг харуулж байна: 

28 Бид сэгсэрч үл болох хаант улсыг хүлээн авч байна (Еврей 
12:28). 

Бид одоо Бурханы хаант улсын нэг хэсэг болохыг ойлгож, тэсэн ядан 
хүлээж байгаа боловч бүрэн дүүрэн ороогүй байна. 

Амилалтын дараа болдог шиг хүн мөнх бус хүний хувьд Бурханы 
хаанчлалд бүрэн орж чадахгүй гэдгийг Паул тусгайлан баталсан : 
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50 Ах дүү нар аа, би үүнийг хэлье, мах ба цус Бурханы хаант 
улсыг өвлөн авч чадахгүй; мөн авлига нь авлигыг өвлөн 
авдаггүй. 51 Болгоогтун, би та нарт нэг нууцыг хэлье: бид бүгд 
унтахгүй, гэхдээ бид бүгд өөрчлөгдөнө— 52 агшин зуур, нүд 
ирмэхийн зуур, сүүлчийн бүрээ дуугарах үед. Учир нь бүрээ 
дуугарч, үхэгсэд ялзрашгүй амилуулж , бид өөрчлөгдөнө (1 
Коринт 15:50-52). 

1Тиймээс би та нарт Бурханы илрэлт ба хаанчлалын үед амьд ба 
үхэгсдийг шүүх Эзэн Есүс Христийн өмнө тушааж байна. 

(2 Тимот 4:1). 

Паул үүнийг зааж өгөөд зогсохгүй Есүс Хаанчлалыг Бурхан Эцэгт 
хүлээлгэн өгнө гэж: 

20 Харин одоо Христ үхэгсдээс амилсан бөгөөд унтсан 
хүмүүсийн анхны үр жимс болсон. 21 Учир нь үхэл хүнээр ирсэн 
тул үхэгсдийн амилалт ч хүнээр ирсэн. 22 Учир нь Адамд бүгд 
үхдэг шиг Христ дотор бүгд амилах болно. 23 Харин хүн бүр өөр 
өөрийн дарааллаар: Христ анхны үр жимс , дараа нь Түүний 
ирэх үед Христийнх болно. 24 Дараа нь Тэрээр хаанчлалыг 
Бурхан Эцэгт өгөх үед, бүх засаглал, бүх эрх мэдэл, хүчийг 
устгах үед төгсгөл ирдэг . 25 Учир нь Тэр бүх дайснуудыг хөл 
дор нь оруулах хүртлээ хаанчлах ёстой. (1 Коринт 15:20-25). 

Шударга бус хүмүүс (зарлигуудыг зөрчигчид) Бурханы хаант улсыг 
өвлөхгүй гэдгийг Паул мөн заасан: 

9 Шударга бус хүмүүс Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй гэдгийг та 
нар мэдэхгүй гэж үү? Битгий хуурт. Садар самуун, шүтээн 
шүтэгчид, завхайрагч нар, ижил хүйстнүүд, содомчууд, 10 

хулгайч нар, шунахайчид, архичид, доромжлогчид, дээрэмчид 
ч Бурханы хаант улсыг өвлөхгүй (1 Коринт 6:9-10). 

19 Завхайрах, садар самуун, бузар муу, 20 шүтээн шүтэх, ид шид, 
үзэн ядалт, хэрүүл маргаан, атаа жөтөө, уур хилэн, хувиа 
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хичээсэн хүсэл тэмүүлэл, хэрүүл маргаан, тэрс үзэл, 21 

атаархал, аллага, согтуурал, 20 махан биеийн үйлс нь 
тодорхой байна. зугаа цэнгэл гэх мэт; Ийм зүйлийг хийдэг 
хүмүүс Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй гэдгийг би та нарт урьд 
өмнө нь хэлж байсан шигээ (Галат 5:19-21) хэлж байна. 

5 Учир нь Христ ба Бурханы хаант улсад садар самуун, бузар 
хүн, шунахай хүн, шүтээн шүтэгч хэнд ч өв байхгүй гэдгийг та 
нар мэднэ (Ефес 5:5). 

Бурханд хэм хэмжээ байдаг бөгөөд Өөрийн хаанчлалд орохын тулд 
нүглээсээ наманчлахыг шаарддаг. Төлөөлөгч Паул зарим нь Есүсийн 
сайн мэдээг хариулт гэж заадаггүй, харин өөр нэг нь: 

3 Бидний нүглийн төлөө Өөрийгөө өгсөн Бурхан Эцэг, бидний Эзэн Есүс 
Христээс нигүүлсэл, амар амгалан нь та нарт байх болтугай. 4 

Бидний Бурхан Эцэгийн хүслийн дагуу биднийг өнөөгийн 
бузар муу эрин үеэс аврахын тулд 5 алдар нь байх болтугай. 
үүрд мөнхөд. Амен. 6 Христийн нигүүлслээр та нарыг дуудсан 
Түүнээс удалгүй өөр сайн мэдээ рүү буцаж байгаад би гайхаж 
байна, 7 энэ нь өөр биш; Харин зарим нь та нарыг зовоож, 
Христийн сайн мэдээг гуйвуулахыг хүсдэг. 8 Гэвч бид, эсвэл 
тэнгэрээс ирсэн тэнгэр элч та нарт тунхагласанаас өөр сайн 
мэдээг тунхагласан ч тэр хараагагдах болтугай. 9 Бидний өмнө 
хэлсэнчлэн, одоо би дахин хэлье, хэрэв хэн нэгэн та нарын 
хүлээн авсан зүйлээс өөр сайн мэдээг та нарт тунхагласан бол 
тэр хүн хараагагдах болтугай. (Галат 1:3-9) 

3Гэвч могой заль мэхээрээ Еваг ямар нэгэн байдлаар мэхэлсэн 
шиг, Христ доторх энгийн байдлаас та нарын оюун ухаан 
завхрах вий гэж би айж байна. 4 Учир нь хэрэв ирсэн хүн 
бидний тунхаглаагүй өөр Есүсийг тунхаглах юм бол, эсвэл та 
нарын хүлээн аваагүй өөр сүнсийг, эсвэл хүлээн аваагүй өөр 
сайн мэдээг хүлээн авбал та үүнийг тэвчиж болно! (2 Коринт 
11:3-4) 

"Нөгөө" ба "өөр", үнэндээ худал сайн мэдээ юу байсан бэ? 
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Хуурамч сайн мэдээ нь янз бүрийн хэсгүүдтэй. 

Ерөнхийдөө, худал сайн мэдээ бол Бурханыг мэддэг гэж хэлэхийн 
зэрэгцээ Бурханыг дуулгавартай дагаж, Түүний замаар үнэнч 
амьдрахыг үнэхээр хичээх шаардлагагүй гэдэгт итгэх явдал юм (Матай 
7:21-23-ыг үзнэ үү). Энэ нь хувиа хичээсэн хандлагатай байдаг. 

Могой бараг 6000 жилийн өмнө (Эхлэл 3) Еваг худал сайн мэдээнд 
автуулсан бөгөөд хүмүүс Бурханаас илүү сайн мэддэг, сайн мууг 
өөрсдөө шийдэх ёстой гэдэгт итгэдэг. Тийм ээ, Есүсийг ирсний дараа 
Түүний нэр янз бүрийн хуурамч сайн мэдээнд ихэвчлэн холбогддог 
байсан бөгөөд энэ нь Христийг эсэргүүцэгчийн сүүлчийн цаг хүртэл 
үргэлжилсээр ирсэн бөгөөд үргэлжлэх болно. 

Одоо Төлөөлөгч Паулын үед хуурамч сайн мэдээ нь үндсэндээ үнэн 
ба алдааны Гностик/Мистикийн холимог байсан. Гностикууд сүнслэг 
ойлголт, тэр дундаа авралд хүрэхийн тулд тусгай мэдлэг хэрэгтэй гэж 
үндсэндээ итгэдэг байв. Гностикууд махан биеийн хийсэн зүйл ямар ч 
онцгой ач холбогдолгүй гэдэгт итгэх хандлагатай байсан бөгөөд тэд 
долоо дахь өдрийн Амралтын өдөр гэх мэт асуудлаар Бурханд 
дуулгавартай байхыг эсэргүүцдэг байв. Ийм хуурамч удирдагчдын нэг 
нь Төлөөлөгч Петрийн анхааруулсан Симон Магус байв (Үйлс 8:18-21). 

Гэхдээ энэ нь амар биш юм 

Бурханы хаант улсыг зааж байсныг Шинэ Гэрээ харуулж байна : 

5 Филип Самари хот уруу бууж, тэдэнд Христийг тунхаглав. … 12 

Филипийг Бурханы хаанчлалын тухай номлож байхад нь тэд 
итгэсэн… (Үйлс 8:5,12 ) . 

Гэвч Есүс, Паул болон шавь нар нь Бурханы хаант улсад орох нь 
амаргүй гэдгийг заасан. 

24 Есүс маш их гашуудсанаа хараад, "Баячууд Бурханы 
хаанчлалд ороход ямар хэцүү вэ! 25 Учир нь тэмээ зүүний 
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нүхээр орох нь баян хүн Бурханы хаанчлалд орохоос хамаагүй 
хялбар юм гэв. 

26 Үүнийг сонссон хүмүүс "Тэгвэл хэн аврагдах вэ?" 

27 Харин Тэр "Хүмүүст боломжгүй зүйл Бурханд боломжтой" 
гэж хэлсэн. (Лук 18:24-27) 

22 "Бид олон зовлон зүдгүүрийг даван туулж Бурханы 
хаанчлалд орох ёстой " ( Үйлс 14:22). 

3 Ах дүү нар аа, бид та нарын төлөө Бурханд үргэлж талархах 
нь гарцаагүй 

та нарын итгэл үлэмж ихсэж, та нарын хүн нэг бүрийн хайр 
бие биедээ агуулагдаж байгаа тул 4 та нарын тэвчиж буй бүх 
хавчлага, зовлон зүдгүүрийг тэвчсэн, тэвчээртэй байдгаараа 
бид Бурханы чуулгануудын дунд та нараар сайрхаж байна. 5 

Энэ нь Бурханы зөвт шүүлтийн илэрхий нотолгоо бөгөөд 
үүний төлөө та нар бас зовж шаналж буй Бурханы хаант улсад 
зохистой гэж тооцогдохын тулд; 6 Учир нь та нарыг зовоогчдод 
зовлонгоор хариулах нь Бурханы хувьд зөвт зүйл бөгөөд 7 Эзэн 
Есүс хүчирхэг тэнгэр элчүүдийн хамт тэнгэрээс илчлэгдэх үед 
зовлонтой та нарыг бидэнтэй хамт амраах нь зөв юм (2 
Тесалоник 1:3-7). ). 

Хэцүү байдлаас болж одоо зөвхөн зарим нь л энэ эрин үеийн нэг хэсэг 
болгон дуудагдаж, сонгогдож байна (Матай 22:1-14; Иохан 6:44; 
Еврей 6:4-6). Бусдыг нь дараа нь дуудах болно, учир нь Библид 
“сүнсний алдаатай хүмүүс ухаарч, гомдоллогчид сургаал сурах болно” 
(Исаиа 29:24). 

Төлөөлөгч Петр хаант улс мөнх мөнх бөгөөд Бурханы сайн мэдээг 
хичээнгүйлэн дагах ёстой, эс тэгвээс шүүлт болно гэж заасан. 

10 Тиймийн тул, ах дүү нар аа, хэрэв та нар эдгээр зүйлийг 
хийвэл хэзээ ч бүдрэхгүй; 11 Учир нь бидний Эзэн, Аврагч Есүс 
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Христийн мөнхийн хаанчлалд орох хаалга та нарт элбэг дэлбэг 
байх болно (2 Петр 1:10-11). 

17 Учир нь Бурханы өргөөнд шүүлт эхлэх цаг иржээ; мөн хэрэв 
энэ нь эхлээд биднээс эхэлбэл, Бурханы сайн мэдээг 
дуулгавартай дагадаггүй хүмүүсийн төгсгөл юу болох вэ? (1 
Петр 4:17). 

Библи ба хаант улсын сүүлчийн номууд 

Библид “Бурхан бол хайр” (1 Иохан 4:8,16), Есүс бол Бурхан (Иохан 
1:1,14) гэж заадаг—Бурханы Хаанчлалд үзэн ядалтыг бус хайрыг 
дэмждэг, хууль нь хайрыг дэмждэг Хаан байх болно. (Илчлэлт 22:14-
15-ыг үзнэ үү). 

Бурхан мөнхийн хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглах тэнгэр элчээ 
илгээнэ (Илчлэлт 14:6-7), дараа нь Вавилон агуу мэт харагдаж байсан 
ч сүйрнэ (Илчлэлт 14:8-9) гэж өөр тэнгэр элч илгээнэ гэдгийг Библид 
харуулдаг. Эдгээр захиасууд нь дэлхийн урьд өмнө гэрчээр хүлээн 
авсан сайн мэдээний ер бусын баталгаа байх бөгөөд төгсгөлийн үеэр 
Бурханд ирэх “үй олон хүмүүсийн” хүчин зүйл болж харагдах болно 
(Илчлэлт 7:9-14 ) . Босож, унадаг Вавилоны эцсийн хүчнээс ялгаатай 
нь (Илчлэлт 18:1-18-ыг харна уу) Бурханы хаант улсын эцсийн үе шат 
мөнхөд үргэлжилнэ. 

15 Дараа нь долоо дахь тэнгэр элч дуугарав: "Энэ ертөнцийн 
хаанчлалууд бидний Эзэний болон Түүний Христийн 
хаанчлалууд болсон бөгөөд Тэр мөнхөд мөнхөд хаанчлах 
болно!" Гэж тэнгэрт чанга дуу хоолой сонсогдов. (Илчлэлт 
11:15). 

Есүс хаант улсад хаанчлах болно! Мөн Библид Түүний хоёр цолыг 
илчилдэг: 

16 Мөн Түүний дээл болон гуяндаа: ХААДЫН ХААН, ЭЗЭНДИЙН 
ЭЗЭН гэсэн нэр бичигдсэн байдаг (Илчлэлт 19:16). 
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Гэхдээ цорын ганц Есүс хаанчлах уу? Энэ хэсгийг анхаарна уу: 

4 Мөн би сэнтийнүүдийг харсан, мөн тэд түүн дээр сууж, мөн 
шүүлт тэдэнд өгөгдсөн байв. Дараа нь би Есүсийг гэрчлэхийн 
тулд болон Бурханы үгийн төлөө толгойг нь цавчиж, араатан 
болон түүний дүрийг шүтээгүй, духан дээрээ эсвэл гар дээрээ 
түүний тэмдгийг хүлээн аваагүй хүмүүсийн сүнсийг харав. 
Тэгээд тэд Христтэй хамт амьдарч, мянган жил хаанчлав . . . 6 

Анхны амилалтад оролцсон хүн ерөөлтэй бөгөөд ариун еэ. 
Ийм хоёр дахь үхэлд хүч байхгүй, харин тэд Бурханы болон 
Христийн тахилч нар байж, Түүнтэй хамт мянган жил хаанчлах 
болно (Илчлэлт 20:4,6 ) . 

Жинхэнэ Христэд итгэгчид Христтэй хамт мянган жилийн турш 
хаанчлахаар амилах болно! Учир нь хаанчлал үүрд үргэлжлэх болно 
(Илчлэлт 11:15), гэхдээ дурдсан тэр хаанчлал нь ердөө мянган жил 
байсан. Тийм ч учраас би үүнийг хаант улсын эхний үе шат буюу 
эцсийн, илүү сүнслэг үе шаттай харьцуулахад бие махбодийн, мянган 
жилийн үе шат гэж өмнө нь дурдсан. 

Бурханы Хаанчлалын мянган жилийн болон эцсийн үе шатуудын 
хооронд тохиолдсон хэд хэдэн үйл явдлыг Илчлэлтийн Номонд 
жагсаасан байдаг: 

7 Мянган жил дуусахад Сатан шоронгоосоо суллагдаж, 8 

дэлхийн дөрвөн өнцөгт орших үндэстнүүд болох Гог, Магог 
нарыг мэхэлж, тэднийг тулалдаанд цуглуулахаар явах болно. 
далайн элс. … 11 Дараа нь би агуу цагаан сэнтий болон түүн 
дээр Залрагч Түүнийг харав, Түүний нүүрнээс газар, тэнгэр 
зугтан одов. Тэгээд тэдэнд байх газар олдсонгүй. 12 Тэгээд би 
Бурханы өмнө зогсох жижиг, том үхэгсдийг харав, мөн номууд 
нээгдэв. Мөн өөр нэг ном нээгдсэн нь Амьдралын ном юм. 
Мөн үхэгсэд үйлсийнх нь дагуу, номонд бичигдсэн зүйлсийн 
дагуу шүүгджээ. 13 Тэнгис өөрийн дотор байсан үхэгсдийг өгч, 
Үхэл ба Үхэгсдийн орон тэдний дотор байсан үхэгсдийг 
тушаав. Мөн тэд тус бүр үйлсийнх нь дагуу шүүгджээ. 14 Дараа 
нь Үхэл ба Үхэгсдийн орон галт нуурт хаягдав. Энэ бол хоёр 
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дахь үхэл юм. 15 Мөн Амьдралын Номонд бичигдээгүй хэнийг 
ч галт нуурт хаяв (Илчлэлт 20:7-8, 11-15). 

Илчлэлт номонд мянган жилийн хаанчлалын дараа болон хоёр дахь 
үхлийн дараа ирэх үе шат байгааг харуулж байна. 

1Эдүгээ би шинэ тэнгэр ба шинэ газрыг харав, учир нь анхны 
тэнгэр ба анхны газар өнгөрчээ. Мөн далай гэж байхгүй 
болсон. 2 Дараа нь би, Иохан, ариун хот Шинэ Иерусалимыг 
нөхрийнхөө төлөө чимсэн сүйт бүсгүй мэт бэлтгэгдэж, 
Бурханаас тэнгэрээс бууж ирэхийг харав. 3 Тэгээд би тэнгэрээс 
чанга дууг сонсов, “Харагтун, Бурханы асар хүмүүстэй хамт 
байх бөгөөд Тэр тэдэнтэй хамт байх болно, мөн тэд Түүний 
ард түмэн байх болно. Бурхан Өөрөө тэдэнтэй хамт байж, 
тэдний Бурхан байх болно. 4 Мөн Бурхан тэдний нүднээс 
нулимс бүрийг арчих болно; цаашид үхэл ч, уй гашуу ч, уйлах 
ч үгүй. Өмнөх зүйлүүд өнгөрсөн тул дахин өвдөлт байхгүй 
болно." (Илчлэлт 21:1-4) 

1 Мөн тэрээр Бурханы болон Хурганы сэнтийнээс урган гардаг 
болор шиг тунгалаг, амийн усны цэвэр голыг надад үзүүлэв. 2 

Гудамжных нь голд болон голын хоёр талд арван хоёр жимс 
ургуулдаг амьдралын мод байсан бөгөөд мод бүр сар бүр үр 
жимсээ өгдөг байв. Модны навч нь үндэстнүүдийг эдгээхэд 
зориулагдсан байв. 3 Мөн цаашид хараал байхгүй , харин 
Бурханы болон Хурганы сэнтий үүнд байх болно, мөн Түүний 
зарц нар Түүнд үйлчлэх болно. 4 Тэд Түүний царайг харж, 
Түүний нэр тэдний духан дээр байх болно. 5 Тэнд шөнө байх 
ёсгүй: Их Эзэн Бурхан тэдэнд гэрэл өгдөг тул тэдэнд дэнлүү ч, 
нарны гэрэл ч хэрэггүй. Мөн тэд үүрд мөнхөд хаанчлах болно. 
(Илчлэлт 22:1-5) 

дараа болох энэхүү хаанчлалд Бурханы үйлчлэгчид багтаж, мөнхөд 
үргэлжлэхийг анхаар. Тэнгэрт бэлтгэгдсэн Ариун хот тэнгэрээс гарч, 
газарт буух болно. Энэ бол Бурханы хаант улсын эцсийн шатны эхлэл 
юм. ДАХИЖ ӨВДӨЛТ, ЗОВЛОНГҮЙ цаг үе! 
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Дөлгөөн хүмүүс дэлхийг (Матай 5:5) болон бүх зүйлийг (Илчлэлт 21:7) 
өвлөн авна. Дэлхий, тэр дундаа түүн дээр байх Ариун хот нь Бурханы 
замууд хэрэгжих тул илүү дээр байх болно. Үүнийг ойлгоорой: 

7 Түүний засаглал болон амар амгалангийн өсөлт төгсгөл гэж 
үгүй (Исаиа 9:7). 

Бурханы хаанчлалын эцсийн үе шат эхэлсний дараа бүгд Бурханы 
засаглалд дуулгавартай байх нь тодорхой . 

Энэ бол хамгийн гайхамшигтай үе байх болно: 

9 Гэвч " Бурхан Өөрийгөө хайрладаг хүмүүст зориулан 
бэлтгэсэн зүйлсийг нүд хараагүй, чих сонсоогүй, хүний зүрх 
сэтгэлд нэвтрээгүй" гэж бичигдсэн байдаг . 10 Гэвч Бурхан 
тэднийг Өөрийн Сүнсээр дамжуулан бидэнд илчилсэн (1 
Коринт 2:9-10). Энэ бол хайр, баяр баясгалан, мөнхийн 
тайтгарлын цаг юм. Энэ бол гайхалтай цаг хугацаа байх болно! 
Бурханы хаант улс гайхалтай сайхан үүрд мөнхийг бий 
болгоно. Та үүнд оролцохыг хүсэхгүй байна уу? 
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5. үстүндө кырк күн жүрүп асмандагы 

үйүнө көтөрүлүп кеткенге 

Христийн эртний профессорууд өөрсдийгөө Бурханы Хаанчлалын 
сайн мэдээг номлох ёстой гэж бодож байсан уу? 

Тиймээ. 

Эрман лекц уншихдаа Есүс болон Түүний анхны дагалдагчид 
өнөөгийн Христэд итгэгч гэж үздэг ихэнх хүмүүсээс ялгаатай нь 
Бурханы Хаанчлалыг тунхагласан гэдгийг дахин дахин бөгөөд зөв 
онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Доктор Эрманы христийн шашны талаарх 
ерөнхий ойлголт нь Бурханы Үргэлжилсэн сүмийнхээс эрс ялгаатай ч 
хаант улсын сайн мэдээ бол Есүс Өөрөө тунхаглаж, Түүний 
дагалдагчдын итгэдэг зүйл гэдэгтэй бид санал нийлэх болно. 
Өнөөгийн Христэд итгэгчид гэж мэдэгдэж байсан олон хүн үүнийг 
тэгдэггүй гэдэгтэй бид санал нийлэх болно. гэдгийг ойлго. 

Шинэ Гэрээний дараах хамгийн эртний хадгалагдан үлдсэн зохиол ба 
номлол 

Бурханы хаант улс нь "хамгийн эртний бүрэн бүтэн Христийн шашны 
номлол" (Холмс МВ. Эртний Христийн номлол. The Apostolic Fathers: 
Greek Texts and English Translations, 2-р хэвлэл. Baker Books, Grand 
Rapids, 2004, 102-р тал). Эртний Христийн шашны энэхүү номлол нь 
энэ тухай дараах мэдэгдлүүдийг агуулдаг. 

5:5 Түүнээс гадна, ах дүү нар аа, бидний махан биеийн 
ертөнцөд байх нь өчүүхэн бөгөөд түр зуурынх боловч 
Христийн амлалт бол агуу бөгөөд гайхалтай гэдгийг та нар 
мэднэ: Ирж буй хаант улсад амарч, мөнх амьдрал. 
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Дээрх мэдэгдэл нь хаант улс одоо биш, харин ирж, мөнх байх болно 
гэдгийг харуулж байна. Цаашилбал, энэхүү эртний номлолд: 

6:9 Хэрэв эдгээр шиг зөв шударга хүмүүс ч гэсэн өөрсдийн зөв 
шударга үйлдлээрээ хүүхдүүдээ аварч чадахгүй бол бид 
баптисмаа цэвэр, бузартаагүй байлгахгүй бол Бурханы хаант 
улсад орох баталгаа юу вэ? Эсвэл ариун, зөвт үйлс бидэнд 
олдоогүй бол хэн бидний өмгөөлөл болох вэ? 9:6 Тиймээс бид 
бүгдээрээ Бурханы хаант улсад орохын тулд бие биенээ 
хайрлацгаая. 11:7 Тиймээс, хэрэв бид Бурханы мэлмийд юу зөв 
болохыг мэдэж авбал Түүний хаанчлалд орж, "чихэнд 
сонсоогүй, нүд хараагүй, хүний зүрх сэтгэлд ч төсөөлөөгүй" 
амлалтыг хүлээн авах болно. 

12:1 Тиймээс бид Бурханы гарч ирэх өдрийг мэдэхгүй тул хайр 
ба зөвт байдалд Бурханы хаанчлалыг цаг тутамд хүлээцгээе. 
12:6 Тэр "Миний Эцэгийн хаанчлал ирнэ" гэж хэлэв. 

Дээрх мэдэгдлүүд нь зөв амьдрах замаар хайрлах хэрэгтэй гэдгийг, 
бид Бурханы хаанчлалд хараахан ороогүй байгаа бөгөөд энэ нь 
Бурхан илэрсэн өдрөөс хойш буюу Есүс дахин эргэж ирсний дараа 
тохиолддог гэдгийг харуулж байна. Энэ бол Эцэгийн хаант улс бөгөөд 
хаанчлал бол зөвхөн Есүс биш юм. 

Бурханы оршин тогтнохыг зөвшөөрсөн Христийн шашны хамгийн 
эртний номлол нь Шинэ Гэрээ болон Бурханы Үргэлжилсэн сүмийн 
заадаг шиг Бурханы хаант улсыг заадаг нь сонирхолтой юм (энэ нь 
Бурханы сүмээс байж болох юм, гэхдээ Грек хэлний миний 
хязгаарлагдмал мэдлэг нь миний илүү хатуу мэдэгдэл хийх чадварыг 
хязгаарладаг). 

Хоёрдугаар зууны Сүмийн удирдагчид ба Хаанчлалын сайн мэдээ 

2- р зууны эхээр Иоханы сонсогч, Поликарпын найз Папиас Ромын 
католик шашинтнуудын гэгээнтэн гэгддэг мянган жилийн хаант улсыг 
зааж байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй. Папиас сургасан гэж Евсебиус 
тэмдэглэжээ . 
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... үхэгсдээс амилсны дараа мянган жилийн дараа Христийн 
хувийн хаанчлал энэ дэлхий дээр тогтох болно . (Папиагийн 
хэлтэрхий , VI. Мөн Еусбиус, Сүмийн түүх, 3-р ном, XXXIX, 12-ыг 
үзнэ үү) 

Папиас заасан: 

Үүнтэй адилаар, [Тэр хэлэхдээ] улаан буудайн үр тариа арав 
гарна гэж хэлсэн 

мянган толгой, мөн чих бүр арван мянган үр тариа байх 
бөгөөд үр тариа бүрээс арван фунт тунгалаг, цэвэр, нарийн 
гурил өгөх болно; мөн алим, үр, өвс нь үүнтэй төстэй 
харьцаатай байх болно; мөн бүх амьтад зөвхөн дэлхийн 
бүтээгдэхүүнээр тэжээгдэж, амар амгалан, эв найртай болж, 
хүнд төгс захирагдах болно. ” [ Иоханы сонсогч, Поликарпын 
найз байсан эртний хүн Папиас эдгээр зүйлийн тухай 
гэрчлэлийг дөрөв дэх номдоо бичсэн байдаг; Учир нь түүний 
зохиосон таван ном...] (Папиагийн хэлтэрхий , IV) 

Шинэ Гэрээний дараах Коринтчуудад бичсэн захидалд : 

42:1-3 Төлөөлөгчид бидний төлөө Эзэн Есүс Христээс сайн 
мэдээг хүлээн авсан; Есүс Христ Бурханаас илгээгдсэн. 
Тиймээс Христ Бурханаас, Төлөөлөгчид Христээс ирсэн. 
Тиймээс хоёулаа Бурханы хүслийн дагуу тогтоосон 
дарааллаар ирсэн. Тиймээс тэд үүрэг хүлээн авч, бидний Эзэн 
Есүс Христийн дахин амилалтаар бүрэн баталгаажсан бөгөөд 
Ариун Сүнсний бүрэн баталгаагаар Бурханы үгээр батлагдаж, 
Бурханы хаанчлал ирэх болно гэсэн баярт мэдээгээр урагш 
одов. 

Смирнагийн Поликарп бол эртний христийн удирдагч байсан бөгөөд 
анхны элч нарын сүүлчийнх нь нас барсан Иоханы шавь байсан юм. 
Поликарп в. МЭ 120-135 онуудад заажээ : 
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Ядуус болон зөвт байдлын төлөө хавчигдаж байгаа хүмүүс 
ерөөлтэй еэ, учир нь Бурханы хаанчлал тэднийх юм. 
(Поликарп. Филиппойчуудад бичсэн захидал, II бүлэг. Ante-
Nicene Fathers номоос , 1-р боть Александр Робертс, Жеймс 
Дональдсон нарын найруулгаар. Америкийн хэвлэл, 1885) 

Тиймээс, "Бурханыг элэглэдэггүй" гэдгийг мэдсэнээр бид 
Түүний тушаал, алдар хүндийн дагуу алхах ёстой ...Учир нь 
"тачаал бүхний эсрэг тэмцдэг тул дэлхий дээрх хүсэл 
тачаалаас тэд таслагдах нь сайн хэрэг . сүнс; "мөн "садар 
самуун, эмэгтэйлэг, эсвэл хүн төрөлхтний дунд өөрийгөө 
хүчирхийлэгчдийн аль нь ч Бурханы хаант улсыг өвлөхгүй " 
болон үл нийцэх, зохисгүй юм хийдэг хүмүүс. (мөн тэнд, V 
бүлэг) 

Тэгвэл Түүний Өөрийнх нь тушаасан ёсоор мөн сайн мэдээг 
бидэнд тунхагласан элч нар болон Их Эзэний ирэлтийг 
урьдчилж тунхагласан бошиглогчдын хувьд бид түүнд эмээж, 
бүх хүндлэлтэйгээр үйлчилцгээе. (мөн тэнд, VI бүлэг) 

Шинэ Гэрээнд бичигдсэн бусад хүмүүсийн нэгэн адил Поликарп 
Бурханы хаант улсыг зарлигийг зөрчигчид бус зөвт хүмүүс өвлөнө гэж 
заасан. 

Мөн Поликарп дараахь зүйлийг заасан гэж мэдэгджээ. 

Дараачийн амралтын өдөр тэрээр хэлэв. "Бурханы хайрт 
хүүхдүүд ээ, та нар миний сургамжийг сонсогтун. Бишопуудыг 
байхад би та нарыг тангарагласан бөгөөд одоо би та бүхнийг 
Их Эзэний замаар эелдэг, зохистой алхахыг дахин уриалж 
байна... Та нар анхааралтай бай , дахин бэлэн бай, зүрх 
сэтгэлээ бүү дарамтлуул, шинэ зарлиг. Бие биенээ хайрлах 
хайрын тухайд, Түүний ирэлт нь гэнэт хурдан аянга, галаар 
агуу шүүлт, мөнх амьдрал, Түүний үхэшгүй хаант улс мэт 
илэрдэг. Бурханаас заасан бүх зүйлийг та нар сүнслэгээр 
удирдуулсан Бичээсийг судлахдаа зүрх сэтгэлдээ Ариун 
Сүнсний үзгээр сийл, ингэснээр зарлигууд та нарын дотор 
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арилашгүй хадгалагдан үлдэнэ”. (Поликарпын амьдрал, Бүлэг 
24. Ж.Б. Лайтфут , Төлөөлөгчийн эцгүүд, боть. 3.2, 1889, 
хуудас. 488-506) 

Бурханы сүмийн удирдагч байсан Сардисын Мелито , в. МЭ 170 онд 
сургасан: 

Учир нь үнэхээр сайн мэдээнд гарсан хууль—хуучин нь шинэд, 
хоёул Сион ба Иерусалимаас хамтдаа гарч ирсэн; мөн 
нигүүлслээр өгөгдсөн зарлиг, бэлэн бүтээгдэхүүний төрөл, 
мөн хурга нь Хүү, хонь нь хүний дотор, мөн хүн нь Бурхан 
дотор... 

Гэвч сайн мэдээ нь хууль болон түүний тайлбар болсон 

биелэлээ олж байхад сүм үнэний агуулах болсон... 

Энэ бол биднийг боолчлолоос эрх чөлөөнд, харанхуйгаас 
гэрэлд, үхлээс амьдрал руу, дарангуйлалаас мөнхийн хаант 
улс руу аварсан хүн юм. ( Мелито . Дээгүүр Өнгөрөх баяр. 7 , 
40 , 68-р ишлэл. Керугаас орчуулсан : Онлайн теологийн 
сэтгүүл. http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Тиймээс Бурханы хаант улс нь зөвхөн одоогийн Христийн болон 
Католик Сүм биш мөнхийн зүйл болох нь мэдэгдэж байсан бөгөөд 
Бурханы хуулийг багтаасан байв. 

дунд үеийн өөр нэг зохиол нь хүмүүсийг хаант улс руу харахыг уриалж 
байна: 

Иймийн тул, та нарын хэн нь ч цаашид задарч , арагшаа бүү 
хар, харин Бурханы хаанчлалын сайн мэдээнд дуртайяа ойрт. 
(Роман Клемент. Хүлээн зөвшөөрөлт, X дэвтэр, XLV бүлэг. 
Анте-Никений эцгүүдээс эш авав, 8-р боть. Александер 
Робертс, Жеймс Дональдсон нар найруулсан. Америкийн 
хэвлэл, 1886) 
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Цаашилбал, үүнийг жинхэнэ сүмд нэг хүн бичээгүй бололтой, Робертс 
ба Доналдсон нарын орчуулсан 2-р зууны дунд үеийн The Hermas - 
ийн Хоньчин нэртэй зохиолд "Бурханы хаант улс" гэсэн хэллэгийг 
арван дөрвөн удаа ашигласан. 

Жинхэнэ Христэд итгэгчид, тэр байтугай зөвхөн Христ гэж үздэг олон 
хүмүүс 2-р зуунд Бурханы хаант улсын талаар ямар нэг зүйлийг 
мэддэг байсан. 

Католик болон Зүүн Ортодокс гэгээнтэн Иреней хүртэл амилалтын 
дараа Христэд итгэгчид Бурханы хаант улсад орно гэдгийг ойлгосон. 
Түүний бичсэн зүйлийг анхаарч үзээрэй, c. МЭ 180 он: 

Учир нь итгэсэн хүмүүсийн байдал ийм байна, учир нь 
баптисм хүртсэнээр Түүгээр өгөгдсөн Ариун Сүнс тэдний дотор 
байнга оршдог бөгөөд хэрэв тэр үнэн, ариун байдал, зөвт 
байдал, тэвчээр тэвчээрээр алхвал хүлээн авагчид 
хадгалагддаг. Учир нь энэ сүнс итгэгчдийн дотор дахин 
амилалттай бөгөөд бие нь сүнсийг дахин хүлээн авч, түүнтэй 
хамт Ариун Сүнсний хүчээр амилуулж, Бурханы хаант улсад 
ордог . (Иреней, Лионы бишоп Гэгээн. Армитаж Робинсон 
армян хэлнээс орчуулсан. Төлөөлөгчийн номлолын үзүүлбэр, 
42-р бүлэг. Wells, Somerset, 1879 оны 10-р сар. НЬЮ ЙОРК: 
МАКМИЛЛАН CO, 1920). 

Антиохын Теофил ингэж сургасан: 

Би харин Түүний сайн сайхныг дурьдаж байна; хэрвээ би 
Түүнийг Хаанчлал гэж дуудвал би Түүний алдар сууг дурддаг... 
Учир нь Тэр түүнийг анхнаасаа үхэшгүй мөнх болгосон бол Тэр 
түүнийг Бурхан болгох байсан. … Тэгвэл Тэр түүнийг үхэшгүй ч 
биш, мөнх бус ч биш, харин бидний дээр хэлсэнчлэн аль 
алиныг нь хийх чадвартай болгосон; Ингэснээр тэрээр 
Бурханы зарлигийг сахиж, үхэшгүй байдлын зүйлд хандвал, 
Түүнээс үхэшгүй мөнхийн шагналыг хүлээн авч, Бурхан болох 
ёстой. ( Теофил , Автоликус руу, 1:3, 2:27) 
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Католик шашны гэгээнтэн Ипполит гуравдугаар зууны эхээр ингэж 
бичжээ. 

Мөн та нар энэ амьдралд амьдарч байхдаа Тэнгэрийн Хааныг 
мэддэг байсан чи тэнгэрийн хаанчлалыг хүлээн авах болно. 
Мөн та Шүдний хамтрагч, Христтэй хамтран өв залгамжлагч 
байх болно, хүсэл тачаал, хүсэл тачаалд боолчлогдохоо 
больж, өвчинд дахиж хэзээ ч дэмий үрэгдэхгүй. Учир нь чи 
Бурхан болсон: хүн байхдаа туулсан ямар ч зовлон зүдгүүрийг 
Тэр чамд өгсөн, учир нь чи мөнх бус хөгц байсан учраас , 
харин Бурханд өгөх нь юу ч байсан, Бурхан чамд өгөхөө 
амласан. бурханлаг болж, мөнхөд төрсөн. (Хипполит. Бүх гаж 
урсгалын няцаалт, X ном, 30-р бүлэг) 

Хүмүүсийн зорилго бол ирэх Бурханы хаант улсад бурханлаг болох 
явдал юм. 

Хоёр ба гуравдугаар зууны үеийн асуудлууд 

Үүнийг өргөнөөр хүлээн зөвшөөрсөн хэдий ч 2-р зуунд Марсион 
хэмээх хуулийн эсрэг тэрс үзэлтнүүдийн удирдагч босчээ . Марсион 
Бурханы хууль, Амралтын өдөр болон Бурханы жинхэнэ хаант улсын 
эсрэг заасан. Хэдийгээр Поликарп болон бусад хүмүүс түүнийг 
буруушааж байсан ч тэрээр Ромын сүмтэй нэлээд удаан харилцаж, 
тэнд нөлөө үзүүлсэн бололтой. 

II, III зуунд Александрид (Египет) аллегористууд байгуулагдаж байв. 
Олон аллегористууд ирж буй хаант улсын сургаалыг эсэргүүцэв. 
Тэдгээр аллегористуудын заримын тухай тайланд анхаарлаа 
хандуулаарай: 

Дионисий Александрия хотод язгууртан, чинээлэг харийн гэр 
бүлд төрсөн бөгөөд тэдний гүн ухааны боловсрол эзэмшсэн. 
Тэрээр паган шашны сургуулийг орхиж, Оригений шавь болж, 
Александрийн катехикийн сургуулийг удирдаж байжээ ... 
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Клемент, Ориген болон Гностикийн сургууль өөрсдийн уран 
зөгнөл, зүйрлэл бүхий тайлбаруудаараа ариун онгодын 
сургаалыг завхруулж байв... тэд өөрсөддөө "Аллегористууд" 
гэсэн нэрийг олж авсан. Непос Аллегористуудтай олон 
нийтийн өмнө тэмцэж, дэлхий дээр Христийн хаанчлал болно 
гэж батлав ... 

Дионисиус Непосын дагалдагчидтай маргаж байсан бөгөөд 
түүний хэлснээр ... " Бурханы хаант улсад одоогийнх шиг ийм 
байдал бий". Энэ бол сүмүүдийн өнөөгийн байдалд байгаа 
Бурханы хаант улсын тухай анхны дурдагдсан зүйл юм... 

Непос тэдний алдааг зэмлэн, тэнгэрийн хаант улс бол зүйрлэл 
биш, харин мөнх амьдрал руу амилсан бидний Эзэний шууд 
утгаараа ирж буй хаант улс гэдгийг харуулжээ... 

Тиймээс хаант улс өнөөгийн нөхцөлд ирэх тухай санааг эзэнт 
гүрний бишопуудыг хаан ширээнд суугчид гэж үзэхээс бүтэн 
зуун жилийн өмнө МЭ 200-250 онд Египетийн 
Аллегористуудын Гностик сургуульд бодож, дэвшүүлсэн. … 

Клемент Бурханы хаант улсын тухай санааг Бурханы тухай 
жинхэнэ оюун санааны мэдлэгийн төлөв гэж төсөөлсөн. 
Ориген үүнийг Бичээсийн энгийн захидалд нуугдаж байсан 
сүнслэг утга учир гэж тодорхойлсон . (Уорд, Хенри Дана. 
Хаанчлалын сайн мэдээ: Энэ ертөнцийн бус хаант улс; Энэ 
ертөнцөд биш; Харин Тэнгэрлэг оронд ирэх, үхэгсдээс амилах 
ба бүх юмсыг нөхөн төлүүлэх тухай. Клакстон, хэвлэсэн. 
Remsen & Haffelfinger , 1870, хуудас 124-125) 

Ийнхүү Бишоп Непос Бурханы хаант улсын сайн мэдээг зааж байх 
хооронд зүйрлэгчид энэ тухай худал, үгийн утгагүй ойлголтыг гаргахыг 
хичээсэн. Иераполисын бишоп Аполлинарис ч мөн адил тэр үед 
аллегористуудын алдаатай тэмцэхийг оролдсон. Бурханы сүмд 
үнэхээр байсан хүмүүс түүхийн туршид Бурханы жинхэнэ Хаанчлалын 
үнэний төлөө зогсож байсан. 
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Герберт В.Армстронг Хаанчлалын сайн мэдээг заасан, Plus 

20- р зуунд талийгаач Герберт В.Армстронг ингэж бичжээ. 

Учир нь тэд Христийн сайн мэдээг үгүйсгэсэн . . . , дэлхий 
түүний оронд өөр зүйлийг орлуулах ёстой байв. Тэд хуурамч 
зүйл зохион бүтээх хэрэгтэй болсон! Тиймээс бид Бурханы 
хаант улсыг зүгээр л элэг, бодит бус ЮУ болгон бууруулж, 
хүний зүрх сэтгэлд байдаг сайхан мэдрэмж гэж хэлэхийг 
сонссон! Бусад нь “СҮМ” бол хаант улс гэж буруу ташаа 
мэдээлэл өгсөн. . . Христээс 600 жилийн өмнө амьдарч байсан 
бошиглогч Даниел Бурханы хаант улс бол жинхэнэ хаант улс 
гэдгийг мэддэг байсан. 

шууд утгаараа дэлхий дээрх ХҮН . . . 

Энд. . . Энэ бол БУРХАНЫ Хаанчлал гэж юу болох тухай 
Бурханы тайлбар юм: "Мөн эдгээр хаадын үед..."-энэ нь 
хөлийн арван хуруу, нэг хэсэг төмөр, нэг хэсэг хэврэг шаврын 
тухай ярьж байна. Энэ нь зөгнөлийг Даниел 7, Илчлэлт 13, 17-
той холбосноор одоо бүрэлдэж буй ЕВРОПЫН Нэгдсэн 
Нэгдсэн Улсыг хэлж байна. . . чиний нүдний өмнө! Илчлэлт 
17:12-т энэ нь (Илчлэлт 17:8) хуучин РОМЫН эзэнт гүрнийг 
амилуулах АРВАН ХААН БУЮУ ХААНТ ГАЗРЫН нэгдэл байх 
болно гэдгийг нарийн тодорхой бичсэн байдаг . . . 

Христ ирэхдээ бүх дэлхийг захирч, хаадын ХААН болон ирж 
байна (Илч. 19:11-16); ТҮҮНИЙ ХААНТ -БУРХАНЫ Хаанчлал гэж 
Даниел хэлэхдээ, энэ бүх дэлхийн хаант улсуудыг АЖИЛЛАХ 
ёстой. Илчлэлт 11:15-д үүнийг: “Энэ ертөнцийн хаанчлалууд 
нь БИДНИЙ ЭЗЭН болон ТҮҮНИЙ Христийн Хаанчлал болсон 
бөгөөд Тэр мөнхөд мөнхөд хаанчлах болно” гэж хэлсэн 
байдаг! Энэ бол БУРХАНЫ Хаанчлал юм. Энэ бол одоогийн 
засгийн газруудын төгсгөл юм - тийм ээ, тэр ч байтугай АНУ, 
Их Британийн үндэстнүүд. Дараа нь тэд Эзэн Есүс Христийн 
хаант улсууд болох ЗАСГИЙН ГАЗРУУД болох бөгөөд дараа нь 
бүх дэлхий дээрх хаадын ХААН болно. Энэ нь БУРХАНЫ 
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Хаанчлал бол шууд утгаараа ЗАСГИЙН ГАЗАР гэдгийг бүрэн 
тодорхой харуулж байна. Халдеаны эзэнт гүрэн бол хаант улс 
байсан шиг - Ромын эзэнт гүрэн бол хаант улс байсан шиг - 
БУРХАНЫ хаант улс бол засгийн газар юм. Энэ нь дэлхийн 
ҮНДЭСТНҮҮДИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРыг гартаа авах явдал юм. Есүс 
Христ ХААН болон захирагч байхын тулд Төрсөн! . . . 

1900 гаруй жилийн өмнө Ариун газрын толгод, хөндийгөөр, 
Иерусалимын гудамжаар алхаж байсан Есүс Христ дахин ирж 
байна. Дахиад ирнэ гэсэн. Түүнийг цовдлогдсоны дараа 
Бурхан түүнийг гурван өдөр, гурван шөнийн дараа үхэгсдээс 
амилуулсан (Мат. 12:40; Үйлс 2:32; I Кор. 15:3-4). Тэрээр 
Бурханы сэнтийд заларсан. Орчлон ертөнцийн засгийн газрын 
төв байр (Үйлс 1:9-11; Евр. 1:3; 8:1; 10:12; Илч. 3:21).  

Тэр бол хаан ширээнд суусан сургаалт зүйрлэлийн “язгууртан” 
юм 

Бурхан бол "алс холын орон" - бүх үндэстний хаадын Хаанаар 
өргөмжлөгдөж, дараа нь дэлхийд буцаж ирэх болно (Лук 
19:12-27).  

Дахин хэлэхэд тэрээр “бүх юмыг нөхөн төлөх цаг” хүртэл 
тэнгэрт байна (Үйлс 3:19-21). Нөхөн сэргээх гэдэг нь өмнөх 
байдал, нөхцөл байдалд нь буцаан сэргээх гэсэн үг. Энэ 
тохиолдолд дэлхий дээрх Бурханы засгийн газрыг сэргээж, 
улмаар дэлхийн энх тайван, утопи нөхцөл байдлыг сэргээх 
болно.  

Өнөөгийн дэлхийн үймээн самуун, хурцдаж буй дайн, маргаан 
нь дэлхийн гай гамшигт дээд цэгтээ хүрч, Бурхан хөндлөнгөөс 
оролцохгүй бол хүний нэг ч махан бие амьд үлдэхгүй (Мат. 
24:22). Энэ гараг дээрх бүх амьдралыг саатуулахад хамгийн 
оргил үедээ Есүс Христ эргэн ирнэ. Энэ удаад тэр бурханлаг 
Бурхан болж ирж байна. Тэрээр орчлон ертөнцийг захирдаг 
Бүтээгчийн бүх хүч чадал, алдар суугаар ирж байна. (Мат. 
24:30; 25:31.) Тэрээр дэлхийн супер засгийн газрыг байгуулж, 
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бүх үндэстнийг "төмөр бариулаар" захирахын тулд "хаадын 
Хаан, ноёдын Эзэн" (Илч. 19:16) болж ирж байна. ” (Илч. 
19:15; 12:5) . . . 

Христийг хүсээгүй гэж үү? 

Гэхдээ хүн төрөлхтөн баяр хөөртэйгөөр хашгирч, түүнийг 
галзуу хөөрөл, урам зоригоор угтан авах уу, тэр ч байтугай 
уламжлалт Христийн шашны сүмүүд ч тийм үү? 

Тэд тэгэхгүй! Сатаны хуурамч үйлчлэгчид (II Кор. 11:13-15) 
тэднийг хуурсан тул түүнийг Антихрист гэдэгт тэд итгэх болно. 
Түүнийг ирэхэд сүмүүд болон үндэстнүүд уурлах болно (Илч. 
11:15, 11:18), цэргийн хүчнүүд түүнийг устгахын тулд үнэхээр 
түүнтэй тулалдах болно (Илч. 17:14)! 

Үндэстнүүд ирэх дэлхийн 3-р дайны туйлын тулалдаанд 
оролцож, Иерусалим дахь тулалдаанд оролцох болно (Зек. 
14:1-2), дараа нь Христ буцаж ирнэ. Тэрээр ер бусын хүчээр 
өөртэй нь тулалддаг “тэдгээр үндэстнүүдтэй тулалдана” (3-р 
шүлэг). Тэр тэднийг бүрэн ялах болно (Илч. 17:14)! “Тэр өдөр 
түүний хөл нь Иерусалимаас зүүн тийш маш богино зайд 
орших Чидун уулан дээр зогсоно” (Зек. 14:4). (Армстронг HW. 
The Mystery of Ages, 1984) 

Есүс эргэн ирж, Тэр ялна гэж Библид тунхагласан боловч олон хүн 
Түүний эсрэг тулалдах болно (Илчлэлт 19:19). Олон хүн (Библийн 
зөгнөлийн талаарх буруу ойлголт дээр үндэслэсэн , гэхдээ зарим 
талаараа хуурамч бошиглогчид болон ид шидтэнгүүдийн улмаас) 
эргэн ирж буй Есүс бол эцсийн Антихрист гэж хэлэх болно! 

Херберт Армстронгоос дараахь зүйлийг мөн оруулсан болно. 

Жинхэнэ шашин--Бурханы үнэн Ариун Сүнсээр дамжуулан 
өгсөн Бурханы хайраар хүчирхэгжсэн...Бурханыг болон Есүс 
Христийг таньж мэдэхийн--ҮНЭНИЙГ танин мэдэхийн--
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Бурханы тэнгэрлэг ХАЙРЫН халуун дулаан сэтгэлээр ХЭЛЖ 
БОЛАШГҮЙ БАЯРЛАЛ!... 

Бурханы жинхэнэ Сүмийн сургаал нь ердөө л Ариун Библийн 
“үг бүрээр амьдрах” сургаалууд юм... 

Хүмүүс "авах" замаас "өгөх" зам руу эргэх болно - Бурханы 
хайрын зам. 

Одоо дэлхийг ШИНЭ СЭРГИЛЖИЛТ атгах болно! (мөн тэнд) 

ШИНЭ СОЁЛ иргэншил бол Бурханы хаант улс юм. Шинэ соёл 
иргэншил ирж, хайр дээр суурилна гэж тунхаглах нь Есүс болон 
Түүний дагалдагчдын заасан хаант улсын жинхэнэ сайн мэдээний гол 
хэсэг юм. Энэ бол Бурханы Үргэлжилсэн Сүмийн бидний номлодог 
зүйл юм. 

Херберт Армстронг Есүс хүний нийгэм дуулгавартай байхыг хүсдэг 
байсан ч амьдралын "замыг өгөх" буюу хайрын замыг үгүйсгэдэг гэж 
зааж байсныг ойлгосон. Есүсийн зааж байсан зүйлийн ач холбогдлыг 
бараг хэн ч сайн ойлгоогүй бололтой. 

Есүсээр дамжуулан аврах нь Сайн мэдээний нэг хэсэг юм 

Одоо хүртэл уншсан зарим хүмүүс Есүсийн үхэл болон авралд 
гүйцэтгэсэн үүргийн талаар гайхаж байгаа байх. Тийм ээ, энэ бол 
Шинэ Гэрээ болон Герберт В.Армстронг хоёрын бичсэн сайн мэдээний 
нэг хэсэг юм. 

Шинэ Гэрээ нь сайн мэдээнд Есүсээр дамжуулан авралыг багтаадаг 
болохыг харуулж байна: 

16 Учир нь би Христийн сайн мэдээнээс ичихгүй, учир нь энэ нь 
итгэгч хүн бүрийг, юуны түрүүнд иудейчүүдийг болон 
Грекчүүдийг аврах Бурханы хүч юм (Ром 1:16). 

4 Тиймээс тараагдсан хүмүүс хаа сайгүй явж, номлож байв 
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үг . 5 Филип Самари хот уруу бууж, тэдэнд Христийг тунхаглав. 
… 12 Гэвч Филипийг Бурханы хаанчлал болон Есүс Христийн 
нэрийн тухай номлож байхад нь тэд итгэхэд эрэгтэй, эмэгтэй 
аль аль нь баптисм хүртэв. … 25 Тиймээс тэд Их Эзэний үгийг 
гэрчилж мөн тунхаглаад, самаричуудын олон тосгонд сайн 
мэдээг тунхаглаж, Иерусалим уруу буцаж ирэв. 26 ЭЗЭНий 
тэнгэр элч Филиптэй ярив... 40 Филип Азотоос олдов . Тэр дайран 
өнгөрч, Кесарид ирэх хүртлээ бүх хотуудад номложээ. (Үйлс 8: 
4,5,12,25,26,40 ) 

18 Тэр тэдэнд Есүс болон амилалтын тухай тунхаглав. (Үйлс 
17:18) 

30 Дараа нь Паул түрээсийн байшиндаа бүтэн хоёр жил 
амьдарч, өөрт нь ирсэн бүх хүмүүсийг хүлээн авч, 31 Бурханы 
хаанчлалыг тунхаглаж, Эзэн Есүс Христтэй холбоотой 
зүйлсийг бүх итгэлтэйгээр зааж, хэн ч түүнийг хориглоогүй. 
(Үйлс 28:30-31) 

Номлолд Есүс болон хаант улс багтсан болохыг анхаар. Харамсалтай 
нь, Грек-Ромын сүмүүдийн сургаалд Бурханы хаант улсын сайн 
мэдээний талаарх зөв ойлголт дутагдах хандлагатай байдаг. 

Үнэндээ биднийг тэр хаант улсын нэг хэсэг болоход туслахын тулд 
Бурхан хүмүүсийг маш их хайрласан тул Есүсийг бидний төлөө 
үхүүлэхээр илгээсэн (Иохан 3:16-17) мөн Өөрийн нигүүлслээр биднийг 
аварсан (Ефес 2:8). Энэ нь сайн мэдээний нэг хэсэг юм (Үйлс 20:24). 

Хаанчлалын сайн мэдээ бол дэлхийд хэрэгтэй зүйл боловч ... 

Амар амгалангийн төлөө ажиллах (Матай 5:9), сайныг үйлдэх нь үнэ 
цэнэтэй зорилго юм (Галат 6:10-ыг үзнэ үү). Гэсэн хэдий ч дэлхийн 
олон удирдагчид, тэр дундаа шашны удирдагчид Бурханы хаант улс 
биш, харин энх тайван, хөгжил цэцэглэлтийг авчрах олон улсын хүн 
төрөлхтний хамтын ажиллагаа болно гэдэгт итгэдэг . Хэдийгээр тэд 
түр зуурын зарим нэг амжилтанд хүрэх боловч тэдний зарим хүний 
хүчин чармайлт эцэстээ Дэлхийг авчрах бөгөөд хэрэв Есүс Хаанчлалаа 
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байгуулахаар эргэн ирээгүй бол амьдрал тогтворгүй болно. Хүмүүс 
Бурхангүйгээр дэлхийг засах нь дэмий хоосон, худал сайн мэдээ юм 
(Дуулал 127:1). 

р зуунд дэлхийн шинэ дэг журам тогтоохын тулд хагас шашны 
Вавилоны олон улсын төлөвлөгөөг гаргахыг хичээж байна . Энэ бол 
Бурханы Үргэлжилсэн сүм байгуулагдсан цагаасаа хойш буруушааж 
байсан бөгөөд цаашид ч буруутгахаар төлөвлөж байгаа зүйл юм. 
Бараг 6000 жилийн өмнө (Эхлэл 3) Сатан Еваг өөрийн сайн мэдээний 
хувилбарт уруу татсанаас хойш олон хүн өөрсдийг нь болон дэлхийг 
юу илүү сайхан болгохыг Бурханаас илүү сайн мэддэг гэдэгт итгэдэг. 

Библид бичсэнээр, үүнд Европ дахь цэргийн удирдагч (Умардын хаан 
гэгддэг, Илчлэлт 13:1-10) болон шашны удирдагч (худалч эш үзүүлэгч 
гэгддэг, мөн THY гэж нэрлэдэг) багтана. эцсийн Антихрист ба 
Илчлэлийн хоёр эвэрт араатан 13:11-17) долоон толгодын хотоос 
(Илчлэлт 17:9,18) 'Вавилон' (Илчлэлт 17, 18 ) дэлхийн дэг журмыг 
авчрахын тулд. Хэдийгээр хүн төрөлхтөнд Христийг эргэн ирж, Түүний 
хаант улсыг байгуулах хэрэгтэй байгаа ч 21- р зуунд дэлхийн олон хүн энэ 
захиаст анхаарал хандуулахгүй —тэд Сатаны хуурамч сайн мэдээний 
янз бүрийн хувилбаруудад итгэсээр байх болно. Гэхдээ дэлхий гэрч 
хүлээн авах болно. 

Есүс сургасныг сана: 

14 Мөн хаант улсын энэ сайн мэдээ бүх үндэстэнд гэрчлэлийн 
хувьд дэлхий даяар тунхаглагдах болно, мөн тэгээд төгсгөл 
ирэх болно. (Матай 24:14) 

Хаанчлалын сайн мэдээ дэлхийд гэрчээр хүрч, төгсгөл ирэх болно 
гэдгийг анхаар. 

Үүнд хэд хэдэн шалтгаан бий. 

Нэг нь Агуу гай гамшиг эхлэхээс өмнө дэлхий ертөнцийг жинхэнэ сайн 
мэдээг сонсоосой гэж Бурхан хүсдэг (Матай 24:21-ээс эхэлдэг). 
Тиймээс сайн мэдээний захиас нь гэрч бөгөөд сэрэмжлүүлэг юм 



57 
 

(Езекиел 3; Амос 3:7-г үзнэ үү). Энэ нь Есүсийг буцаж ирэхээс өмнө 
илүү олон харь үндэстний хөрвөлтүүд (Ром 11:25) болон Есүс буцаж 
ирэхээс өмнө харь үндэстний бус хөрвөлтүүд (Ром 9:27) хангалттай 
байх болно. 

Өөр нэг зүйл бол мэдээний гол санаа нь өсөн нэмэгдэж буй араатан, 
Хойд гүрний хаан, Хуурамч бошиглогч, эцсийн Антихристийн үзэл 
бодолтой харшлах болно. Тэд үндсэндээ хүний хүчин чармайлтаар 
амар амгаланг амлах боловч энэ нь төгсгөл (Матай 24:14) болон 
сүйрэлд хүргэх болно (1 Тесалоник 5:3-ыг үзнэ үү). 

Тэдэнтэй холбоотой тэмдэг, худал гайхамшгуудын улмаас (2 
Тесалоник 2:9) дэлхийн ихэнх хүмүүс сайн мэдээний мэдээний оронд 
худал хуурмагт (2 Тесалоник 2:9-12) итгэхийг сонгодог. Ромын 
Католик шашинтнууд, Зүүн Ортодокс, Лютеранчууд болон бусад 
хүмүүс Бурханы мянган жилийн хаант улсыг зүй бусаар буруушааж 
байгаагаас болж олон хүн Бурханы хаанчлалын мянган жилийн сайн 
мэдээний захиас нь Антихристтэй холбоотой хуурамч сайн мэдээ гэж 
буруугаар хэлэх болно. 

Филадельфийн үнэнч Христэд итгэгчид (Илчлэлт 3:7-13) хаант улсын 
мянган жилийн сайн мэдээг тунхаглахын зэрэгцээ дэлхийн зарим 
удирдагчид (араатан ба Хуурамч бошиглогчийг оролцуулаад) юу хийх 
гэж байгааг дэлхий дахинд хэлэх болно. 

Тэд Хойд гүрний хаан араатан, хуурамч бошиглогч, эцсийн 
антихристийн хамт АНУ болон Их Британийн Англи улсуудыг эцэст нь 
(зарим холбоотнуудын хамт) устгана гэсэн мессежийг дэлхий нийтэд 
хүргэхийг дэмжих болно. , Канад, Австрали, Шинэ Зеланд (Даниел 
11:39) ба тэд удалгүй Араб/Исламын холбоог устгана (Даниел 11:40-
43), чөтгөрүүдийн хэрэгсэл болж ажиллана (Илчлэлт 16:13-14), Есүс 
Христийг эргэн ирэхэд нь эцсийн эцэст түүнтэй тулалдах болно 
(Илчлэлт 16:14; 19:19-20). Итгэлт Филадельфичүүд (Илчлэлт 3:7-13) 
мянган жилийн хаант улс удахгүй ирнэ гэдгийг зарлах болно . Энэ нь 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр их мэдээлэл цацаж, Матай 24:14-ийг 
биелүүлэхэд хувь нэмэр оруулах магадлалтай. Бурханы Үргэлжилсэн 
сүм дэх бид ном зохиол (олон хэл дээр) бэлтгэж, вэб сайтуудыг нэмж, 
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Матай 24-т бичсэн Бурханы шийдвэрт хүргэх "богино ажил" (Ром 9:28-
ыг харна уу) -д бэлтгэхийн тулд бусад алхмуудыг хийж байна. 14 нь 
ирэх төгсгөлийн гэрчээр хангалттай хангагдсан. 

Дэлхийн удирдагчдыг тунхаглаж буй "хуурамч сайн мэдээ" (Европын 
зарим нэг "шинэ" төрлийн дээд удирдагчийн хамт католик шашны нэг 
хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрөгдсөн эвлэрэлд өртсөн хамба лам байх 
магадлалтай ) үүнд дургүй - тэд үнэхээр юу болохыг дэлхий дахинд 
сураасай гэж хүсэхгүй байх болно. хийх (мөн өөрсдөө ч үүнд итгэхгүй 
байж магадгүй, Исаиа 10:5-7-г үзнэ үү). Тэд болон/эсвэл тэдний 
дэмжигчид үнэнч Филадельфичүүд ирж буй антихристийн хэт даврагч 
сургаалыг (мянганчуудын үзлийг) дэмжинэ гэж худал заах 
магадлалтай. Филадельфийн итгэгчид болон Бурханы Үргэлжилсэн 
Сүмийн эсрэг тэд болон/эсвэл тэдний дагалдагчид ямар ч буруушаалт 
хийсэн нь хавчлагыг өдөөх болно (Даниел 11:29-35; Илчлэлт 12:13-
15). Энэ нь мөн төгсгөлд хүргэнэ—Агуу их гай гамшгийн эхлэл (Матай 
24:21; Даниел 11:39; үзнэ үү. Матай 24:14-15; Даниел 11:31), мөн 
үнэнч Филадельфиг хамгаалах цаг ирнэ. Христэд итгэгчид (Илчлэлт 
3:10; 12:14-16). 

Араатан ба Хуурамч Бошиглогч хүч, эдийн засгийн шантааж, шинж 
тэмдэг, худал хуурмаг гайхамшгууд, аллага болон бусад дарамтыг 
оролдох болно (Илчлэлт 13:10-17; 16:14; Даниел 7:25; 2 Тесалоник 
2:9-10) . Христэд итгэгчид асуух болно: 

10 "Ариун бөгөөд үнэнч Эзэн минь ээ, Та дэлхий дээр оршин 
суугчдаас бидний цусыг шүүж, өшөөгөө авах хүртэл хэдий 
болтол бэ?" (Илчлэлт 6:10) 

Эрин үеийн туршид Бурханы ард түмэн “Есүс эргэж ирэх хүртэл хэр 
удах вэ?” гэж гайхсаар ирсэн. 

Бид өдөр, цагийг мэдэхгүй ч Есүсийг 21- р зуунд эргэн ирэхийг (мөн 
Бурханы мянган жилийн хаант улс) олон судар дээр үндэслэн (жишээ 
нь: Матай 24:4-34; Дуулал 90:4; Хосеа 6) хүлээж байна. 2; Лук 21:7-36; 
Еврей 1:1-2; 4:4,11; 2 Петр 3:3-8; 1 Тесалоник 5:4), тэдгээрийн зарим 
хэсэг нь биелж байгааг бид одоо харж байна. 
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Хэрэв Есүс хөндлөнгөөс оролцохгүй бол дэлхий бүх амьдралыг 
устгана. 

21Учир нь тэр үед дэлхийн эхэн үеэс өнөөг хүртэл байгаагүй, мөн 
хэзээ ч болохгүй агуу их гай зовлон байх болно. 22 Мөн тэдгээр 
өдрүүдийг богиносгохгүй бол ямар ч махан бие аврагдахгүй; 
Харин сонгогдсон хүмүүсийн төлөө тэдгээр өдрүүд богиносох 
болно. (Матай 24:21-22) 

29 Тэр өдрүүдийн гай гамшгийн дараа тэр даруй нар 
харанхуйлж, сар гэрлээ өгөхгүй; одод тэнгэрээс унаж, 
тэнгэрийн хүч ганхах болно. 30 Дараа нь Хүний Хүүгийн тэмдэг 
тэнгэрт гарч, дараа нь дэлхийн бүх овгууд гашуудаж, Хүний 
Хүү тэнгэрийн үүлэн дээр хүч чадал, агуу сүр жавхлантайгаар 
ирэхийг харах болно. 31 Тэгээд Тэр Өөрийн тэнгэр элчүүдээ 
бүрээний агуу дуугаар илгээж, тэд Түүний сонгосон хүмүүсийг 
дөрвөн салхинаас, тэнгэрийн нэг захаас нөгөө зах хүртэл 
цуглуулах болно. (Матай 24:29-31) 

Бурханы хаант улс бол дэлхийд хэрэгтэй зүйл юм. 

Вант улсад суух Элчин сайдууд 

Та хаант улсад ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ? 

Яг одоо, хэрэв та жинхэнэ Христэд итгэгч бол түүний элчин сайд байх 
ёстой. Төлөөлөгч Паул юу гэж бичсэнийг анхаарч үзээрэй. 

20 Эдүгээ бид Христийн элч нар бөгөөд Бурхан биднээр 
дамжуулан гуйж байгаа мэт: Христийн өмнөөс та нараас гуйж 
байна, Бурхантай эвлэрээрэй. (2 Коринт 5:20) 

14 Тиймээс үнэнээр бэлхүүсээ бүслэн, зөвт байдлын цээжийг 
зүүж, 15 энх тайвны сайн мэдээний бэлтгэлээр хөлөө өмсөн 
зогс. 16 Юуны түрүүнд, итгэлийн бамбайгаа ав, үүний 
тусламжтайгаар та хорон санаатны бүх галт сумыг унтрааж 
чадна. 17 Мөн авралын дуулга ба Бурханы үг болох Сүнсний 
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сэлмийг ав; 18 Сүнсний дотор бүх залбирал, гуйлтаар үргэлж 
залбирч, бүх ариун хүмүүсийн төлөө бүх тэвчээр, гуйлтаар 
сонор сэрэмжтэй байж, 19 мөн энэ үг надад өгөгдөж, би 
зоригтойгоор амаа нээж мэдүүлэх болтугай. сайн мэдээний 
нууц, 20 үүний төлөө би гинжлэгдсэн элчин сайд; Энэ дотор би 
ярих ёстой шигээ зоригтой ярьж болно. (Ефес 6:14-20) 

Элчин сайд гэж юу вэ? Merriam-Webster нь дараахь тодорхойлолттой. 

1 : албан ёсны төлөөлөгч; ялангуяа : өөрийн засгийн газар, 
бүрэн эрхт улсын суурин төлөөлөгчөөр гадаадын засгийн 
газар, бүрэн эрхт улсад итгэмжлэгдсэн, эсвэл тусгай, ихэвчлэн 
түр зуурын дипломат томилолтоор томилогдсон дээд 
зэрэглэлийн дипломат төлөөлөгч 

2 a : итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч эсвэл элч 

Хэрэв та жинхэнэ Христэд итгэгч бол Христийн төлөөх албан ёсны элч 
мөн! Төлөөлөгч Петр юу бичсэнийг анхаарч үзээрэй. 

9 Харин та нар бол та нарыг харанхуйгаас Өөрийн гайхамшигт 
гэрэлд дуудсан Түүний магтаалыг тунхаглахын тулд сонгосон 
үе, хааны санваар, ариун үндэстэн, Түүний онцгой хүмүүс юм; 
10 Тэд өмнө нь ард түмэн биш байсан боловч одоо өршөөл 
аваагүй, харин одоо нигүүлслийг хүртсэн Бурханы хүмүүс 
болсон. (1 Петр 2:9-10) 

Христэд итгэгчид бид ариун үндэстний нэг хэсэг байх ёстой. 

Одоо аль үндэстэн ариун болсон бэ? 

Мэдээжийн хэрэг, энэ дэлхийн хаант улсуудын аль нь ч биш, гэхдээ 
тэд эцсийн эцэст Христийн Хаанчлалын нэг хэсэг байх болно (Илчлэлт 
11:15). Энэ бол Бурханы үндэстэн, Түүний хаант улс нь ариун юм. 

Элчин сайдуудын хувьд бид энэ дэлхийн улс орнуудын шууд улс төрд 
ихэвчлэн оролцдоггүй. Гэхдээ бид одоо Бурханы амьдралын хэв 
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маягаар амьдрах ёстой (мөн www.ccog.org сайтаас авах боломжтой : 
Христэд итгэгчид: Бурханы хаант улсын элч нар, Христэд 
итгэгчээр амьдрах тухай Библийн зааварчилгаа гэсэн гарчигтай 
үнэгүй номыг үзнэ үү ). Ингэснээр бид Бурханы замууд яагаад 
хамгийн сайн байдгийг илүү сайн мэдэж, Түүний хаант улсад хаад, 
тахилч нар байж, дэлхий дээр Христтэй хамт хаанчлах боломжтой 
болно. 

5 Биднийг хайрлаж, Өөрийн цусаар нүглээс маань угааж, 6 

Өөрийнхөө Бурхан ба Эцэгийнхээ хаад, тахилч нар болгосон 
Түүнд мөнхөд алдар, эрх мэдэл байх болтугай. Амен. (Илчлэлт 
1:5-6) 

10 Мөн биднийг өөрсдийн Бурханд хаад, тахилч нар болгов; 
Мөн бид дэлхий дээр хаанчлах болно. (Илчлэлт 5:10) 

Үүний ирээдүйн нэг тал нь мөнх бус хүмүүст Бурханы замаар алхахыг 
заах болно: 

19 Учир нь хүмүүс Сионд Иерусалимд амьдрах болно; Чи 
дахиж уйлахгүй. Таны уйлах чимээнээр Тэр чамд маш их 
нигүүлсэнгүй хандах болно; Тэр үүнийг сонсоод чамд 
хариулах болно. 20 Мөн Их Эзэн чамд зовлон зүдгүүрийн талх, 
зовлонгийн усыг өгсөн ч багш нар чинь цаашид буланд 
нүүхгүй, харин нүд чинь багш нарыг чинь харах болно. 21 Чи 

баруун гар тийшээ эргэх бүртээ, эсвэл зүүн тийш эргэх бүртээ "Энэ бол 
зам, түүгээр яв" гэсэн үгийг ард чинь сонсох болно . (Исаиа 
30:19-21) 

Хэдийгээр энэ нь мянган жилийн хаант улсын хувьд зөгнөл боловч энэ 
эрин үед Христэд итгэгчид дараах зүйлийг заах бэлтгэлтэй байх ёстой. 

12 ... энэ үед та нар багш байх ёстой (Еврей 5:12) 

15 Харин зүрх сэтгэлдээ Эзэн Бурханыг ариусгаж, та нарын 
дотор байгаа найдварын учрыг асуусан хүн бүрд даруу байдал 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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хийгээд айдастайгаар хариулахад үргэлж бэлэн байгаарай (1 
Петр 3:15, KJV). 

Илүү үнэнч Христэд итгэгчдийн ихэнх нь Агуу гай гамшиг эхлэхийн 
өмнөхөн олон хүнд дараах зааварчилгаа өгөх болно гэдгийг Библид 
харуулдаг . 

33 Хүмүүсийн ойлгодог хүмүүс олон хүнд сургах болно (Даниел 
11:33) 

Тиймээс суралцах, нигүүлсэл, мэдлэгээр өсөх (2 Петр 3:18) нь бидний 
одоо хийх ёстой зүйл юм. Бурханы хаант улс дахь таны үүргийн нэг 
хэсэг бол заах чадвартай байх явдал юм. Филадельфийн (Илчлэлт 3:7-
13) илүү итгэлтэй Христэд итгэгчдийн хувьд мянган жилийн хаант улс 
эхлэхээс өмнө сайн мэдээний чухал гэрчийг дэмжих нь үүнд багтах 
болно (Матай 24:14). 

Бурханы хаант улс байгуулагдсаны дараа Бурханы хүмүүс гэмтсэн 
гаригийг сэргээхэд туслах болно. 

12 Та нарын дундах хүмүүс хуучин хогийн газруудыг барих 
болно ;  
Та олон үеийн суурийг босгох болно; Мөн чамайг эвдрэлийг 
засагч, оршин суух гудамжуудыг сэргээгч гэж нэрлэх болно. 
(Исаиа 58:12) 

Тиймээс, энэ эрин үед Бурханы замаар амьдарч байсан Бурханы 
хүмүүс сэргээн босголтын энэ үед хүмүүсийг хотод (болон бусад 
газарт) амьдрахад хялбар болгоно. Дэлхий үнэхээр илүү сайхан газар 
болно. Бид одоо Христийн элч байх ёстой, тиймээс бид Түүний хаант 
улсад үйлчилж чадна. 

Жинхэнэ сайн мэдээний захиас нь хувиргагч юм 

Есүс “Хэрэв та нар Миний үгэнд байх юм бол үнэхээр Миний шавь нар 
мөн. 32 Мөн та нар үнэнийг мэдэх болно, мөн үнэн таныг чөлөөлөх 
болно” (Иохан 8:31-32). Бурханы хаант улсын сайн мэдээний тухай 
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үнэнийг мэдэх нь биднийг энэ ертөнцийн хуурамч итгэл найдварт 
баригдахаас чөлөөлдөг. Бид үр дүнтэй, Бурханы төлөвлөгөөг 
зоригтойгоор дэмжиж чадна! Сатан бүх дэлхийг мэхэлсэн (Илчлэлт 
12:9) бөгөөд Бурханы хаант улс бол жинхэнэ шийдэл юм. Бид үнэний 
талд зогсож, өмгөөлөх хэрэгтэй (Иохан 18:37-г үзнэ үү). 

Сайн мэдээний захиас нь хувийн авралын тухай биш юм. Бурханы 
Хаанчлалын тухай сайн мэдээ энэ эрин үед хүнийг өөрчлөх ёстой: 

2 Мөн энэ дэлхийд зохицож болохгүй, харин Бурханы тэрхүү 
сайн бөгөөд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц мөн төгс хүсэл юу 
болохыг батлахын тулд оюун ухаанаа шинэчлэх замаар 
өөрчлөгд. (Ром 12:2) 

Жинхэнэ Христэд итгэгчид Бурханд болон бусдад үйлчлэхээр 
өөрчлөгддөг. 

22 Боолууд аа, бүх зүйлд махан биеийн дагуух эзэддээ 
дуулгавартай байгтун . 23 Мөн та нар юу ч хийсэн, хүнд биш 
харин Их Эзэний төлөө чин сэтгэлээсээ хий . Учир нь та Эзэн 
Христэд үйлчилдэг. (Колоссай 3:22-24) 

28 Тиймийн тул, нэгэнт бид сэгсэрч үл болох хаант улсыг хүлээн 
авч байгаа тул бид Бурханд хүндэтгэлтэй, бурханаас эмээж, 
хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц үйлчилж болох нигүүлслийг авцгаая. 
(Еврей 12:28) 

Жинхэнэ Христэд итгэгчид ертөнцөөс өөрөөр амьдардаг. Бид зөв 
буруугийн талаарх дэлхийн жишгээс дээгүүр Бурханы хэм хэмжээг 
хүлээн зөвшөөрдөг . Шударга хүмүүс итгэлээр амьдардаг (Еврей 
10:38), учир нь энэ эрин үед Бурханы замаар амьдрахад итгэл 
хэрэгтэй. Христэд итгэгчид амьдарч буй ертөнцөөсөө маш өөр гэж 
үздэг байсан тул тэдний амьдралын хэв маягийг Шинэ Гэрээнд "Зам" 
гэж нэрлэсэн байдаг (Үйлс 9:2; 19:9; 24:14 , 22 ). Дэлхий “Каины 
замаар” (Иуда 11) гэгддэг Сатаны нөлөөн дор аминчхан амьдардаг. 
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Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ бол зөвт байдал, баяр баясгалан, 
амар амгалангийн захиас юм (Ром 14:17). Зөв ойлгогдсон зөгнөлийн 
үг нь тайтгарлыг өгдөг (1 Коринт 14:3; 1 Тесалоник 4:18), ялангуяа бид 
дэлхий сүйрч байгааг харж байхад (Лук 21:8-36-г үзнэ үү). Жинхэнэ 
Христэд итгэгч амьдралын хэв маяг нь сүнслэг элбэг дэлбэг байдал, 
бие махбодийн адислалд хүргэдэг (Марк 10:29-30). Энэ нь дэлхийд 
Бурханы хаант улс хэрэгтэй гэдгийг үүнийг амьдарч байгаа хүмүүс 
ойлгодогийн нэг хэсэг юм. Христэд итгэгчид бол Бурханы хаант улсын 
элч нар юм. 

Христэд итгэгчид бидний найдвар бие махбодод биш, сүнслэг 
байдалд найддаг, гэвч бид бие махбодийн ертөнцөд амьдардаг (Ром 
8:5-8). Бидэнд “сайн мэдээний найдвар” бий (Колоссай 1:23). Энэ бол 
эртний Христэд итгэгчид өнөөдөр Есүсийг тунхагладаг олон хүн 
үнэхээр ойлгохгүй байгааг ойлгосон зүйл юм. 
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6. күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйылган 

акталышыбыз үчүн тирилген... 

Грек-Ромын сүмүүд Бурханы хаанчлалын талаар заадаг гэж үздэг ч 
энэ нь юу болохыг ойлгоход бэрхшээлтэй байдаг. Жишээлбэл, 
Католик нэвтэрхий толь хаант улсын тухай ингэж заадаг: 

Христийн ... Түүний сургаалын үе шат бүрд энэ хаант улс бий 
болох, түүний янз бүрийн талууд, түүний нарийн утга учир, 
түүнд хүрэх арга зам нь Түүний ярианы гол хэсгийг бүрдүүлдэг 
тул Түүний хэлсэн үгийг “сайн мэдээ” гэж нэрлэдэг. 



66 
 

хаанчлалын”... тэд Сүмийг “Бурханы хаант улс” гэж ярьж 
эхэлсэн; харьц. Кол., I, 13; I Тес., ii, 12; Апок., I, 6, 9; v, 10, гэх 
мэт ... Энэ нь Сүмийг тэрхүү Тэнгэрлэг байгууллага гэсэн үг... 
(Пап Х. Бурханы хаант улс. Католик нэвтэрхий толь бичиг, VIII 
боть. 1910). 

Хэдийгээр дээр дурдсан нь “Кол., I, 13; I Тес., ii, 12; Апок., I, 6, 9; v, 10,” 
Хэрэв та тэдгээрийг хайх юм бол эдгээр шүлгүүдийн нэг нь ч Сүм бол 
Бурханы хаант улс байх тухай юу ч хэлээгүй болохыг олж мэдэх болно. 
Тэд итгэгчид Бурханы хаант улсын нэг хэсэг байх эсвэл энэ нь Есүсийн 
хаант улс гэдгийг заадаг. Олон хүмүүс сайн мэдээг өөрчлөх юм уу, 
худал мэдээ рүү шилжих болно гэдгийг Библид анхааруулдаг (Галат 
1:3-9). Харамсалтай нь янз бүрийн хүмүүс үүнийг хийсэн. 

Есүс “Би бол зам, үнэн, амь мөн. Надаар дамжихаас өөр хэн ч Эцэгт 
ирдэггүй ” (Иохан 14:6). Петр : "Мөн өөр хэнд ч аврал байхгүй, учир нь 
бид аврагдах ёстой өөр нэр тэнгэрийн доор хүмүүст өгөгдсөнгүй" гэж 
заасан (Үйлс 4:12) . Петр иудейчүүдэд бүгд наманчилж, Есүсийг 
аврагдахын тулд хүлээн зөвшөөрөх итгэлтэй байх ёстой гэж хэлсэн 
(Үйлс 2:38). 

Үүний эсрэгээр Пап лам Францис шашингүй үзэлтнүүд Есүсгүйгээр 
сайн үйлсээрээ аврагдаж чадна гэж заасан байдаг! Тэрээр мөн 
иудейчүүд Есүсийг хүлээн авалгүйгээр аврагдах болно гэж заадаг! 
Нэмж дурдахад тэрээр болон зарим Грек-Ромчууд мөн "Мариа"-гийн 
библийн бус хувилбар нь сайн мэдээний түлхүүр, түүнчлэн шашны 
болон шашин хоорондын эв нэгдлийн түлхүүр гэж үздэг бололтой. 
Харамсалтай нь тэд болон бусад хүмүүс Есүс болон Бурханы 
Хаанчлалын жинхэнэ сайн мэдээний ач холбогдлыг ойлгодоггүй. 
Олон хүмүүс худал сайн мэдээг сурталчилж байна. 

Олон хүмүүс нүдээр алхаж, дэлхийд итгэхийг хүсдэг. Шинэ Гэрээнд 
Христэд итгэгчид дээрээс харах ёстой гэж заадаг. 

2 Газар дээрх юмсыг бус, харин дээр дурдсан зүйлсийг анхаарч 
үз. (Колоссай 3:2) 
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7 Учир нь бид нүдээрээ бус итгэлээр алхдаг. (2 Коринт 5:7) 

Гэсэн хэдий ч Пап лам Пиус XI сүмийнхээ дэргэд алхахыг үндсэндээ 
заажээ. 

...Католик сүм бол дэлхий дээрх Христийн хаант улс юм. ( 
Пиусын нэвтэрхий толь бичиг Quas Примас ). 

CatholicBible101 вэб сайтад “ Бурханы хаант улсыг МЭ 33 онд Есүс 
Христ дэлхий дээр, Петр... Католик Сүм тэргүүтэй Түүний Сүмийн 
хэлбэрээр байгуулсан” гэж бичжээ. Гэсэн хэдий ч Бурханы мянган 
жилийн хаант улс энд байхгүй, Ромын сүм ч байхгүй, гэхдээ энэ нь 
дэлхий дээр байх болно. Хэдийгээр Бурханы жинхэнэ сүмд 
“хаанчлалын түлхүүрүүд” байдаг (Матай 16:19) хэдий ч сүм бол хаант 
улс гэж ярьдаг хүмүүс “мэдлэгийн түлхүүрийг булааж авсан” (Лук 
11:52). 

Ромын Сүм удахгүй болох дэлхий дээрх мянган жилийн Бурханы 
хаант улсын эсрэг маш хатуу сургаал хэлдэг бөгөөд энэ нь үндсэндээ 
Католик сүмийн албан ёсны катехизмд дурдсан цорын ганц 
"Антихристийн сургаал" юм . 

676 Антихристийн хууран мэхлэлт нь зөвхөн эсхатологийн 
шүүлтээр дамжуулан түүхээс цааш биелэх боломжтой 
Мессиагийн итгэл найдварыг түүхэнд ухаарах тухай мэдэгдэл 
гаргах болгонд аль хэдийн дэлхий даяар хэлбэржиж эхэлдэг. 
Сүм хаант улсыг хуурамчаар үйлдэхийн өөрчилсөн хэлбэрийг 
хүртэл няцааж, мянганы үзэл нэрийн дор орж ирсэн... 
(Католик сүмийн катехизм. Imprimatur Potest + Жозеф 
Кардинал Ратзингер. Doubleday, NY 1995, p. 194) 

Харамсалтай нь үүнтэй санал нийлж байгаа хүмүүс эцэст нь Бурханы 
хаант улсын сайн мэдээг тунхаглахад томоохон асуудал тулгарах 
болно. Зарим нь авна 

тунхаглагчдын эсрэг аймшигтай алхам хийсэн (Даниел 7:25; 11:30-36). 
Гэхдээ та Есүсийг Эзэн гэж тунхаглагчид бүгд хаант улсад байх биш 
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гэж үү? Үгүй ээ, тэд тийм биш байх болно. Есүс юу хэлснийг 
анзаараарай: 

21 " Надад "Эзэн, Эзэн" гэж хэлдэг хүн бүр тэнгэрийн хаанчлалд 
орохгүй, харин тэнгэр дэх Эцэгийн минь хүслийг биелүүлдэг 
хүн орно. 22 Тэр өдөр олон хүн Надад “Эзэн, Эзэн минь, бид Таны 
нэрээр эш үзүүлээгүй, Таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, Таны 
нэрээр олон гайхамшгийг үйлдээгүй гэж үү?” гэж хэлэх болно. 
23 Тэгээд би тэдэнд "Би та нарыг хэзээ ч таньж байгаагүй; Хууль 
бус үйлдэгчид ээ, Надаас зайл !” (Матай 7:21-23) 

Төлөөлөгч Паул "хууль бус байдлын нууц" нь түүний үед "аль хэдийн 
ажиллаж байсан" (2 Тесалоник 2:7) байсныг тэмдэглэжээ. Энэхүү 
хууль бус байдал нь эцсийн цаг үед Библид сэрэмжлүүлсэн “Нууц, 
Агуу Вавилон” (Илчлэлт 17:3-5) гэж нэрлэгддэг зүйлтэй холбоотой юм. 

“Хууль бус байдлын нууц” нь Бурханы арван зарлигийн хууль гэх 
мэтийг сахих шаардлагагүй гэж үздэг Христэд итгэгчдийг хүлээн 
зөвшөөрөхтэй холбоотой бөгөөд/эсвэл үүнд маш олон үл хамаарах 
зүйл байдаг ба/эсвэл Бурханы зарлигийг зөрчих наманчлалын хүлээн 
зөвшөөрөгдөх хэлбэрүүд байдаг. Иймээс тэд өөрсдийгөө Бурханы 
хуулийн нэг хэлбэр гэж боддог ч Есүс эсвэл Түүний элч нарын хууль 
ёсны гэж хүлээн зөвшөөрсөн Христийн шашны хэлбэрийг сахидаггүй. 

Грек-Ромчууд бол Бурханы зарлигуудыг зөрчсөн ч тэдний уламжлал 
үүнийг хүлээн зөвшөөрч байна гэж мэдэгдсэн фарисайчуудтай адил 
юм—Есүс энэ хандлагыг буруушаасан (Матай 15:3-9)! Исаиа мөн 
өөрсдийгөө Бурханых гэж зарладаг хүмүүс Түүний хуулийг эсэргүүцнэ 
гэдгийг анхааруулсан (Исаиа 30:9). Энэхүү хууль бус бослого нь 
харамсалтай нь бид үүнийг өнөөг хүртэл харж байна. 

дэлхий дээрх Бурханы хаант улсын библийн бус хувилбарыг энх 
тайванд хүргэнэ гэдэгт итгэдэг бололтой . Бичвэр нь удахгүй болох 
экуменик эв нэгдэл нь хэдэн жилийн турш амжилтанд хүрэхээс 
сэрэмжлүүлдэг (тэмдэглэл: католик шашинтнаар батлагдсан орчуулга 
болох Шинэ Иерусалим Библийг үзүүлэв): 
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4 Тэр араатанд эрх мэдлээ өгсөн тул тэд лууны өмнө мөргөв; 
Тэд араатны өмнө мөргөж, "Араатантай хэн зүйрлэх вэ?" 
Үүний эсрэг хэн тэмцэж чадах вэ?' 5 Тэр араатан амаараа 
сайрхаж, доромжлохыг зөвшөөрч, дөчин хоёр сарын турш 
идэвхтэй байхыг зөвшөөрөв. 6 Тэр нь Бурханыг, Түүний нэрийг, 
Түүний тэнгэрлэг майханыг болон тэнд хоргодох бүх 
хүмүүсийг доромжлон доромжилж байв. 7 Гэгээнтнүүдийн 
эсрэг дайн хийж, тэднийг байлдан дагуулахыг зөвшөөрч, 
үндэс угсаа, ард түмэн, хэл, үндэстэн бүр дээр эрх мэдэл 
өгсөн; 8 Мөн дэлхийн бүх хүмүүс, өөрөөр хэлбэл, тахил өргөх 
Хурганы амийн номд дэлхий байгуулагдсанаас хойш нэр нь 
бичигдээгүй байгаа бүх хүмүүс үүнийг шүтэх болно. 9 Сонсож 
чаддаг хэн бүхэн сонсогтун: 10 Олзлогдоход зориулагдсан 
хүмүүс ; тэдгээр нь илдээр үхтэл нь илдээр үхэх болно. Ийм 
учраас гэгээнтнүүд тэсвэр тэвчээр, итгэлтэй байх ёстой. 
(Илчлэлт 13:4-10, NJB) 

Библид Вавилоны эв нэгдлийн төгсгөл ирэхээс сэрэмжлүүлсэн байдаг. 

1 Долоон аягатай байсан долоон тэнгэр элчийн нэг нь надтай 
ярихаар ирж, "Нааш ир, би чамд арвин усны эрэг дээр суусан 
агуу биеэ үнэлэгчийн шийтгэлийг үзүүлье. 2 Дэлхийн бүх хаад 
түүнтэй хамт Өөрсдийгөө биеэ үнэлж, садар самуунынхаа 
дарсанд дэлхийн бүх хүн амыг согтууруулсан”. 3 Тэр намайг 
сүнсээр элсэн цөлд аваачсан бөгөөд тэнд долоон толгой, 
арван эвэртэй, дээр нь доромжилсон цол хэргэм бичигдсэн 
час улаан араатан унаж яваа эмэгтэйг би харав. 4 Тэр эмэгтэй нил 

ягаан, час улаан хувцас өмсөж, алт, үнэт чулуу, сувдаар гялалзсан байсан бөгөөд биеэ үнэлдэг 

жигшүүрт бузараар дүүрэн алтан дарсны аяга барьжээ. 5 Түүний 
духан дээр "Дэлхий дээрх бүх биеэ үнэлэгчид болон бүх 
бузар үйлсийн эх болох Агуу Вавилон" гэсэн нууцлаг нэр 
бичигдсэн байв. 6 Тэр согтуу, гэгээнтнүүдийн цус болон 
Есүсийн алагдагсдын цусанд согтуу байсныг би харав; мөн би 
түүнийг хараад, би бүрэн ид шидтэй байсан. (Илчлэлт 17:1-6, 
NJB) 
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9 Энэ нь ухаалаг байхыг шаарддаг. Долоон толгой нь эмэгтэйн 
сууж буй долоон толгод юм. . . 18 Чиний харсан эмэгтэй бол 
дэлхий дээрх бүх захирагчдыг захирах агуу хот мөн”. (Илчлэлт 
17: 9,18 , НЖБ) 

1 Үүний дараа өөр нэгэн тэнгэр элч түүнд өгөгдсөн агуу эрх 
мэдэлтэйгээр тэнгэрээс бууж ирэхийг би харав; дэлхий түүний 
алдар суугаар гэрэлтэв. 2 Тэрээр дуугаа өндөрсгөн, "Вавилон 
сүйрч, Агуу Вавилон унасан, чөтгөрүүдийн үүр, бузар сүнс, 
бузар, жигшүүрт шувуудын орогнох газар болжээ . 3 Бүх 
үндэстнүүд түүний садар самуун дарснаас уусан. Дэлхий дээрх 
бүх хаан түүнтэй биеэ үнэлж, худалдаачин бүр түүний 
завхайрлаар баяжсан”. 4 Тэнгэрээс өөр нэг дуу хоолой ярив. " 
Ард түмэн минь, та нар түүний гэмт хэрэгт холбогдож, ижил 
гамшигт өртөхгүйн тулд түүнээс холд " гэж хэлэхийг би 
сонссон . 5 Түүний гэм нүгэл нь тэнгэрт хүрсэн бөгөөд Бурхан 
түүний гэмт хэргүүдийг санаж байна. Тэр бусадтай харьцсан 
шиг түүнд ханд. 6 Түүнд нэхэмжилсэн мөнгөө хоёр дахин төлөх 
ёстой. Тэр өөрийн хольцтой хоёр дахин хүчтэй аягатай байх 
ёстой. 7 Түүний сүр жавхлан , зугаа цэнгэл бүр нь тамлал, зовлон 
шаналалтай таарах ёстой. Би хатан хаан ширээнд заларсан гэж 
тэр бодож байна; Би бэлэвсэн эхнэр биш бөгөөд хагацлыг 
хэзээ ч мэдэхгүй. 8 Үүний тулд нэг өдрийн дотор өвчин, 
гашуудал, өлсгөлөн түүний дээр гамшгууд буух болно. Тэр 
газарт шатах болно. Түүнийг буруушаасан Эзэн Бурхан бол 
хүчирхэг". 9 Түүнтэй биеэ үнэлж, түүнтэй хамт зугаа цэнгэл 
хийсэн дэлхийн хаад түүний төлөө гашуудаж, уйлах болно. 
Түүнийг шатаж байхад тэд утааг хардаг, (Илчлэлт 18:1-9, NJB) 

Зехариад Библи ирэх Вавилоныг сэрэмжлүүлж, Есүсийг буцаж ирэх 
хүртэл зөв эв нэгдэл бий болохгүй гэдгийг харуулдаг: 

10 Анхаар! Анхаар! "Умардын нутгаас зугт" гэж ЭЗЭН тунхаглаж 
байна, учир нь Би та нарыг тэнгэрийн дөрвөн салхи руу 
тараасан" гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна. 11 Анхаар! Вавилоны 
охинтой хамт амьдарч байгаа Сион оо, зугт ! 
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12 Учир нь алдар суугаас хойш Сабаот ЭЗЭН ингэж айлдаж 
байна 

Би чамайг дээрэмдсэн үндэстнүүдийн тухай "Чамд хүрсэн хүн 
миний нүдний цөцгийд хүрдэг. 13 Одоо харагтун, Би тэдний 
дээр гараа даллаж, тэдний боолчлосон хүмүүс тэднийг 
дээрэмдэх болно”. Дараа нь та нар ЭЗЭН Сабаот намайг 
илгээсэн гэдгийг мэдэх болно! 14 Сионы охин аа, дуул, баярла, 
учир нь би та нарын дунд амьдрахаар ирж байна" гэж ЭЗЭН 
тунхаглаж байна. 15 Тэр өдөр олон үндэстэн ЭЗЭНд 
хөрвүүлэгдэх болно. Тийм ээ, тэд түүний ард түмэн болж, та 
нарын дунд амьдрах болно. Тэгээд Сабаот ЭЗЭН намайг чам 
уруу илгээсэн гэдгийг та нар мэдэх болно! 16 ЭЗЭН Ариун газар 
дахь Иудаг эзэмшиж, Иерусалимыг дахин өөрийн сонголт 
болгоно. (Зехариа 2:10-16, NJB; KJV /NKJV хувилбаруудад 
ишлэлүүдийг Зехариа 2:6-12 гэж жагсаасан болохыг анхаарна 
уу) 

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, Ватикан, олон протестант, Зүүн 
Ортодокс удирдагчдын сурталчилж буй экуменик болон шашин 
хоорондын хөдөлгөөнийг Библи илт буруушааж байгаа бөгөөд 
тэднийг дэмжих ёсгүй. Есүс “олон хүнийг мэхлэх” Түүнийг дагадаг гэх 
хүмүүсийн талаар анхааруулсан (Матай 24:4-5) . Ихэнх экуменизм нь 
Илчлэлт 6:1-2 дахь "цагаан морьтон" (тэр нь Есүс БИШ) болон Илчлэлт 
17-д гардаг янхантай холбоотой байдаг. 

Зехариагийн нэгэн адил элч Паул мөн Есүсийг буцаж ирэхээс нааш 
итгэлийн жинхэнэ нэгдэл бий болохгүй гэж заасан: 

13 Бид бүгд Бурханы Хүүгийн талаарх итгэл, мэдлэгийн хувьд 
нэгдмэл байдалд хүрч, Христийн Өөрийн бүрэн дүүрэн 
байдалд бүрэн төлөвшсөн төгс Хүнийг бүрдүүлэх хүртэл . 
(Ефес 4:13, NJB) 

Энэхүү эв нэгдэл нь Есүсийг эргэж ирэхээс өмнө ирдэг гэдэгт итгэдэг 
хүмүүс алдаатай байдаг. Үнэндээ Есүс буцаж ирэхдээ Түүний эсрэг 
жагсах үндэстнүүдийн эв нэгдлийг устгах хэрэгтэй болно. 
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11:15 Дараа нь долоо дахь тэнгэр элч бүрээгээ үлээж, "Дэлхийн 
хаанчлал нь бидний Эзэн ба Түүний Христийн хаанчлал 
болсон бөгөөд тэрээр үүрд мөнхөд хаанчлах болно" гэж 
хашгирах дуу тэнгэрт сонсогдов. 16 Бурханы өмнө сэнтийд 
заларсан хорин дөрвөн ахлагч мөргөж, духаараа газарт хүрч, 
Бурханд мөргөж, 17 "Бүхнийг Чадагч Эзэн Бурхан, Байсан, 
Байсан Түүнд бид талархаж байна. Таны агуу хүчийг авч, 
хаанчлалаа эхлүүлнэ. 18 Үндэстнүүд үймээн самуунтай байсан 
бөгөөд одоо та нарын шийтгэл, үхэгсэд шүүгдэх, мөн 
бошиглогчид болох бошиглогчид чинь, гэгээнтнүүд болон 
таны нэрээс эмээдэг жижиг, том хүмүүс шагнагдах цаг иржээ. . 
Дэлхийг сүйрүүлж буй хүмүүсийг устгах цаг ирлээ”. (Илчлэлт 
11:15-18, NJB) 

19:6 Далай тэнгисийн чимээ эсвэл аянгын их архирах мэт асар 
олон хүмүүсийн дуу хоолойг би сонсов, "Аллелуиа! Бидний 
Төгс Хүчит Бурхан ЭЗЭНий хаанчлал эхэлсэн; . . . 19 Дараа нь би 
араатан дэлхийн бүх хаад болон тэдний их цэрэг Морьтон 
болон түүний цэрэгтэй тулалдахаар цугларч байхыг харав. 20 

Гэвч араатны төлөө гайхамшгуудыг үйлдэж, араатны тэмдгээр 
тамгалахыг хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүс болон түүний хөшөөнд 
мөргөгчдийг хуурсан хуурамч эш үзүүлэгчийн хамт араатан 
олзлогдов. Энэ хоёрыг шатаж буй хүхрийн галт нуур руу 
амьдаар нь хаяв . 21 Үлдсэн нь Морьтон мориных нь амнаас 
гарсан илдэнд хөнөөгдөж, бүх шувууд махаараа цангав. . . 20:4 

Дараа нь би сэнтийнүүдийг харав, хаана тэд суудалдаа сууж, 
тэдэнд шүүлт хийх эрх мэдэл олгогдсон байна. Би Есүсийн 
төлөө гэрчилж, Бурханы үгийг номлосныхоо төлөө толгойг нь 
тайруулсан, мөн араатан юм уу түүний хөшөөнд мөргөхөөс 
татгалзаж, духан дээрээ эсвэл гартаа тамга тэмдгийг хүлээн 
зөвшөөрөхгүй байсан бүх хүмүүсийн сүнсийг харсан ; Тэд амьд 
болж , Христтэй хамт мянган жил хаанчлав. (Илчлэлт 19: 6,19-
21; 20:4, НЖБ ) 

Есүс Өөрийнх нь эсрэг нэгдсэн дэлхийн цэргийг устгах хэрэгтэй болно 
гэдгийг анзаараарай. Дараа нь Тэр болон гэгээнтнүүд хаанчлах болно. 
Тэр цагт итгэлийн зөв нэгдэл бий болно. Харамсалтай нь, олон хүн элч 
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Паулын анхааруулсны дагуу сайн мэт харагддаг ч тийм биш хуурамч 
үйлчлэгчдийг сонсох болно (2 Коринт 11:14-15). Хэрвээ илүү их хүн 
Библи болон Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээг жинхэнэ утгаар нь 
ойлгодог байсан бол Есүсийн эсрэг бага тулалдах байсан.  
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7. тирилүүсү документтелген болгон 

Хэдийгээр хүмүүс биднийг ийм ухаантай гэж бодох дуртай ч бидний 
ойлголтод хязгаар байдаг ч Бурханы “ойлголт хязгааргүй” (Дуулал 
147:5). 

Тийм ч учраас энэ гарагийг засахын тулд Бурханы оролцоо хэрэгтэй 
болно. 
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Олон хүн Бурханд итгэдэг ч , хүмүүсийн дийлэнх нь Түүний жинхэнэ 
зааврын дагуу амьдрахыг хүсдэггүй. Дараахь зүйлийг анхаарч 
үзээрэй. 

8 Хүн аа, Тэр чамд юу сайн болохыг харуулсан; Шударга ёсоор 
үйлдэж, өршөөл нигүүлслийг хайрлаж, Бурхантайгаа даруухан 
алхахаас өөр юуг Их Эзэн танаас шаардах вэ? (Мика 6:8) 

хамт даруухан алхах нь хүн төрөлхтний үнэхээр хийх хүсэлгүй зүйл 
биш юм. Адам, Ева хоёрын үеэс (Эхлэл 3:1-6) хүн төрөлхтөн Бурханы 
зарлигуудыг үл харгалзан өөрсөддөө болон өөрсдийнхөө тэргүүнд 
тавих зүйлд тулгуурлахаар сонгосон (Египетээс гарсан нь 20:3-17). 

Сургаалт үгс номд заадаг: 

5 Бүх зүрх сэтгэлээрээ ЭЗЭНд найд, Өөрийн ойлголтод бүү найд 
. 6 Бүх замдаа Түүнийг хүлээн зөвшөөр, Тэр чиний замыг 
чиглүүлэх болно. 7 Өөрийнхөө нүдээр бүү мэргэн бай; Эзэнээс 
эмээж, бузар муугаас зайл. (Сургаалт үгс 3:5–7) 

Гэсэн хэдий ч ихэнх хүмүүс Бурханд чин сэтгэлээсээ найддаггүй, эсвэл 
Түүний алхмуудыг нь чиглүүлэхийг хүлээхгүй. Олон хүмүүс Бурханы 
хүссэн зүйлийг хийнэ гэж хэлдэг ч үүнийг хийдэггүй. Хүн төрөлхтөн 
Сатанд хууртагдаж (Илчлэлт 12:9), дэлхийн хүсэл тачаал болон 
“амийн бардамнал”-д автсан (1 Иохан 2:16). 

Тиймээс олон хүн өөрсдийгөө хамгийн сайн мэддэг гэж боддог учраас 
өөрсдийн шашны уламжлал, шашны засаглалыг бий болгосон. Гэсэн 
хэдий ч тэд (Иеремиа 10:23-ыг харна уу) үнэхээр наманчлахгүй. 

Тийм ч учраас хүн төрөлхтөнд Бурханы хаант улс хэрэгтэй (Матай 
24:21-22). 

Эрхэм дээдсийн тухай бод 

Есүсийн хэлсэн хамгийн сайн мэддэг цуврал мэдэгдлүүдийн нэг бол 
Чидун уулан дээрх номлолдоо хэлсэн ерөөл юм. 
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Түүний хэлсэн заримыг анхаараарай: 

3 "Сүнсний ядуу хүмүүс ерөөлтэй еэ. Учир нь тэнгэрийн 
хаанчлал тэднийх юм. 4 Гашуудаж буй хүмүүс ерөөлтэй 
еэ.Учир нь тэд тайвшрах болно. 5 Дөлгөөн хүмүүс ерөөлтэй 
еэ.Учир нь тэд дэлхийг өвлөх болно. 6 Зөвт байдлын төлөө өлсөж 
цангагчид ерөөлтэй еэ, учир нь тэд цатгалан байх болно. 7 

Өршөөлтэй хүмүүс ерөөлтэй еэ.Учир нь тэд өршөөлийг хүртэх 
болно. 8 Зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун хүмүүс ерөөлтэй еэ.Учир 
нь тэд Бурханыг харах болно. 9 Амар амгаланг тогтоогчид 
ерөөлтэй еэ.Учир нь тэд Бурханы хөвгүүд гэж нэрлэгдэх 
болно. 10 Зөв шударга байдлын төлөө хавчигдаж байгаа хүмүүс 
ерөөлтэй еэ.Учир нь тэнгэрийн хаанчлал тэднийх билээ. 
(Матай 5:3-10) 

Энэ нь Бурханы Хаанчлалд (Марк 4:30-31-ийг харна уу), Матай 
ихэвчлэн тэнгэрийн хаант улс гэж нэрлэдэг (Матай 13:31-ийг үзнэ үү), 
эдгээр адислагдсан амлалтууд биелэх болно. Дөлгөөн хүмүүс дэлхийг 
өвлөн авах, Бурханыг харах цэвэр ариун хүмүүсийн амлалт Бурханы 
хаант улсад биелнэ. Бурханы хаант улс дахь адислалуудын тухай сайн 
мэдээг тэсэн ядан хүлээж байгаарай! 

Бурханы замууд зөв 

Үнэн бол Бурхан бол хайр (1 Иохан 4: 8,16 ) бөгөөд Бурхан хувиа 
хичээгч БИШ. Бурханы хуулиуд нь Бурханд болон хөршөө хайрлах 
хайрыг харуулдаг (Марк 12:29-31; Иаков 2:8-11). Дэлхийн замууд нь 
аминчхан бөгөөд үхлээр төгсдөг (Ром 8:6). 

Жинхэнэ Христэд итгэгчид дараах зарлигуудыг дагаж мөрддөгийг 
Библид харуулдаг болохыг анхаарна уу. 

1 Есүс бол Христ гэдэгт итгэдэг хүн Бурханаас төрсөн бөгөөд 
Төрсөн Түүнийг хайрладаг хүн бүр Түүнээс Төрсөн Нэгнийг 
хайрладаг. 2 Бид Бурханыг хайрлаж, Түүний зарлигуудыг сахих 
үедээ Бурханы хүүхдүүдийг хайрладаг гэдгээ үүгээр бид 
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мэднэ. 3 Учир нь бид Түүний зарлигуудыг сахих нь Бурханы 
хайр юм. Мөн Түүний тушаалууд 

дарамт биш . (1 Иохан 5:1-3) 

Бурханы бүх “зарлигууд нь зөвт байдал” (Дуулал 119:172). Түүний 
замууд цэвэр ариун (1 Тит 1:15). Харамсалтай нь, олон хүн "хууль 
бус"-ын янз бүрийн хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч, Есүс хууль эсвэл 
бошиглогчдыг устгах гэж БИШ, харин тэдгээрийг биелүүлэхийн тулд 
(Матай 5:17) ирсэн гэдгийг ойлгодоггүй бөгөөд тэдгээрийн жинхэнэ 
утгыг тайлбарлаж, олон хүнийхээс илүү өргөжүүлэх замаар гэж 
бодсон (жишээ нь Матай 5:21-28). Есүс “ Тэднийг үйлдэж, заадаг хүн 
тэнгэрийн хаанчлалд агуу гэж нэрлэгдэх болно” (Матай 5:19) гэж 
заасан (“Бурханы хаант улс” болон “тэнгэрийн хаант улс” гэсэн нэр 
томъёог сольж болно). 

Үйлсгүй итгэл үхсэн гэж Библид заадаг (Иаков 2:17). Олон хүн Есүсийг 
дагадаг гэж ярьдаг ч Түүний сургаалд үнэхээр итгэдэггүй (Матай 7:21-
23) мөн Түүнийг байх ёстой шиг нь дуурайдаггүй (1 Коринт 11:1-ийг 
харна уу). “Нүгэл бол хуулийн зөрчил” (1 Иохан 3:4, KJV) бөгөөд бүгд 
нүгэл үйлдсэн (Ром 3:23). Гэсэн хэдий ч, Бурханд үнэхээр бүх хүмүүст 
зориулсан төлөвлөгөө байдаг тул нигүүлсэл нь шүүлтийг ялна (Иаков 
2:13) гэдгийг Библид харуулдаг (Лук 3:6-г үзнэ үү). 

Бурханы аргаас гадна хүний шийдэл ажиллахгүй. Мянган жилийн 
хаант улсад Есүс “төмөр таягаар” захирна (Илчлэлт 19:15) ба хүмүүс 
Бурханы замаар амьдрах тусам сайн сайхан нь ялна. Энэ дэлхийн 
нийгэм Бурхан болон Түүний хуулийг дагахаас татгалзсанаас болж 
дэлхийн БҮХ асуудал бий . Хүн төрөлхтөн нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх чадваргүй гэдгийг түүх харуулж байна. 

6 Учир нь махан биеийн сэтгэлгээтэй байх нь үхэл, харин 
сүнслэг сэтгэлгээтэй байх нь амьдрал ба амар амгалан юм. 7 

Учир нь махан биеийн оюун ухаан бол Бурханы эсрэг 
дайсагнал юм; Учир нь энэ нь Бурханы хуульд захирагддаггүй, 
мөн байж ч чадахгүй. 8 Тиймээс махан биетэй хүмүүс Бурханыг 
таалалд нийцүүлж чадахгүй. (Ром 8:6-8) 



78 
 

Христэд итгэгчид сүнслэг байдалд анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой 
бөгөөд бидний хувийн сул талыг үл харгалзан энэ эрин үед Бурханы 
Сүнс түүнд өгөгдсөн (Ром 8:9). 

26 Ах дүү нар аа, та нар махан биеийн дагуу мэргэн олон биш, 
олон хүчирхэг, олон язгууртнууд дуудагддаггүйг та нар харж 
байна. 27 Гэвч Бурхан мэргэн хүмүүсийг ичээхийн тулд 
ертөнцийн мунхаг зүйлсийг сонгосон бөгөөд хүчирхэг 
зүйлсийг ичээхийн тулд Бурхан дэлхийн сул доройг сонгосон; 
28 Байгаа зүйлсийг үгүй болгохын тулд Бурханы сонгосон ба үл 
тоомсорлодог ертөнцийн бааз ба үл тоомсорлодог зүйлсийг, 
29 Түүний оршихуйд ямар ч махан бие магтах ёсгүй. 30 Харин та 
нар Христ Есүс дотор байгаа бөгөөд тэрээр бидэнд Бурханаас 
мэргэн ухаан, зөвт байдал, ариусгал, гэтэлгэл болсон бөгөөд 31 

"Өгдөгч нь ЭЗЭНээр магтагдах болтугай" гэж бичигдсэн 
байдаг. (1 Коринт 1:26-31) 

Христэд итгэгчид Бурханы төлөвлөгөөгөөр алдарших ёстой! Бид одоо 
итгэлээр алхаж байна (2 Коринт 5:7), дээрээс харж (Колоссай 3:2) 
итгэлээр алхаж байна (Еврей 11:6). Бид Бурханы зарлигуудыг 
сахиснаар адислагдах болно (Илчлэлт 22:14). 

Яагаад Бурханы хаант улсын сайн мэдээ вэ? 

Протестантууд Есүсийг аврагчаар хүлээн зөвшөөрсний дараа Бурханы 
хаанчлалыг эрэлхийлсэн гэж боддог. Католик шашинтнууд нялх 
байхдаа баптисм хүртсэн хүмүүс өөрсдийн сүмд хаант улс болж орсон 
гэдэгт итгэдэг. Католик шашинтнууд болон Зүүн Ортодокс нь ариун 
ёслол гэх мэтээр дамжуулан Бурханы хаант улсыг эрэлхийлж байна 
гэж боддог. Христэд итгэгчид баптисм хүртэх гэж байгаа бол Грек-
Ром-Протестантууд хүн төрөлхтний асуудлыг шийдэхийн тулд дэлхий 
рүү хардаг. Тэд дэлхий дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх хандлагатай 
байдаг (Ром 8:6-8-ыг үзнэ үү). 

Эхлээд Бурханы хаанчлалыг эрэлхийлэх (Матай 6:33) нь Христэд 
итгэгчдийн насан туршийн зорилго байх явдал юм. Зорилго нь 
дэлхийгээс шийдлийг хайх биш, харин Бурхан ба Түүний замд хандах 
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явдал юм. Бурханы Хаанчлалын тухай сайн мэдээ бидний амьдралыг 
өөрчилдөг. 

Христэд итгэгчид Есүстэй хамт захирна гэж Библид бичсэн байдаг ч 
жинхэнэ Христэд итгэгчид хотуудыг захирна гэсэн үг гэдгийг та ойлгож 
байна уу? Есүс сургасан: 

12 "Нэгэн язгууртан өөртөө хаант улсаа хүлээн авч, буцаж 
ирэхээр алс холын улс руу явав. 13 Тэгээд тэр арван зарцаа 
дуудаж, тэдэнд арван мина өгөөд, "Намайг ирэх хүртэл бизнес 
хий" гэж хэлэв. 14 Гэвч иргэд нь түүнийг үзэн ядаж, араас нь 
төлөөлөгчдөө илгээж, "Бидэнд энэ хүнийг хаанчлахгүй" гэж 
хэлэв. 

15 "Тэрээр хариугаа аваад буцаж ирэхэд нь ийм болов 

Хаанчлалын үед тэрээр мөнгө өгсөн зарц нараа өөрт нь 
дуудуулахыг тушаав, ингэснээр хүн бүр худалдаа хийснээр хэр 
их ашиг олсныг тэрээр мэдэх болно. 16 Тэгэхэд эхнийх нь ирж, 
"Багш аа, таны мина арван мина олсон" гэв. 17 Тэр түүнд —
Сайн байна, сайн зарц минь. Та маш бага зүйлд итгэлтэй 
байсан тул арван хотыг захирч байгаарай”. 18 Хоёр дахь нь 
ирж, "Багш аа, таны мина таван мина олсон" гэв. 19 Үүний 
нэгэн адил тэрээр түүнд "Чи бас таван хотыг захир" гэж хэлэв. 
(Лук 19:12-19) 

Одоо байгаа өчүүхэн зүйлдээ үнэнч байгаарай. Христэд итгэгчид 
жинхэнэ хаант улсад жинхэнэ хотуудыг захирах боломжтой болно. 
Есүс мөн “ Хүн бүр ажлынх нь дагуу өгөх миний шагнал Надтай хамт 
байна” гэж хэлсэн (Илчлэлт 22:12). Бурханд төлөвлөгөө (Иов 14:15) 
болон Түүнд үнэхээр хариулах хүмүүст зориулсан газар (Иохан 14:2) 
бий (Иохан 6:44; Илчлэлт 17:14). Бурханы хаант улс бол жинхэнэ 
бөгөөд та түүний нэг хэсэг байж чадна! 

2016 оны эхээр “ Science ” сэтгүүлд “Олон хүмүүсийн хүч” гэсэн 
гарчигтай нийтлэл гарч, хиймэл оюун ухаан, олон нийтийн нөөц 
ашигласнаар хүн төрөлхтний өмнө тулгараад байгаа “хар муу 
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асуудлуудыг шийдэж чадна” гэж бичсэн байв. Гэсэн хэдий ч энэ 
нийтлэлд хорон муу гэж юу болохыг ойлгох нь битгий хэл түүнийг 
хэрхэн шийдвэрлэх талаар ч ойлгосонгүй. 

Хамтын ажиллагаа нь Бурханы жинхэнэ замыг дагахаас гадна 21- р 

зуунд их үерийн дараа хүн төрөлхтөн бүтэлгүйтсэн Бабелийн цамхаг 
барихаар хамтран ажиллаж байсан шиг бүтэлгүйтэх магадлалтай 
(Эхлэл 11:1-9). 

Ойрхи Дорнод зэрэг газар дэлхий дээрх асуудлуудыг (хүлээж буй түр 
зуурын олзыг үл харгалзан, жишээ нь Даниел 9:27a; 1 Тесалоник 5:3) 
хүмүүс шийдэхгүй—бидэнд Бурханы хаант улсын амар амгалан 
хэрэгтэй (Ром 14: 17). 

Олон улсын терроризмын асуудлууд хэдийгээр хүлээгдэж буй олзыг 
үл харгалзан НҮБ-д хууртагдсан хүмүүсээр шийдэгдэхгүй (Езекиел 
21:12-ыг харна уу) (Илчлэлт 12:9-ийг харна уу) - бидэнд Бурханы хаант 
улсын баяр баясгалан, тайтгарал хэрэгтэй. 

Дэлхийн улс орнууд дэлхийг устгахад туслах болно (Илчлэлт 11:18) 
шиг байгаль орчны асуудлуудыг олон улсын хамтын ажиллагаагаар 
ШИЙДЭХГҮЙ, харин Бурханы хаант улсаар шийдвэрлэх болно. 

Садар самуун явдал, үр хөндөлт, хүний биеийн хэсгийг худалдсан 
асуудлыг АНУ шийдэхгүй (Илчлэлт 18:13-ыг харна уу), харин Бурханы 
хаант улс шийднэ. 

АНУ, Их Британи болон бусад олон үндэстний их хэмжээний өрийг 
олон улсын зуучлалаар шийдэхгүй, харин эцсийн эцэст (Хабаккук 2:6-
8-д устгасны дараа) Бурханы хаант улс шийдэгдэх болно. 

Мунхаглал, буруу хүмүүжлийг НҮБ шийдэхгүй - бидэнд Бурханы хаант 
улс хэрэгтэй. Шашны мөргөлдөөнийг Библийн жинхэнэ Есүсээс өөр 
ямар ч экуменик-шашин хоорондын хөдөлгөөнөөр аврахыг зөвшөөрч 
шийдвэрлэхгүй. Нүгэл бол дэлхий дээрх АСУУДАЛ бөгөөд үүний тулд 
Есүсийн золиослол, Бурханы хаант улсад эргэн ирэх нь бидэнд 
хэрэгтэй. Орчин үеийн анагаах ухааны шинжлэх ухаанд хүний эрүүл 
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мэндийн талаарх бүх хариулт байдаггүй — бидэнд Бурханы хаант улс 
хэрэгтэй. 

Газар тариалангийн хомсдолын улмаас дэлхийн зарим хэсгийг 
өлсгөлөнгийн эрсдэлд оруулж буй генетикийн хувьд өөрчлөгдсөн 
организмууд өлсгөлөнгийн асуудлыг шийдэхгүй - бидэнд Бурханы 
хаант улс хэрэгтэй. 

Африк, Ази болон бусад газар нутаг дахь асар их ядуурал нь 
төгсгөлийн цаг 'Вавилон' (Илчлэлт 18:1-19-ийг харна уу) хэсэг 
хугацаанд ашиг тусаа өгөх боловч ядуурлын асуудлыг шийдэж 
чадахгүй - бидэнд Бурханы хаант улс хэрэгтэй. Есүсээс гадна хүн 
төрөлхтөн энэхүү "одоогийн бузар муу эрин"-д утопи авчирч чадна 
гэсэн санаа бол хуурамч сайн мэдээ юм (Галат 1:3-10). 

Бурханы Хаанчлалын мянган жилийн үе шат бол дэлхий дээр 
байгуулагдах жинхэнэ хаант улс юм. Энэ нь Бурханы хайрын хуулиуд 
болон удирдагчийн хувьд хайраар дүүрэн Бурханд үндэслэгдэх 
болно. Гэгээнтнүүд Христтэй хамт мянган жилийн турш хаанчлах 
болно (Илчлэлт 5:10; 20:4-6). Энэ хаант улс нь Бурханы сүмд үнэхээр 
багтдаг хүмүүсийг багтаах боловч Бурханы хаант улс бол Сүм (католик 
эсвэл өөр) гэж ямар ч сударт заагаагүй болно. Ромын Сүм мянган 
жилийн сургаалийг эсэргүүцсээр ирсэн бөгөөд хожим нь бид төгсгөлд 
ойртох тусам Библийн сайн мэдээний захиасыг илүү хүчтэй эсэргүүцэх 
болно. Энэ нь Матай 24:14-ийг биелүүлэхэд тус болохуйц хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр ихээхэн мэдээлэл авах болно. 

Бурханы хаант улс эцсийн шатандаа “Бурханаас тэнгэрээс бууж ирэх 
Шинэ Иерусалимыг” (Илчлэлт 21:2) багтаах бөгөөд түүний өсөлтийн 
төгсгөл байхгүй болно. Шударга бус байдал, уй гашуу, үхэл байхгүй 
болно. 

Бурханы хаант улсын сайн мэдээг тунхаглаж, ойлгох нь Библийн чухал 
сэдэв юм. Хуучин Гэрээний зохиолчид энэ тухай заажээ. Есүс, Паул, 
Иохан нар энэ тухай заажээ. Шинэ Гэрээнээс гадуур амьд үлдсэн 
хамгийн эртний "Христэд итгэгч" номлолд энэ тухай заасан байдаг. 
Поликарп, Мелито зэрэг хоёрдугаар зууны эхэн үеийн Христийн 
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шашны удирдагчид энэ тухай заажээ. Бурханы Үргэлжилсэн сүм дэх 
бид өнөөдөр үүнийг зааж байна. Бурханы хаант улс бол Есүсийн 
номлосон хамгийн эхний сэдэв гэдгийг санаарай (Марк 1:13. Энэ бол 
амилалтын дараа Түүний тунхагласан зүйл байсан (Үйлс 1:3) бөгөөд 
энэ нь Христэд итгэгчдийн хамгийн түрүүнд эрэлхийлэх ёстой зүйл юм 
(Матай ). 6:33). 

Сайн мэдээ нь зөвхөн Есүсийн амьдрал ба үхлийн тухай биш юм. Есүс 
болон Түүний дагалдагчдын заасан сайн мэдээний онцлох зүйл бол 
ирж буй Бурханы хаант улс юм. Хаанчлалын сайн мэдээ нь Христээр 
дамжуулан авралыг багтаасан боловч хүний засгийн газруудын 
төгсгөлийг заах тухай заадаг (Илчлэлт 11:15). 

Хаанчлалын сайн мэдээ бүх үндэстэнд гэрчлэгдэн дэлхийд 
тунхаглагдахаас нааш Есүс төгсгөл ирэхгүй гэж заасныг санаарай 
(Матай 24:14). Тэгээд тэр номлол одоо болж байна. 

Сайн мэдээ бол Бурханы хаант улс бол хүн төрөлхтний өмнө 
тулгараад байгаа асуудлуудын шийдэл юм . Гэсэн хэдий ч ихэнх нь 
үүнийг дэмжихийг хүсдэггүй, сонсохыг ч хүсдэггүй, түүний үнэнд 
итгэхийг ч хүсдэггүй. Бурханы Хаанчлал мөнх (Матай 6:13), харин “энэ 
ертөнц улиран одож байна” (1 Коринт 7:31). 

Бурханы Хаанчлалын жинхэнэ сайн мэдээг тунхаглах нь Бурханы 
Үргэлжилсэн Сүмийн бидний чухал ажил юм. Бид Библийн заасан бүх 
зүйлийг (Матай 28:19-20), тэр дундаа Бурханы хаант улсыг (Матай 
24:14) заахыг хичээдэг. Бид тэрхүү хаант улсыг хүлээж байхдаа 
Бурханы арга замыг сурч, дагаж, үнэнд итгэхийг хүсдэг бусдыг 
тайвшруулах хэрэгтэй. 

Ирж буй Бурханы Хаанчлалын тухай сайн мэдээг тунхаглахыг та 
дэмжих ёстой биш гэж үү? Та Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээнд 
итгэх үү? 
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Экенингана айтпастан түбөлүк 
 

АНУ-ын оффис Экенингана айтпастан түбөлүк адреспа пурӑнать: 1036 У. 

Гранд-Проспект, Гровер-Бич, Калифорния, 93433 USA; Сайт 

www.ccog.org. 
 

Экенингана айтпастан түбөлүк (CCOG) Вэбсайтууд 
 

CCOG.ASIA Ку сайта Ази ҫине палӑртнӑ. 

CCOG.IN Был объект һинд мираҫы объекттарына йүнәлтелгән.  

CCOG.EU Энэ сайт нь Европ руу чиглэсэн.  

CCOG.NZ Ку сайта Ҫӗнӗ Зеландине тата британи йӑхӗнчен тухнӑ ытти ҫынсене 

уйӑрса панӑ.. 

CCOG.ORG Был сайттың төп сайты Экенингана айтпастан түбөлүк. Энэ нь 

бүх тивийн хүмүүст үйлчилдэг. Энэ нь нийтлэл, холбоос, видеог агуулдаг. 

CCOGCANADA.CA Ку сайта Канадӑра пурӑнакансем ҫине палӑртнӑ. 

CCOGAfrica.ORG Был сайт Африкалағыларға йүнәлтелгән. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. 

Энэ бол Испани хэл дээрх вэбсайт юм Экенингана айтпастан түбөлүк. 
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PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ку филиппин 

веб-сайчӗ Экенингана айтпастан түбөлүк. Инглиз һәм тагалог телдәрендә 

мәғлүмәткә эйә. 
 

Мэдээ, түүхийн вэбсайтууд 
 

COGWRITER.COM Ҫак веб-сайт хыпарсем, доктринсем, истори статйисем, 

видео тата пророкла ҫӗнетӳсем пӗлтермелли тӗп инструмент пулса тӑрать. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Был сайтты сиркәү тарихы буйынса 

мәҡәләләр һәм мәғлүмәттәр менән хәтергә төшөрөүе еңел. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Энэ бол мэдээ, библийн сэдвүүдийг 

хамардаг онлайн радио вэбсайт юм. 
 

Joutube тата Ийӗ валакӗ видеоканалсем проповедьсемпе сермонеткӑсем 

валли 
 

BibleNewsProphecy суваг. CСOG проповедьлӗ видеороликсем. 

CCOGAfrica суваг. Африка телдәрендә CCOG хәбәрҙәре. 

CCOG Animations суваг Христийн шашны итгэл үнэмшлийн талуудыг 

заах.  

CCOGSermones суваг испанилле хыпарсем пур. 

ContinuingCOG суваг. CCOG видео номлолууд.  

 

Аяларах сӑнӳкерчӗк ҫинче юлнӑ кирпӗчсенчен хӑш-пӗрисене (плюсне каярах хушса хунӑ) Иерусалимра, 

хӑш-пӗр чухне Сенакль пек паллӑ, анчах Иерусалимӑн Хӗвеланӑҫ сӑрчӗ ҫинче Турӑ Чиркӗвӗ (хальхи 

вӑхӑтра Сион Тӑвӗ теҫҫӗ) кӑтартнӑ.: 

 

 

 

Был, бәлки, иң иртә ысын христиан сиркәү бинаһы булғандыр, тип иҫәпләнә. Ғайсаның «Алла Батшалығы 

инжилы» тигән бинала вәғәзләнер ине. Был Йәрүсәлимдә уҡытҡан бина булған Ыйыкитеп бизгемындай 

дейтялдан туулган. 

 

 

Ийм учраас бид бас Бурханд зогсолтгүй талархаж байна, учир нь... ах дүү нар аа, та 

нар Христ Есүс дотор Иудей дэх Бурханы чуулгануудын дагалдагчид болсон. (1 Тесалоник 

2:13-14) 

Гэгээнтнүүдэд нэг удаа үүрд өгсөн итгэлийн төлөө тууштай тэмц. (Иуда 3) 



85 
 

Тэр (Есүс) тэдэнд "Би Бурханы хаант улсыг бусад хотуудад ч бас тунхаглах ёстой, учир 

нь би энэ зорилгоор илгээгдсэн" гэж хэлэв. (Лук 4:43) 

Харин Бурханы хаанчлалыг эрэлхийл, тэгвэл эдгээр бүх зүйл[c] чамд нэмэгдэх болно. 

Бяцхан сүрэг минь, бүү ай, учир нь Эцэг чинь хаанчлалыг танд өгөхөд таатай байна. 

(Лук 12:31-32) 

Мөн хаант улсын энэхүү сайн мэдээ бүх үндэстэнд гэрчлэгдэн дэлхий даяар тунхаглагдах 

ба дараа нь төгсгөл ирнэ. (Матай 24:14) 


