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Яагаад түүний асуудлыг шийдвэрлэж хүн төрөлхтний чадахгүй байна вэ? 

Та Библи харуулж эхний болон сүүлийн зүйлийг Есүс бол Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээ нь 
тухайн тухай номлож гэдгийг мэдэх үү? 

Та бол Бурханы Хаанчлал элч нарын хүч, тэдгээр эхлээд тэднийг дагаж байсан юм гэдгийг мэдэх 
үү? 

Бурханы Хаанчлал Есүсийн хүн байна уу? Бурхан Есүсийн хаанчлал одоо бидний дотор Түүний 
амьдралаар амьдарч байна вэ? Бурханы хаанчлал ирээдүйн бодит хаант улсын зарим нэг төрөл 

мөн үү? Та Библи юу зааж байгааг итгэх юм бэ? 

хаант улс гэж юу вэ? Зүгээр л Бурханы Хаанчлал гэж юу вэ? Библи юу зааж байна вэ? эрт 
христийн сүм юу заасан бэ? 

Та бол Бурханы Хаанчлал гэрч болгон дэлхий тунхаглагдсан хүртэл төгсгөл ирж чадахгүй гэдгийг 
ойлгох уу? 

урд нүүрэн дээр зургийг Burdine Хэвлэлийн болон график дvрслэлийн зохиосон гэх мэт чоно хэвтэж хурга 
харуулж байна. буцаж нүүрэн дээр гэрэл зургийг Иерусалим дахь анхны Сүм Бурханы барилга доктор Боб 
Таел 2013 онд авсан нэг хэсэг юм. 
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1. Хүн төрөлхтөн шийдлийг байна уу? 



Дэлхийн маш олон асуудал тулгарч байна. 

Олон хүн өлсөж байна. Олон хүн дарлаж байна. Олон хүн ядуурлыг тулгарч байна. Олон улс 
ноцтой өртэй байна. Хүүхэд, төрөөгүй хүмүүсийн дотор хүчирхийлэл тулгарч байна. Эмийн 
тэсвэртэй өвчин нь олон эмч нар анхаарлаа хандуулаад. аж үйлдвэрийн томоохон хотууд эрүүл 
байх дэндүү бохирдсон агаарыг байна. Янз бүрийн улс төрчид дайн заналхийлж 
байна.Террорист халдлага тохиолдож болох байх. 

Дэлхийн удирдагчид хүн төрөлхтнийг тулгарч буй асуудлуудыг шийдэж чадах уу? 

Олон тэгж бодож байна. 

Шинэ нийтийн нийтийн хөтөлбөр 

Есдүгээр сарын 25-2015-нд Ватикан -ийн Пап лам Франсис гаргасан түлхүүр тэмдэглэл илтгэлийн 
дараа нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ) нь 193 үндэстнүүд анх Нью Universal 
хөтөлбөр гэж нэрлэдэг байсан юу "17 Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтод" хэрэгжүүлэх саналаа 
өгсөн. Энд НҮБ-ын 17 гоол нь: 

Зорилт 1. бүх хаа сайгүй хэлбэрээр Төгсгөл ядуурал 

Зорилго 2. Төгсгөл өлсгөлөн, хүнсний аюулгүй байдал, хоол тэжээлийн сайжруулсан 
хүрэх, тогтвортой хөдөө аж ахуй дэмжих 

Зорилго 3. эрүүл амьдралыг хангах, бүх насны бүх сайн сайхан дэмжих 

Зорилго 4. хүртээмжтэй, тэгш чанартай боловсрол хангах, бүх насан туршдаа суралцах 
боломжийг дэмжих 

Зорилго 5. жендэрийн тэгш байдлыг хангах, бүх эмэгтэйчүүд, охид, эрх мэдэл олгох 

Зорилго 6. бүх хүртээмжтэй, усны тогтвортой менежмент, ариун цэврийн байдлыг хангах 

Зорилго 7. бүхний төлөө боломжийн найдвартай, тогтвортой, орчин үеийн эрчим хүчний 
боломжийг хангах 

Зорилго 8. тогтвортой дэмжих, бүх хүртээмжтэй, тогтвортой эдийн засгийн өсөлт, бүрэн 
дүүрэн, үр бүтээлтэй ажил эрхлэлт, зохистой ажил 

Зорилго 9. барих уян хатан дэд бүтэц, хүртээмжтэй, тогтвортой үйлдвэржилт болон 
хөхүүлэн дэмжих санаачлагыг дэмжих 

Зорилго 10. дотор болон улс орнуудын дунд тэгш бус байдлыг багасгах, 

Зорилго 11. Ид шид, хот, хүн амын суурьшил, хүртээмжтэй, аюулгүй, уян хатан, 
тогтвортой 

Зорилго 12. Тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн хэв маяг хангах 

Зорилго 13. уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөөлөл тэмцэх яаралтай арга хэмжээ авах 

Зорилго 14. хадгалах, тогтвортой тогтвортой хөгжлийн далай тэнгис, далайд болон 
далайн баялгийг ашиглах 



Зорилго 15. хамгаалах, нөхөн сэргээх болон хуурай газрын экосистемийн тогтвортой 
ашиглалтыг дэмжих, тогтвортой ой, байлдааны цөлжилт, болон зогсоох удирдах, газрын 
доройтлыг бууруулах, биологийн олон янз байдлын алдагдлыг зогсоох 

Зорилго 16., тогтвортой хөгжлийн төлөө энх амгалан, хүртээмжтэй нийгмийг дэмжих бүх 
шударга ёсны хүртээмжийг хангах, бүх түвшинд үр дүнтэй, хариуцлагатай, хүртээмжтэй 
байгууллагуудыг барих 

Зорилго 17. хэрэгжүүлэх арга замыг сайжруулах, тогтвортой хөгжлийн төлөө дэлхий 
нийтийн түншлэлийг сэргээхийн 

Энэ хөтөлбөр нь бүрэн 2030 он гэхэд хэрэгжсэн байх ёстой байдаг, мөн тогтвортой хөгжлийн 
төлөө 2030 Хөтөлбөр гэж нэрлэдэг. Энэ зохицуулалт, боловсрол, олон улсын болон шашин 
хоорондын хамтын ажиллагаагаар дамжуулан хүн төрөлхтөнд тулгарч буй эмгэг шийдвэрлэх 
зорилготой юм. өөрийн зорилгод олон сайн боловч, түүний арга, зорилго зарим нэг муу юм 
(уд.харьц Эхлэл 3: 4). Энэ хөтөлбөр нь мөн, Ромын Пап Гэгээн хутагт Франциско Laudato 
Si encyclical нийцэж байна. 

"Шинэ Universal хөтөлбөр", "Нью-Католик хөтөлбөр" гэж нэрлэдэг юм байх шиг гэдэг үг нь 
"Католик" гэдэг нь "түгээмэл." Ромын Пап Гэгээн хутагт Francis шинэ нийтээр хөтөлбөр батлах 
гэж нэрлэдэг "найдварын чухал тэмдэг." 

Ромын Пап Гэгээн хутагт Francis мөн COP21 гэж нэрлэдэг олон улсын гэрээг арванхоёрдугаар 
сарын 2015 (албан ёсоор Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн оролцогч 
талуудын 21-р бага хурал нэртэй), болон үндэстнүүдийг зөвлөж "анхааралтай өмнө зам дагаж 
магтаж, эв нэгдэл нь өсөн нэмэгдэж буй утгаар нь . " 

хэн ч амьсгал бохирдсон агаар хүсч байгаа боловч өлсгөлөн явах, ядууралд байх, гэх мэт ховор 
байх энэ нь олон улсын эв санааны нэгдэл хүн төрөлхтөнд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх вэ? 

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Track Бичлэг 

НҮБ-ын байгуулагдсан, аравдугаар сарын 24-1945 дээр байгуулагдсан, Дэлхийн II дайны дараа, 
өөр ийм зөрчлийг урьдчилан сэргийлэх, дэлхийн энх тайвныг дэмжих оролдох 
тулд.байгуулагдсан үед НҮБ-ын 51 гишүүн улс байсан; 193 нь одоо байна. 

Тэнд хэдэн зуун, мянган үгүй бол бий болсон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын оноос хойш 
дэлхий даяар зөрчил байсан, гэхдээ бид хараахан биш ямар гурав дахь Дэлхийн II дайны гэж 
тодорхойлж болох юм байна. 

Зарим нь Нэгдсэн Үндэстний гэх мэт олон улсын хамтын ажиллагаа Пап лам Францис болон 
бусад олон шашны удирдагчид энх тайван, хөгжил цэцэглэлтийг авчрах болно, дэмжих оролдож 
байгаа шашин хоорондын болон ecumenical хэлэлцэх асуудал, төрөл хосолсон, дэмжих баталж 
гэдэгт итгэж байна. 

Гэсэн хэдий ч, үүнийг Нэгдсэн Үндэстний хувьд зам бичлэг сайн байсан байна. байгуулагдсан 
НҮБ-ээс олон тооны зэвсэгт мөргөлдөөнд гадна, олон сая, өлсгөлөн дүрвэгч, ба / буюу нэн ядуу 
байна. 

Арван жилийн өмнө гаруй, НҮБ-ын Мянганы хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд заасан. Энэ нь ч 
НҮБ-ын өөрөө дагуу, "хөгжлийн зорилтуудыг" найман байсан боловч энэ нь амжилтанд 



хүрэхгүй байсан. "17 Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд" Тэгэхээр, 2015 онд, түүний гэж нэрлэгддэг 
баталсан байна. Зарим нь өөдрөг байна. Зарим нь utopian уран зөгнөл үзэж байна. 

Хэрэв тийм бол Utopia явдаг шиг тавдугаар сарын 6, 2016-нд Пап лам Францис тэр сүм хэмээн 
тив хүрч тусалж болох гэж хүмүүнлэг Европын Utopia мөрөөдөж байна. Гэсэн хэдий ч, Гэгээн 
хутагтын мөрөөдөл хар дарсан зүүд шиг (уд.харьц Илчлэлт 18) гэж гарч эргэж болно. 

Зарим нь хамтын ажиллагаа, амжилт, харин байж болох юм ... 

Merriam Webster толь бичиг Utopia байна гэж заасан "нь Засгийн газар, хууль, нийгмийн нөхцөл 
байдал төгс төгөлдөр юм нь зохиомол газар." 

Библи хүн төрөлхтөн өөрийн нд асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй гэдгийг заадаг: 

23 Ай Их Эзэн, би хүний зам өөртөө биш юм мэднэ; Энэ нь өөрийн алхмуудыг шууд алхаж 
хүнд биш юм. (Иеремиа 10:23, NKJV даяар өөрөөр заагаагүй бол) 

Библи олон улсын хамтын ажиллагаа нь амжилтгүй болох болно гэж заадаг: 

16 устгах болон зовлон нь тэдний арга зам байна; 17 энх тайвны арга зам нь тодорхой бус 
байна 18 Тэдний нүдний өмнө Бурханаас эмээх айдас байдаг.. (Ром 3: 16-18) 

Гэсэн хэдий ч олон хүн нэг utopian нийгэмд өөрсдийн үзэл төлөө ажиллаж байгаа, тэр ч байтугай 
зарим тохиолдолд шашныг татах гэж оролддог. Гэхдээ бараг хэн нь ч ганц үнэн Бурхан арга 
замыг дагах хүсэлтэй байдаг. 

Энэ нь НҮБ-ын болон Ватикан -ийн зорилго нь ч талаар ямар ч ахиц дэвшил бий болно гэсэн үг 
биш юм. зарим нь, түүнчлэн зарим нэг дутагдал байх болно. 

Ер нь, магадгүй их хэмжээний зөрчил дараа, олон улсын энх тайвны гэрээ нь төрөл нь (Даниел 
9:27) харилцан тохиролцсон байх ба баталсан юм. Энэ үед маш олон худал хүн төрөлхтөн илүү 
тайван, utopian нийгэмд авчрах болно гэдэгт итгэх хандлагатай байдаг. 

(: 9-12 2 Тесалоник 2) Олон гэх олон улсын "utopian явц" (уд.харьц Езекиел 13:10), түүнчлэн өөр 
янз бүрийн тэмдэг, гайхамшиг аас авч болно. Гэвч Библи ийм амар тайван нь өнгөрсөн биш 
(Даниел 9:27; 11: 31-44) гэжээ удирдагчид шаардаж болох ямар ч (1 Тесалоник 5: 3; Исаиа 59: 8). 

хүн төрөлхтөн Utopia тухай үнэхээр авчрах бүрмөсөн чадахгүй бол Utopia ямар ч төрлийн байж 
болох вэ? 

Тийм. 

Есүс номлох 2. Сайн мэдээний бэ? 
Библи хүний засгийн газар (: 1-21,, Илчлэлт 11:15 19 Даниел 2:44) солих болно нь utopian нийгэм, 
Бурханы хаант улсыг гэж нэрлэдэг гэж заадаг. 
Есүс олон нийтийн үйлчлэлээ эхэлсэн үед тэр хүн Бурханы хаанчлалыг сайн мэдээний тухай 

дэлгэрүүлж эхэлсэн. Энд Марк мэдээлсэн гэж юу вэ: 



14 Одоо Жон шоронд дараа Есүс Галил уруу Бурханы, 15 хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглан 

болон ирж "цаг биелүүлсэн бөгөөд Бурханы хаанчлал ойрхон байна Наманчлагтун, мөн 
сайн мэдээнд итгэж байна." (Марк 1: 14-15). 

Хугацааны сайн мэдээ euangelion гэж хөрвүүлээд Грек үг ирдэг, Шинэ Гэрээнд англи хэл хэлбэл 
"сайн мэдээг" буюу "сайн мэдээ." "Хаант" Бурханы хаант холбоотой, NKJV ойролцоогоор 149 удаа 

дурдсан байна гэсэн үг болон Douay Rheims Библид 151. Энэ дүрмийг буюу роялти нь зүйлстэй 
тулгарах илэрхийлэл basileia гэж хөрвүүлээд Грек үгнээс гаралтай. 
Хүний хаант улс, мөн түүнчлэн Бурханы хаанчлал нь хаан (Илчлэлт 17:14), тэд газар нутгийг хамарч 
(Илчлэлт 11:15), тэд дүрэм (: 3-4; 30: Исаиа 2 9) байдаг байна, тэдний байна албат (Лук 13:29). 
Энд Матай тэмдэглэсэн гэж Есүсээс анх удаа олон нийтийн заах нь: 

23 Есүс тэдний синагогуудад нь сургаал хаанчлалын сайн мэдээг (Матай 4:23) номлон, бүх 
талаар Галилын явлаа. 

Матай мөн тэмдэглэсэн: 
35 Дараа нь Есүс тэдний синагогуудад нь сургаал хаант улс (Матай 9:35) сайн мэдээг 

тунхаглан, бүх хот, тосгон явав. 
Шинэ Гэрээ нь Есүс үүрд хаанчлах болно гэдгийг харуулж байна: 

33 Тэр Иаковын гэрийг үүрд хаанчлах бөгөөд Түүний хаанчлалд ямар ч төгсгөл (Лук 1:33) 

байх болно. 
Лук Есүс илгээсэн байна гэж зорилго нь Бурханы хаант улсыг номлож байсан гэж тэмдэглэсэн нь 

Есүсийн заасан зүйлийг сануулж байна.: 
43 Тэр тэдэнд "Би, учир нь энэ зорилгоор би илгээсэн байна, бас бусад хотууд руу Бурханы 

хаант улсыг номлох ёстой" гэж хэлсэн (Лук 4:43). 
Та хэзээ нэгэн цагт номлож гэж сонссон уу? Та хэзээ нэгэн цагт илгээсэн байгаа нь Есүсийн зорилго 

нь Бурханы хаант улсыг номлож байсан гэдгийг ойлгох юм бэ? 
Лук Есүс явж, Бурханы хаанчлалыг номлож байсан гэж тэмдэглэсэн: 

10 Элч нар тэд буцаж ирээд, Түүнийг нь тэд хийсэн бүх хэлжээ. . Дараа нь Тэр тэднийг авч, 

Бетсайд хэмээх хотын хамаарах зэлүүд газар уруу хувийн хажуу тийш явсан 11 Гэвч олон 

түмэн үүнийг мэдэж байсан үед тэд Түүнийг дагаж, Тэр тэднийг хүлээн авч, Бурханы 

хаанчлалын тухай тэдэнд ярив (Лук 9: 10-11). 
Есүс бол Бурханы Хаанчлал Түүнийг дагаж байсан хүмүүст нэн тэргүүн ээлжийн асуудал байх ёстой 
гэж сургасан нь: 

33 Харин Бурхан болон Түүний зөвт байдал (Матай 6:33) хаант улсыг анх хайх. 
. Энэ нь танд хаант улс (: 31-32 Лук 12) өгөх нь таны Эцэгийн сайн таатай байна 31 Харин 
Бурханы хаант улсыг эрэлхийл, мөн эдгээр бүх зүйл та нарт нэмж өгөх болно 32, бүү ай, 
бяцхан сүрэг. 

Христэд итгэгчид эхний хайх Бурханы хаанчлал юм. Тэднийг амьд байх болно Христ шиг амьдарч, 

Түүний хариуд мөн хаант тэсэн ядан хүлээж, энэ нь тэдний тэргүүлэх чиглэл болгох замаар үүнийг 

хийж болно. Гэсэн хэдий ч Христийг өгүүлнэ хэн хамгийн их биш, зөвхөн Бурханы эхний Вант Улс, 

тэд ч энэ нь юу болохыг мэдэхгүй байна хайх хэрэггүй. Олон мөн хуурамчаар дэлхийн улс төрд 



оролцож байгаа нь Бурхан Христэд итгэгчдийн нь хүлээж байгаа юм гэж үзэж байна. Бурханы 

хаанчлалыг ойлгох хүмүүс биш, тэд одоо тэд байх ёстой, яагаад хүн төрөлхтөн ийм гажигтай юм 
ойлгох шиг амьдарч чадахгүй байна. 
Тендерийн зарын хаант улс нь бага зэрэг сүрэг өгөгдөх болно бас (уд.харьц Ром 11: 5). Энэ бол 
үнэн бага сүргийн нэг хэсэг байх хүсэлтэй байх даруу авдаг. 
Бурханы Хаанчлал одоогоор дэлхий дээр бий болж чадахгүй байна 
Есүс дагалдагч учраас тэд түүнийг эзэмших аль хэдийн байхгүй бол, хаанчлал ирэх төлөө залбирах 
ёстой гэж сургасан нь: 

9 Тэнгэрт байгаа бидний Эцэг минь, ариунаар Таны нэр байх ёстой. 10 Таны хаанчлал 

ирэх. Таны (: 9-10 Матай 6) хийж болно. 
Есүс бол Бурханы хаант улсыг номлох шавь нараа явуулсан: 

1 Дараа нь Тэр хамт Түүний арван хоёр шавь нараа дуудаж, тэдэнд бүх чөтгөрүүдийн дээр 

хүч болон эрх мэдлийг өгч, өвчнийг эмчлэх 2 Тэр бол Бурханы хаант улсыг (Лук 9: 1-2) 
номлохоор илгээв.. 

Есүс Түүний оршихуй ганцаараа биш хаанчлал бол дэлхий дээр байгуулагдсан байсан юм шиг, 
хаант улс байсан гэж сургасан нь: 

28 Харин хэрвээ Би Бурханы Сүнсээр чөтгөрүүдийг зайлуулдаг бол гарцаагүй Бурханы 

хаанчлал та нарт ирчихээд байна (Матай 12:28). 
Үнэн хаанчлал ирээдүйд юм. Энэ нь Марк шоу эдгээр шүлгүүд одоо энд байхгүй юм: 

47 Мөн та нарын нүд чинь чамайг бүдрүүлбэл хүргэдэг бол, түүнийг булаахгүй. Та харин 

хоёр нүдийг нь, хаягдах болно ... (Марк 9:47) байх нь илүү, нэг нүд нь Бурханы хаанчлалд 
орох нь энэ нь илүү дээр юм. 
23 Есүс эргэн хараад, шавь нартаа хандан "энэ нь Бурханы хаанчлалд орох нь баялгийг бий 

хүмүүст ямар хэцүү вэ!" 24 Мөн шавь нар нь түүний үгэнд ихэд гайхаж байлаа. Харин Есүс 

дахин хариуд нь тэдэнд "Хүүхдүүд ээ, энэ нь Бурханы хаанчлалд орох! 25 нь тэмээ нь баян 
хүн илүү зүүний сүвэгчээр орох нь илүү хялбар байдаг баялаг итгэдэг хүмүүст хэрхэн хатуу 
Бурханы хаанчлалд орох "(Марк 10: 23-25). 
25 Үнэнээр Би та нарт би ямар ч урт усан үзмийн жимсний тэр өдөр хүртэл би Бурханы хаант 

улсад шинээр уух үед ууж болно "(Марк 14:25) ярьж байна. 
43 Arimathea нь алдартай зөвлөлийн гишүүн, өөрийгөө Бурханы хаанчлалд хүлээж байсан, 

зориг ... ирж, авч Иосеф (Марк 15:43). 
Есүс хаанчлал одоо энэ одоогийн дэлхийн нэг хэсэг биш гэж сургасан нь: 

36 Есүс хариуд нь "Миний хаанчлал энэ ертөнцийнх биш юм Миний хаанчлал, Миний зарц 

нар тэмцэх болно гэж би иудейчүүдийн гарт байх ёстой энэ ертөнцийнх байсан бол, Харин 
одоо Миний хаанчлал эндхийнх биш юм." (Иохан 18: 36). 

Есүс дахин ирэх дараа хаанчлал ирэх Тэр түүний хаан байх болно гэж гэж сургасан нь: 
31 "Учир нь Хүний Хүү нь Түүний алдар дотор ирэхэд, мөн Түүнтэй хамт бүх ариун тэнгэр элч 

нар, дараа нь Тэр Өөрийн алдрын сэнтий дээр сууж болно. 32 мэдээлэл үндэстнийг өмнөө 
цуглуулж болно, Тэр тэдэнд нэг нэгнээсээ салж болно хоньчин ямаанаас хонио 



хуваагдана. 33 Тэр хонь түүний баруун гар талд тохируулах болно, харин зүүн талд нь 
ямаа.34 Тэгээд хаан өөрийн баруун талд байгсдад хандан хэлэх болно гэж "Нааш ир, та нар 
Миний Эцэгийн адислагдсан дэлхий (: 31-34 Матай 25) сууриас та нарт бэлтгэсэн 
хаанчлалыг өвлөн авсугай. 

Бурханы Хаанчлал энд байхгүй учраас бид байгуулсан байна дараа нь бодит Utopia 

харахгүй. Хамгийн Бурханы хаанчлалыг ойлгохгүй байна, учир нь тэд Түүний хайрын Засгийн газар 
хэрхэн ажилладгийг ойлгох чадахгүй байна. 
Есүс юу хаант улс шиг байсан гэж хэлсэн бэ? 
Есүс бол Бурханы Хаанчлал адил юм юу зарим нэг тайлбарыг өгсөн: 

26 Тэр "хүн 27, газар дээр нь үрийг цацаж шиг байх ёстой, шөнө нь унтаж, өдөр нь амилах 
ёстой, үр соёолж, ургаж байх ёстой, яаж тэр өөрөө мэдэхгүй байгаа бол Бурханы хаанчлал 
юм нь байна. 28 өөрөө дэлхий ургац ургац: эхний ир, дараа нь дарга, дараа нь тэр толгой 
бүрэн тарианы 29 Харин үр тариа ripens үед нэн даруй тэрээр хадуураараа, учир нь ургац 
ирсэн хийдэг "(Марк 4:. 26- 29). 
? 18 Дараа нь Тэр ямар Бурханы адил хаант улс Мөн би үүнийг харьцуулах ёстой юу 

"гэж 19 Энэ нь гичийн үр, хүн авч, түүний цэцэрлэгт тавьсан мэт,?, Энэ өсч, том мод болж, 
түүний салбар түүвэрлэсэн агаарт шувууд. би Бурханы хаант улсуудыг бибээр юутай 
адилтгах тулд "20 мөн дахин Тэрээр хэлэхдээ"? 21 энэ нь хөрөнгөтэй, эмэгтэй авч, энэ нь бүх 
исгэсэн байлаа хүртэл хоол гурван арга хэмжээнд нуусан адил юм "(Лук 13: 18-21). 

Энэ сургаалт зүйрлэлүүд эхний үед, Бурханы хаанчлал нь маш бага байдаг, гэхдээ том болно 
гэдгийг харуулж байна. 
Лук мөн бүртгэсэн: 

29 Тэдгээр нь хойд, урд нь, зүүн болон баруун зүгээс ирэх болно, мөн Бурханы (Лук 13:29) 

хаант улсад суух. 
Тиймээс Бурханы хаанчлал нь бүх дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүмүүс байх болно. Энэ нь 

Израилийн өвөг дээдэс байх хүмүүст хязгаарлагдмал байх болно. Хүмүүс энэ хаант улсад суух 

болно. 
Лук 17 Вант 
Лук 17: 20-21 зарим perplexes. Гэхдээ энэ нь авах өмнө хүмүүс нь үнэндээ Бурханы хаант улсад 

идэх болно анзаарсан: 
15 "ерөөлтэй еэ Бурханы хаанчлалд талх идэх болно хэн тэр юм!" (Лук 14:15). 

Хүн (ирээдүйд) Бурханы хаант улсад идэж болно оноос хойш, энэ нь зөвхөн өөрөөр харуулж байна 
Лук 17:21-ын mistranslations / үл ойлголцох байгаа хэдий ч ямар нэг зүйл нь одоо тэдний зүрх 
сэтгэлд хойш тавьж, биш юм. 
Лук 17 Моффатт орчуулга: 20-21 туслах ёстой зарим нь ойлгож: 

21 нэг ч гэж хэлж болно "Энд байна" эсвэл "гэж, 20 фарисайчуудын Бурханы хаанчлал ирэх 

юм асуусан байгаа талаар, тэр тэднийг" Бурханы хаанчлал та нар түүний харааг барих гэж 
найдаж байна гэж ирэх биш юм хариуд нь энэ нь "Бурханы хаанчлал та нарын дунд одоо 

юм." (Лук 17: 20-21, Моффатт) 



Есүс unconverted, эгэл болон хоёр нүүртэй фарисайчууд ярьж байна гэж сануулж байна. Есүс ", 

тэдэнд" - энэ нь фарисайчууд Есүсийг асуулт асуусан юм. Тэд Түүнийг хүлээн зөвшөөрөх 

татгалзжээ. 
Тэд Сүмд байсан уу? Үгүй ээ! 
Есүс сүмд удахгүй зохион байгуулж байх тухай ярьж байсан юм. Түүнчлэн тэрээр оюун ухаан болон 

сэтгэлд үзэл тухай ярьж байсан юм. 
Есүс Түүний хаанчлал тухай ярьж байна! Фарисайчууд нь сүмийн тухай Түүнийг асууж байв. Тэд 

Шинэ Гэрээ нь ямар ч сүмд удахгүй эхлэх тухай юу ч мэдэж байсан. Тэд нэлээн ухамсар нь төрлийн 
талаар асууж байв. 
Бурханы Хаанчлал фарисайчууд "дотор" байсан - - Фарисайчуудын дотор СҮМИЙН байсан нэг нь 

Бурханы хаанчлал СҮМИЙН гэж боддог уу? Мэдээж үгүй! 
Ийм дүгнэлт харин инээдтэй юм энэ биш гэж үү? Зарим протестант орчуулга Лук 17:21 хэсгийг 

орчуулж ч та нарын дотор "Бурханы хаанчлал бол" Бурханы хаанчлал та нарын дунд байна "(NKJV / 
KJV), тэр ч байтугай Католик Шинэ Иерусалим Библи зөв гэж гэж орчуулбал". " 
Есүс фарисайчуудын дунд, дотор, дунд нэг байсан юм. Одоо фарисайчууд тэд Бурханы хаант улсад 

урагш харсан гэж бодсон. Харин тэд үүнийг буруу ойлгосон. Есүс зөвхөн иудейчүүдийн хувьд орон 

нутгийн, эсвэл хязгаарлагдмал Вант байх болно гэж тэд бодож байх шиг байна (эсвэл зарим нь 

сүмийн одоо итгэж) тайлбарлав. Бурхны Хаанчлал ард түмэн онцлон болох, эсвэл харж, "Энэ бол 

энд, энэ байна" гэж хэлэх нь олон хүний, харагдахуйц хаанчлалуудын зөвхөн нэг нь байх 

болно, эсвэл "гэж тэнд, Их Британи" гэжээ. 
Есүс Өөрөө тэр Вант Улсын Хаан гэж төрсөн юм Тэр тодорхой Пилатаас (Иохан 18: 36-37) гэж хэлсэн 

байна. Библи хооронд нь сольж (: 17-18,23 жишээ нь Даниел 7) нэр томъёо нь "хаан" болон "хаант 

улс" ашигладаг гэдгийг ойлгож байна. Бурханы ирээдүйн Вант Улсын Хаан, фарисайчууд хажууд 

зогсож, дараа нь тэнд байсан юм. Гэвч тэд Түүнийг нь тэдний хаан (Иохан 19:21) гэж хүлээн 

зөвшөөрдөггүй юм. Тэр эргэж ирэхэд нь дэлхийн Түүнийг хүлээн авахгүй болно (Илчлэлт 19:19). 
Есүс дээр дараах ишлэлд Лук 17-д, тайлбарлах явсан Түүний хоёр дахь ирэлтийн Бурханы хаанчлал 
нь бүх дэлхий (энэ бүлгийн төлөө тууштай Моффатт үргэлжлүүлэн) захирах үед: 

22 Түүний шавь тулд тэрээр та нарыг урт, урт дэмий Хүний Хүү ч нэг л өдөр байх үед өдөр ч 

ирж болно "гэв. 23 эрэгтэй, хэлэх болно" үзнэ үү энд тэр юм! " "Харагтун, тэнд байна!"Гэвч 

гарч явж байгаа эсвэл тэдний араас, 24 нь бусад нь тэнгэрийн нэг талаас анивчина аянга мэт 
ажиллуулж, тийм болохоор Хүний Хүү өөрийн өдөр байх болно. 25 Харин тэр анхны агуу их 
зовлонг тэвчих ба татгалзах ёстой одоогийн үеийн (Лук 17: 22-25, Моффатт). 

27-31, бүх дэлхийг захирах ирж Түүний хоёр дахь тодорхойлсон: Есүс, зүгээр л Матай 24-д гэх мэт 

аянга Шатаах нэрлэдэг. Есүс Өөрийн ард түмэн Тэр буцаж ирэхэд Түүнийг харж чадаж байх болно 

гэж хэлж байна. Хүмүүс Түүнийг тэдний хаан гэж хүлээн зөвшөөрч болно биш, Түүний эсрэг тэмцэх 

болно (Илчлэлт 19:19)! Олон Есүс Христийг эсэргүүцэгч илэрхийлнэ гэж бодож байна. 
Есүс бол Бурханы хаанчлал тэр дотор байсан гэдгийг хэлж байсан юм фарисайчуудаас-Тэрээр учир 
нь тэд хоёр нүүр (: 13-14 Матай 23) Вант байх гэж байгаа юм биш гэдгийг хаа нэгтээ тэдэнд 

хэлсэн. Мөн Есүс Сүм Вант болно гэж хэлж байсан. 



Зүгээр л амилалтын үед гэх мэт - Бурханы хаанчлал ямар нэг хүн нэг л өдөр ENTER боломжтой байх 

юм! Гэсэн хэдий ч, тэр ч байтугай Абрахам болон бусад Өвөг дээдэс нь үгүй биш байдаг ч (: 13-40 

уд.харьц Еврей 11) байна. 
Шавь нар нь Бурханы хаанчлал биечлэн дараа тэдний дотор биш байсан гэдгийг мэдэж байсан 
бөгөөд энэ нь дараах, Лук 17:21 дараа ирсэн мэт харагдах ёстой байсан гэж байна: 

11 Одоо тэд эдгээр зүйлүүдийг сонсоод, тэрээр өөр сургаалт зүйрлэл, ярьсан Тэр 

Иерусалимаас холгүй байсан тул, тэд бодсон, учир нь Бурханы хаанчлал тэр даруй гарч 
байсан (Лук 19:11). 

Хаант улс нь ирээдүйд тодорхой байсан 
Хаанчлал ойрхон бол та яаж хэлж чадах вэ? , Дараа нь сургасан нь: Энэ асуултад шийдвэрлэх нэг 

хэсэг нь Есүс эш үзүүллэгийн үйл явдал (8-28 Лук 21) жагсаасан: 
Инжрийн модны дор 29 Харагтун, бүх модод. 30 Тэд аль хэдийн эсүүд үед та харж, тэр зун 

өөрсдөө мэдэх одоо ойролцоо. 31 Тиймээс та нар бас та эдгээр зүйлүүд болж хараад 
Бурханы хаанчлал гэдгийг бид мэднэ ойролцоо (Лук 21: 29-31). 

Есүс Өөрийн ард түмнийг хаанчлал ирэх болно гэдгээ мэдэх эш үзүүллэгийн үйл явдлыг дагах 

хүссэн юм. Есүс өөр газар үзэх болон эш үзүүллэгийн үйл явдалд анхаарлаа хандуулах (; 33-37 

Марк 13 Лук 21:36) Өөрийн ард түмнийг хэлсэн. Есүсийн үгийг сонссон ч, олон хөнгөлөлт бошиглон 

холбоотой дэлхийн үйл явдлуудыг харж. 
Лук 22 & 23 Есүс дахин Бурханы хаанчлал Тэрээр заахдаа ирээдүйд биелэх болно зүйл байсан 
гэдгийг харуулсан: 

15 "Би зовж өмнө та энэ Дээгүүр Өнгөрөх идэж хүссэн юм чин хүсэл нь, 16 би Бурханы хаант 

улсад биелэгдэх хүртэл би ямар ч урт Хэрэв идэж болно та нарт хэлье." 17 Тэгээд Тэр аяга 
авч, мөн талархал өгч, "энэ авч, өөрсдөө дунд нь хувааж, би та нарт хэлье, би Бурханы 
хаанчлал ирэх хүртэл усан үзмийн жимсний ууж байх болно 18" гэж хэлсэн (Лук 22: 15-18). 
39 Харин тэр нь түүнийг хараан зүхэж байсан хамт цовдлогдсон тэр хүмүүс Бузар мууг 

үйлдэгчдийн нэг нь, тэр "Та Христ мөн юм бол, өөрийгөө аварч, бас биднийг авраач" 

гэв. 40Түүний хамтрагч нь түүнийг зэмлэж, тэр түүнд, "Чи ч биш үү Бурханаас айж? "Тэр 
Yeshua гэв 42 Бас" та нар бас буруутган, түүнийг. 41 нь бид шударгаар тул, бид юу хийсэн, 
харин ч муу энэ нэгээр хийсэн дагуу эргэн төлөгдөх байна зориулагдсан байдаг бид 
зохистой юм, учир нь байна. Цэвэр англи хэл дээр 39-43, еврейгээр: миний Эзэн, намайг та 
өөрийн вант орж ирэх үед Лук 23-санаж байна "43 Харин Yeshua түүнд," Амен, би та нарт 
өнөөдөр чи надтай хамт Диваажинд байх болно гэж "(.. ) 

Бурханы хаанчлал Есүс амь үрэгдсэн юм болох хурдан Марк, Лук аль аль нь бидэнд харуулж байна 
гэж аль ирээгүй юм: 

43 Arimathea нь алдартай зөвлөлийн гишүүн, өөрийгөө Бурханы хаанчлалд хүлээж байсан, 

зориг ... ирж, авч Иосеф (Марк 15:43). 
51 Тэр Arimathea, иудейчүүдийн хот, өөрөө ч бас Бурханы хаанчлалд хүлээж байсан (Лук 
23:51) байв. 

Энэ нь нэг Жон бүртгэл Бурханы хаанчлалд дахин төрөх болно амилалтын дараа нь анхаарах 
хэрэгтэй: 



3 Есүс хариуд нь 4 Никодем Түүнд, "хэрхэн хүн хуучин үед төрөх болно" Хамгийн баттай, би 

та нарт хэлье, нэг нь дахин төрсөн бол, тэр хүн Бурханы хаанчлалыг үзэж чадахгүй. "Гэв? ? 
3: тэр эхийн хэвлийд руу хоёр дахь удаагаа орж болно "Есүс хариуд нь 5" төрөх ихэнх нь 
баттай, би ус болон Сүнснээс нэг нь төрсөн бол та нарт хэлье, тэр хүн Бурханы (Иохан 3 
хаанчлалд орж чадахгүй байна -5). 

Есүс амилсныхаа дараа, тэрээр дахин Бурханы Хаанчлалын тухай заасан гэдгийг авч үзье: 
3 Тэр бас олон хүн Түүний зовлон дараа Өөрийгөө амьд танилцуулсан 
алдаа мадаггүй нотолгоо, дөчин өдрийн турш тэдний харж, (Үйлс 1: 3) Бурханы хаанчлалын 
талаарх зүйлсийн тухай ярьж байна. 

Есүс өгсөн эхний болон сүүлийн номлол Бурханы Хаанчлалын тухай байсан! Есүс Хаанчлалын 

тухай заах элч гэж ирсэн юм. 
Есүс бас Төлөөлөгч Иохан дэлхий дээр байх Бурханы мянган жилийн Хаанчлалын тухай бичиж 

байсан юм. Тэр Жон бичих болсон юу анхаарах хэрэгтэй: 
4 Би Есүс тэдний гэрч болон Бурхан, араатанд ба түүний хөрөгт мөргөсөн биш байсан үг нь 

цаазалжээ байсан хүмүүс, тэдний духан дээр эсвэл тэдний гар дээр араатны тэмдгийг 

хүлээн аваагүй байсан хүмүүсийн сүнснүүдийг харсан. Мөн тэд амьдарч, мянган жилийн 

турш Христтэй хамт хаанчилжээ (Илчлэлт 20: 4). 
Эрт Христэд итгэгчид Бурханы мянган жилийн Вант дэлхий дээр байж, Библи заадаг дэлхий 
(уд.харьц Илчлэлт 5:10, 11:15) засгийн газарт солих гэж заасан. 
Яагаад Бурханы Хаанчлал тийм чухал юм бол, ихэнх нь энэ талаар маш их сонсоогүй юм бэ? 
Есүс нэгэн нууцыг гэж нэрлэдэг хэсэгчлэн, учир нь: 

11 Мөн Тэрээр ", тэдэнд та нарт энэ нь Бурханы хаант улсын нууцыг мэдэх нь өгөгдсөн 

байна, харин гадна байгаа хүмүүст бүх зүйл сургаалт зүйрлэлээр (Марк 4:11) -д ирж байна. 
Өнөөдөр ч гэсэн Бурханы үнэн Вант ихэнх нь нууц байна. 
Мөн авч үзэх нь Есүс хаант улсын сайн мэдээний гэрч болон бүх дэлхий даяар тунхаглагдана дараа 
(нас) төгсгөл (удахгүй) ирэх болно гэж хэлсэн нь: 

14 Мөн хаант улсын энэхүү сайн мэдээ бүх үндэстэнд гэрчлэл бүх дэлхий даяар 

тунхаглагдана болно, дараа нь төгсгөл (Матай 24:14) ирэх болно. 
Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж чухал ач холбогдолтой ба эдгээр эцсийн үед хийж 

болох юм. Энэ нь улс төрийн удирдагчид зааж болох ямар ч хүмүүнлэг өвчнийг бодит итгэл 

найдвар, санал зэрэг нь "сайн мэдээ" юм. 
Та Есүсийн үгийг авч үзвэл, энэ нь үнэн Христийн сүм одоо хаант улсын энэхүү сайн мэдээг 

тунхаглаж байх ёстой нь тодорхой байх ёстой. Энэ Сүмийн түүний нэн тэргүүний зорилт байх 

ёстой. Мөн энэ зөв хийх зорилгоор, олон хэл ашиглах хэрэгтэй. 
Энэ бол Бурханы тасралтгүй Сүмийн хийх чармайж байгаа юм. Тэгээд энэхүү товхимол нь яагаад 

хэл онооны рүү орчуулсан байна билээ. 
Есүс Өөрийн арга биш хүлээн авах болно хамгийн сургасан нь: 



Нарийн хаалга байдаг учраас өргөн нь хаалга нь өргөн сүйрэл уруу хөтөлдөг зам байдаг 
бөгөөд түүгээр нь явах хүн олон байдаг 14, хүнд хэцүү амьдрал руу хөтөлдөг зам байдаг 
бөгөөд, 13 "нарийн хаалгаар оруулна уу. хүн түүнийг олдог цөөхөн байдаг (Матай 7: 13-14). 

Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээ амьдралд хүргэдэг! 
Энэ нь хамгийн орцгоов Христэд итгэгчид Христийн хүч Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг номлож 
байсан гэсэн ойлголтын тулд хайхрамжгүй юм шиг санагддаг хэдий ч, иргэний теологичид болон 
түүхчид ихэвчлэн энэ Библи нь үнэндээ юу зааж байна гэж ойлгож байгаа гэдгийг тэмдэглэх нь 
сонирхолтой байж болох юм. 
Гэсэн хэдий ч, Есүс Өөрөө Бурханы хаанчлалын (: 2,60 Лук 9) сайн мэдээг заах шавь нартаа 
төлөвтэй. 
Ирээдүйн хаанчлал Бурханы хууль дээр тулгуурласан байх болно, учир нь энэ нь энх тайван, 
хөгжил цэцэглэлтийг авчрах болно, мөн энэ үед эдгээр хуулийг дуулгавартай (:; Ефес 2:15 165 
Дуулал 119) нь үнэн амар тайван хүргэдэг. 
Тэгээд хаанчлалын энэ сайн мэдээ нь Хуучин гэрээний судруудаас мэддэг байсан. 
3. Вант Хуучин гэрээн дэх мэдэгдэж байсан уу? 

Есүсийн эхний болон сүүлийн бүртгэгдсэн номлол Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглан 
оролцсон (Марк 1: 14-15; Үйлс 1: 3). 
Бурханы хаанчлал нь Есүсийн цаг Еврейчүүд энэ нь тэдний судар, бид одоо Хуучин Гэрээг гэж 
нэрлэдэг-д заасан ёсоор талаар ямар нэг юм мэдэх ёстой зүйл юм. 

Daniel заадаг Вант Улс тухай 
Зөнч Даниел бичсэн нь: 

40 Мөн хэрээр хэсэг төмрийн хөнгөлөлтүүд болон бүх хагаран дөрөв дэх хаанчлал, төмөр 

шиг бат бөх байх; болон хэсэгчлэн ваарчны шавар, буталдаг гэж хаанчлал хэсэг нь эвдэж, та 

нар хөл болон хөлийнхөө хурууг харсан Харин бүх бусдыг дундаас 41 болж, зарим нь төмөр, 

хаант улс хувааж болно төмөр шиг. Одоогоор төмөр хүч чадал та 42керамик шавар нь. 

хольж төмөр харсан шиг, хөл нь хөлийнхөө хуруугаар хэсэгчлэн төмөр болон хэсэгчлэн 
шавар байсан шиг хаанчлал зарим хүчтэй, зарим эмзэг байх болно, тэнд байх ёстой. 43 та 
керамик шавар хольсон төмөр харсан учраас тэдгээр нь хүмүүний үрийн хутгалдсан 

болно; . Гэвч тэд төмрийн шавар 44 нь эдгээр хаадын тэнгэрээс хэзээ ч устгагдах болно нэгэн 
хаант улсыг тохируулах болно Бурхан өдрүүдэд хольж биш юм шиг, нэг нэгэндээ дагаж 

мөрдөх нь үгүй; ба хаант улс нь бусад ард түмний гарт байх; Энэ нь (: 40-44 Даниел 2) хэдэн 

хэсэг хувааж мөн эдгээр бүх хаант хэрэглэж, мөн энэ нь үүрд зогсох болно. 
18 Харин Дээдийн Дээд Нэгэний ариун хүмүүс үүрд мөн мөнхөд хаанчлалыг хүлээж авах 

болно, мөн үүрд хаанчлалыг байх. " (Даниел 7:18). 
21 "Би үзэж байсан бөгөөд тэр эвэр ариун хүмүүсийн эсрэг дайн хийж байсан бөгөөд 

өдрүүд Эртний хүртлээ тэдний эсрэг зонхилж, 22 ирж, мөн шүүлтийн Хамгийн Дээд Нэгэний 
ариун хүмүүсийн тусын тулд хийсэн, цаг нь ирсэн . хаанчлалыг эзэмших гэгээнтнүүд 
(Даниел 7: 21-22) 



Даниел эхлэн бид Бурханы хаанчлал энэ ертөнцийнх хаант улсуудыг устгах болно тэр цаг ирэх 

болно мөн үүрд үргэлжлэх болно гэдгийг мэдэж авдаг. Бид мөн гэгээнтнүүд энэ хаанчлалыг хүлээн 

авч тэдний нэг хэсэг байх болно гэдгийг мэдэж авдаг. 
Даниелын эш олон хэсгийг 21-р зуунд бидний цаг зориулагдсан байдаг. 
Шинэ Гэрээний зарим хэсгийг анхаарах хэрэгтэй: 

12 "арван эвэр байхыг чинь харсан гэж бас ямар ч хаанчлалыг хүлээн авсан нь арван хаад, 

гэхдээ тэд араатантай хамт хаадын талаар нэг цагийн турш эрх мэдлийг хүлээн 
авдаг.13 Эдгээр нь нэг нь оюун санааны, мөн тэд араатан өөрсдийн хүч чадал, эрх мэдэл 
өгөх болно . 14 Эдгээр нь Хурганы дайн хийх бөгөөд Хурга тэднийг ялах болно Тэр эздийн, 
хаадын Хаан Их Эзэн юм, мөн Түүнтэй хамт байгаа хүмүүс гэж нэрлэдэг сонгосон байна, 

итгэмжит ". (Илчлэлт 17: 12-14) 
Тиймээс бид арван хэсэгтэй бөгөөд Бурхан ч үүнийг устгаж, Түүний хаант улсыг байгуулах болно 
хэмээн дэлхийн эцсийн цаг хаант улс байх болно гэсэн үзэл баримтлалыг Хуучин болон Шинэ 
гэрээнд аль алинд нь үзнэ үү. 

Исаиа заадаг Вант Улс тухай 
Бурхан Исаиа Бурхан, мянганы гэгддэг мянган жилийн хаанчлалын энэ замаар Вант эхний хэсгийн 
тухай бичих онгод: 

1 Тэнд заасан саваа Иессийн ишний нь Сүнсийг ирэх болно, Мөн салбар түүний үндэс нь 

өсөх ёстой. 2-р Их Эзэний Сүнс, Түүн дээр амрах болно мэргэн ухаан, ойлголт, зөвлөгөө Сүнс 
Сүнс ба хүч чадал, мэдлэг, Их Эзэний айдас. 
3 Түүний таалал Эзэнээс эмээх айдас байна, Мөн Тэр Өөрийн нүдэнд мэлмийд өөр шүүх 

байх ёстой ч, түүний чихэнд сонсогдох өөр шийдвэр гаргах; 4 Харин 
зөв шударгаар Тэрээр ядуу шүүх болно, Мөн дэлхийн номхон дөлгөөнчүүдийн төлөө 

шударга шийдвэр гаргах; Тэр Өөрийн амнаас саваагаараа энэ дэлхийг цохиж, түүний уруул 

амьсгаагаар Тэрээр хорон муу ална болно. 5-Зөв шударга байдал түүний хэвлийн тус бүс байх 
болно, Түүний бэлхүүс бүсээ итгэлтэй байдал. 
Үнээ мөн бяцхан хүүхэд тэднийг удирдах болно 7, баавгай бэлчээхийг байх;, 6 "нь бас чоно 

хургатай хамт орших болно, ирвэс доош залуу ямаа, тугал, залуу арслан болон төл мал 
хамтдаа зэрэгцэн хамт хэвтэх болно. Тэдний залуу хүмүүс хамтдаа хэвтэх болно; Тэгээд 
арслан үхэр мэт сүрэл идэж болно 8 сувилахуйн хүүхэд Cobra-ын нүхэнд хамт тоглох ёстой 
бөгөөд weaned хүүхэд хорт могойн үүрэнд гараа тавина 9 Тэд гэмтээхгүй ч биш, бүх устгаж 
болохгүй.. Миний ариун уул, дэлхий хувьд далай хувьд Их Эзэний тухай мэдлэгээр дүүрэн 
байх болно. 
10 "Тэр өдөр Иессийн, ард түмэнд нь сурталчилгаа болон зогсох ёстой нь Root байх болно;. 

Харийнхан Түүнийг эрж хайх болно, Түүний амрах газар гайхамшигтай байх болно"(Исаиа 
11: 1-10) 

Би эхний хэсэгт буюу Бурханы хаанчлалын эхний үе шатанд энэ нэрлэдэг шалтгаан нь, энэ нь удаа 
энэ бие махбодийн байх болно гэсэн юм (Ариун хот, шинэ Иерусалим тэнгэрээс бууж ирэх үед 

өмнө цаг, Илчлэлт 21) , мянган жил үргэлжлэх болно. Исаиа Энэ үе шатанд тэрээр үргэлжлүүлэн 

физик талыг батлагдсан: 



11 Энэ нь тэр өдөр тохиох Эзэн Хамат болон эхлэн, Ассири, Египет эхлэн Pathros болон 

Кушийн эхлэн, Еламын болон Шинарын эхлэн үлдсэн Түүний ард үлдэгсдийг сэргээхийн 
тулд хоёр дахь удаагаа дахин Түүний гарыг тогтооно Энэ нь ирэх болно далайн арлууд. 
12 Тэр бас Ефраимын атаа явах ёстой үндэстнүүдийн хувьд сурталчилгаа хийх болно, 

Израилийн гологдол угсарч болно, Мөн дэлхийн дөрвөн өнцөгт эхлэн Иудагийн тархсан 

хамтад нь цуглуулах болно. 13, Иудагийн сөргөлдөгчид байх ёстой таслагдсан, Ефраим Иуда 
атаархаж болохгүй, Иуда зовоох байх ёстой Ефраим 14 Гэвч тэд филистчүүдийн баруун тийш 

нь мөрөн дээр доош нисэж болно. Тэд хамтдаа Дорнодын ард түмнийг дээрэмдэж 

байна; Тэд Едомын болон Моабын дээр гараа тавих ёстой; Мөн Аммоны хүмүүс тэднийг 

дуулгавартай дагах болно 15 Их Эзэн бүрмөсөн Египетийн тэнгисийн хэл устгах 

болно. Түүний хүчит салхи нь тэр үед голын Түүний нударга сэгсрэх болно, долоон 

урсгалтай үүнийг ажил хаялт, хүмүүс хуурай хөлдөө өмсөгтүн гатлан байна. 16 Ассири нь 
үлдэх болно Түүний хүмүүсийн үлдэгдэлд зориулагдсан зам байх болно энэ өдөр тэрээр 

Египетийн нутгаас ирж онд Израилийн төлөө байсан юм. (Исаиа 11: 11-16) 
Исаиа бас бичих онгод нь: 

2 Эдүгээ энэ нь хожмын өдрүүдэд Их Эзэний өргөөний уул нь уулсын орой дээр бий болно 

гэж байх бөгөөд толгодын дээр өргөмжлөгдөх болно үед тохиохоор ирэх ёстой; Мөн бүх 

үндэстнүүд Хэрэв хүртэх ёстой 3 олон хүн ирж, нааш ир "гэж хэлэх болно, бидэнд Иаковын 

Бурханы өргөөнд тулд, Их Эзэний уул өөд явцгаая. Тэр Сионоос хууль,Иерусалимаас Их 

Эзэний үгийг урагш одох болно АНУ-ын Түүний замыг заах болно, бид Түүний замаар 

алхах болно "4 Тэр үндэстнүүдийн хооронд шүүх болно, Мөн олон хүн зэмлэж.. Тэд тайрах 

дэгээгээр руу илдээ plowshares орж, тэдний жад зодож байх;. Үндэстэн үндэстнийхээ эсрэг 

илд өргөж болохгүй, аль аль нь тэд дахиж дайн суралцах болно... хүний 11 ихэмсэг төрх 
даруу байх ёстой, хүмүүний ихэрхэг байх ёстой өвдөг сөгдөн, Мөн Их Эзэн ганцаараа тэр 

өдөр өргөмжлөгдөх болно. (Исаиа 2: 2-4,11) 
Тиймээс, энэ нь дэлхий дээр энх тайван нь utopian цаг байх болно. Эцэст нь, энэ нь Есүс тогтоолын 

хамт үүрд байх болно. Төрөл бүрийн судрууд дээр тулгуурлан (Дуулал 90: 4; 92: 1; Исаиа 2:11; 
Хосеа 6: 2), еврей Талмуд энэ 1000 жил (: Tractate Sanhedrin лавлах 97a Вавилоны Талмуд) 
үргэлжилнэ заадаг. 
Исаиа дараах бичих онгод нь: 

6 Учир нь бидний төлөө хүүхэд төрж, бидэнд хүү нь өгөгддөг болой; Засаглал Түүний мөрөн 

дээр байх болно. Түүний нэрийг Гайхамшигт Зөвлөгч гэж нэрлэгдэх болно, Хүчит Бурхан, 

Мөнхийн Эцэг, Энхийн Жонон. 7 Түүний Засгийн газар, амар амгалангийн өсөлт нь байхгүй 
ямар ч эцсийн Давидын сэнтий дээр, Түүний хаант дээр байх болно түүнийг захиалж бий 

болгох энэ нь урагш Тэр цагаас хойш шүүх, шударга, тэр ч байтугай үүрд хамт. Түмэн 

цэргийн ЭЗЭНий зүтгэл энэхүү гүйцэтгэх болно. (Исаиа 9: 6-7) 
Исаиа Есүс ирж, Засгийн газартай хаант улсыг байгуулж гэж хэлсэн гэж сануулж байна. Христийг 

өгүүлнэ олон хүн жил бүр, ялангуяа арванхоёрдугаар сард энэ хэсгийг иш боловч, тэд Есүс төрнө 

гэдэгт илүү эш байгааг хайдаг хандлагатай байдаг. Библи бол Бурханы Хаанчлал сэдвээр гаруй 

хууль тогтоомж нь Засгийн газар байна гэдгийг харуулж байна, Есүс Хэрэв дээр байх болно 

гэж. Исаиа, Даниел, зарим нь үүнийг эш үзүүлэв. 



Бурханы Хаанчлал эдгээр хууль дээр үндэслэн шийдвэр гаргасан байх; Бурханы хууль хайр (Иохан 

15:10 37-40 Матай 22) арга зам юм. Тиймээс Бурханы хаанчлал дэлхийн үүнийг харж хичнээн ч 

гэсэн хайр дээр үндэслэсэн болно. 
Дуулал болон More 
Бурхан Бурхан ирэх Хаанчлалын тухай бичих онгод гэж Даниел, Исаиа зүгээр л байсан юм. 

Езекиел Израилийн (зүгээр л Еврейчүүд) мянган жилийн хаанчлалд цуглах болно Их зовлонгийн 

үед тараагдсан овгуудын хүмүүс гэж бичих онгод нь: 
18 Мөн тэд тэнд очиж болно,: 17 Тиймээс "Би ард түмнүүдээс та нарыг цуглуулж та 

тараагдсан улсууд чинь угсрах, Би та нарыг Израилийн газар нутгийг өгөх болно." Эзэн 

БУРХАН ийнхүү айлдаж "гэж хэлэх тэд тэндээс түүний бүх жигшүүрт юмс болон хамаг 

жигшүүрт алга болно. 19 Дараа нь би тэдэнд ганц зүрхийг өгч, би тэдний дотор шинэ 

сүнсийг оруулж, тэдний махан биеэс чулуун зүрхийг авч, тэдэнд зүрхийг өгнө махан 

бие, 20 нь тэд Миний дүрэм дотор явж, Миний тогтоолуудыг дагахаар, тэдгээрийг хийх 

буюу; мөн тэд Миний ард түмэн, Би тэдний Бурхан болно. 21 Харин тэдний зүрх сэтгэл 

өөрсдийн бузар зүйлс, тэдний жигшүүрт нь хүслийг дагах хүмүүсийн хувьд гэвэл, би 

тэдний өөрсдийнх нь толгой дээр нь үйлсийг авчирна " 
Их Эзэн Бурхан хэлж байна. (Езекиел 11: 17-21) 

Израилийн овгуудын үр удам нь цаашид тараагдах болно, харин Бурханы зарлигуудыг 
дуулгавартай дагаж, жигшүүрт зүйл (Левит 11; Дэд хууль 14) идэж зогсоох болно. 
Бурханы хаант тухай Дуулал дараах анхаарах хэрэгтэй: 

Дэлхийн 27 бүх хязгаарууд санаж болно, мөн Их Эзэнд эргэж, үндэстнүүдийн бүх айл Таны 

өмнө мөргөх ёстой. 28-хаант улс нь Их Эзэний юм, Тэр үндэстнүүдийн гаруй дүрэм.(Дуулал 22: 
27-28) 
6 Таны сэнтий, Бурхан минь, үүрд мөн мөнхөд байх; Зөвт байдал нь очирт таяг Таны 

хаанчлалын очирт таяг юм. (Дуулал 45: 6) 
10 Бүх Таны ажил тань Түүний хүчит үйлдэл хүмүүний хөвгүүдийн мэдэгдэж болгохын тулд, 

Ай Их Эзэн магтаж, чиний гэгээнтнүүд тань адислах болно. 11 Тэд Таны хаанчлалын сүр 
жавхлангийн тухай ярьж, чиний хүч яриа 12, болон Түүний хаант улсын алдар суут сүр 
жавхлан. 13 Таны хаанчлал бол үүрдийн хаанчлал, таны эрх мэдэл бүхий л үеийн туршид 

тэсвэрлэдэг. (Дуулал 145: 10-13) 

Хуучин гэрээн дэх төрөл бүрийн зохиолчид мөн хаант улсын асуудлын тухай бичсэн (жишээ нь, 

Езекиел 20:33, Обадиа 21, Мика 4: 7). 
Тиймээс Есүс бол Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг зааж эхэлсэн Түүний нэн даруй үзэгчид 

үндсэн үзэл баримтлал нь танилцаж байсан. 
4. Төлөөлөгчид хаанчлалын сайн мэдээг зааж байсан уу?  



Сайн мэдээний гэх мэт олон үйлдэл Есүсийн хүний тухай л сайн мэдээ боловч, бодит байдал дээр 

Есүсийн дагалдагчид Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээг заадаг юм. Энэ нь Есүс авчирсан зурвас 

юм. 
Паул Бурханы хаант улсыг сургадаг 
Төлөөлөгч Паул Бурханы болон Есүсийн Хаанчлалын тухай бичсэн нь: 

8 Тэгээд тэр синагогт орж, Бурханы хаант улсын зүйлүүдийн талаар итгүүлэх гурван сар, 

учир шалтгааны төлөө зоригтойгоор ярьж, (19-Үйлс: 8). 
25 Тийм ээ, би одоо та нар бүгд, тэдний дунд би Бурханы (Үйлс 20:25) хаанчлалыг тунхаглаж 
явсан гэдгийг бид мэднэ. 
23 Тэд түүнд өдөр томилсон байсан үед олон нь түүний өөрийн байр дээр ирж, хэнд тэр 

тайлбарлаж, чин сэтгэлээсээ, Мосегийн хууль болон эш үзүүлэгчдийн аль аль нь Есүсийн 

тухай өглөөнөөс үдэш болтол тэднийг итгүүлэх Бурханы хаант улсын гэрчилсэн юм. ... 31-

Бурханы хаант улсыг тунхаглан, бүх итгэл нь Их Эзэн Есүс Христийг анхаарлаа хандуулаад 

зүйлийг зааж, түүнийг хориглох ямар ч нэг (Үйлс 28: 23,31). 
Паул Бурханы хаанчлалын тухай заасан ямар тусад нь Есүсийн тухай заасан шиг, (Тэр түүний гол 
хэсэг нь ч) Бурханы хаанчлал нь зөвхөн Есүсийн тухай биш гэдгийг сануулж байна. 
Паул үүнийг Бурханы сайн мэдээг гэж нэрлэдэг, гэхдээ энэ нь одоо ч гэсэн Бурханы Хаанчлалын 
сайн мэдээ байлаа: 

9 ... бид та Өөрийн хаант, алдар таныг дууддаг Бурханы зохистой явж байсан Бурханы 

... 12 сайн мэдээг та нарт номлосон. (1 Тесалоник 2: 9,12) 
Паул бас Христ (Ром 1:16) сайн мэдээ гэж нэрлэдэг. Есүсийн "сайн мэдээ" Тэр бидэнд зурвас. 
Энэ нь зүгээр л Есүс Христийн хүний тухай, эсвэл зүгээр л хувийн авралын тухай сайн мэдээ биш 

гэдгийг авч үзье. Паул Христийн сайн мэдээ Есүсийг, Түүний өгөөж, Бурханы шийтгэлийг 

дуулгавартай дагах нь орсон хэлсэн нь: 
6 ... Бурхан гай зовлон хүмүүст хэн асуудалтай танд төлөх 7, Их Эзэн Есүс Өөрийн хүчит 

тэнгэр элч, 8 Бурханыг мэдэхгүй байгаа хүмүүст өшөө авч гал дөл нь хамт тэнгэрээс 
тогтоогдсон бидэнтэй хамт шаналж үлдсэн юм чинь өгөх, болон бидний Эзэн Есүс Христийн 
сайн мэдээг дуулгавартай байхгүй бол хүмүүс байна. 9 Эдгээр нь үүрдийн устгалд нь Их 
Эзэний дэргэдээс, Түүний хүч алдар нь шийтгэх болно, 10 Тэр үед, тэр өдөр, алдаршиж 
болно та нарын дунд бидний гэрчлэл гэж үздэг байсан, учир нь (: 6-10 2 Тесалоник 1) 
түүний гэгээнтнүүд болон итгэгч бүх хүмүүсийн дунд бахархдаг байх ёстой. 

Шинэ гэрээний хаанчлал бид одоо бүрэн түүнийг эзэмших тийм ч, хүлээн авах ёстой зүйл гэдгийг 
харуулж байна: 

28 Бид ганхаж байж чадахгүй байгаа нь хаант улс (Еврей 12:28) хүлээн авч байна. 
Бид ойлгож чадна, одоо Бурханы хаант улсын нэг хэсэг байх нь тэсэн ядан хүлээж байна, гэхдээ 
бүрэн үүнийг орж байна. 
Паул тусгайлан нэг нь бүрэн, мөнх бус хүн Бурханы хаанчлалд орох биш гэдгийг энэ 
амилалтын дараа юу болох нь тогтоогдсон: 



50 Эдүгээ энэ нь миний, ах дүү, махан бие ба цус Бурханы хаант улсыг өвлөж чадахгүй гэж 

хэлж байна; нь нүд ирмэхийн зуур өнгөрсөн бүрээний үед бид бүгд унтах нь үгүй, харин 

бид бүгд мөчид 52 changed- байх ёстой: ч авлигын өвлөх муудашгүй хийдэг 51 Болгоогтун, би 

та нарт нэгэн нууцыг хэлье.. Бүрээ дуугарч болно, мөн нас барсан үл муудах уруу 

амилуулагдаж, бид (1 Коринт 15: 50-52) өөрчилж болно. 
1 Би Бурхан ба Эзэн Есүс Христ, амьд бөгөөд Түүний гарч, Түүний хаант улс дахь үхсэн 

шүүнэ өмнө Тиймээс та үнэ (2 Тимот 4: 1). 
Паул нь зөвхөн хэмээн заасан боловч Есүс Бурхан Эцэгийн хаанчлалыг хүргэх гэж: 

20 Харин чухамдаа Христ оноос хойш хүн нь үхлээс унтаж унасан тэдний анхны үр жимс 

өссөн бөгөөд 21 болсон байна. Хүний замаар ирсэн үхэл үхэгсдийн амилалт нь мөн. 22Гэсэн 
хэдий ч үхэх Адам дотор бүгд зэрэг нь ирсэн Үүний дараа анхны үр жимс, Христийн хэн 
түүний ирэлтээр тэд Христийн 24 Дараа нь Тэр тавьж байхдаа Бурхан Эцэг, хаанчлалыг 
хүргэж үед төгсгөл ирдэг: Христ дотор бүгд амьдруулагдах болно байх 23 Харин өөрийн 
дарааллаар нь тус бүр нэг.. бүх удирдлага, эрх мэдэл, хүч чадал. 25 Тэр Өөрийн хөл дор бүх 

дайснуудыг тавьж байна болтол Тэр ноёрхох ёстой нь дуусгавар болно. (1 Коринт 15: 20-
25). 

Паул шударга бус (зарлигийг таслагч) Бурханы хаант улсыг өвлөх нь үгүй болно гэж сургасан нь: 
9 Хэрэв та нар шударга бус Бурханы хаант улсыг өвлөх нь үгүй болно гэдгийг би мэднэ гэж 

үү? Юу мэхлэгдсэн байх болно. Аль аль нь завхай ч шүтэгчид ч, завхайрагчид, мөн ижил 

хүйстэнүүд ч sodomites, 10 ч биш, хулгайч нар ч, шунахай, эсвэл архичин, эсвэл хараалчид ч, 
дээрэмчид Бурхан (: 9-10 1 Коринт 6) хаант улсыг өвлөх болно. 
19 Эдүгээ махан биеийн үйлс нь илэрхий байгаа байгаа нь: завхайрал, садар самуун, бузар 

байдал, завхай, 20 шүтээн шүтэх, ид шид, үзэн ядалт, зөрчилдөөн, атаа жөтөө, уур хилэнгийн 
outbursts, хувиа хичээсэн том зорилтууд, тэрсэлдээн, Heresies 21 атаархал, аллага, архидалт, 

revelries, гэх мэт; нь би урьдаас та нарт хэлье Би бас та нарыг ийм зүйлийг дадлага хүмүүст 

Бурханы (Галат 5: 19-21) хаант улсыг өвлөж чадахгүй гэж, цаг хугацаа өнгөрсөн хэлсэн шиг. 
5 та дараах зүйлсийг мэдэх энэ нь ямар ч Садар самуун, бузар этгээд, эсвэл шунахай хүн 

шүтээн шүтэгч юм, ямар ч өвийг байна 
Христийн болон Бурханы хаанчлал (Ефес 5: 5). 

Бурхан стандарт бөгөөд Түүний хаанчлалд орох боломжтой байхын тулд нүглээс наманчлал 

шаарддаг. Төлөөлөгч Паул зарим нь гэж зааж чадахгүй гэж анхааруулсан: 
6 Би та хол болохоор удахгүй Христийн нигүүлслээр та нарыг дуудсан Түүнээс өөр сайн 

мэдээний 7-өөр нэг биш юм гэж эргэж байна гэж гайхаж, гэхдээ зарим хүмүүс та нарыг 

үймүүлж байгаа бөгөөд Христийн сайн мэдээг гуйвуулахыг хүсэж байна. 8 Харин бид, эсвэл 
тэнгэрээс тэнгэр элч, бид та нарт номлосон юу илүү та нарт өөр ямар ч сайн мэдээг номлох 
ч, тэрээр зүхэгдэг. 9 бид одоо би хэн нэгэн хүн та хүлээн авсан зүйлээ бодвол та ямар нэг 
өөр сайн мэдээг тунхаглавал, дахин хэлж байна, өмнө нь хэлсэнчлэн, тэрээр 

зүхэгдэг. (Галат 1: 6-9) 
3 Гэвч би яагаад ч вий түүний башир аргаар Ева мэхлэгдсэн могой шиг таны оюун Христ 

дотор энгийн нь гэмтсэн байж болно ирдэг хүн өөр Есүсийг бидний тунхаглаж байна 



номлож аваас, та нар хүлээн авах бол айх,. 4, эсвэл өөр сүнс та нар хүлээн аваагүй, эсвэл өөр 

сайн мэдээг та хүлээн авахгүй байна - та сайн Хэрэв хамт тавьж болно! (2 Коринт 11: 3-4) 
"Бусад" болон "янз бүрийн" үнэн худал, сайн мэдээ нь юу байсан бэ? 
Хуурамч сайн мэдээний янз бүрийн эд байна. 
Ер нь, хуурамч сайн мэдээ та Бурханыг дуулгавартай дагаж, үнэхээр Бурхан (: 21-23 уд.харьц Матай 

7) мэдэх мэдэгдсэн бол Түүний арга замаар үнэнч амьдрах хичээх хэрэггүй юм гэж үзэж байна. Энэ 

нь хувиа хичээсэн чиглэсэн байх хандлагатай байдаг. 
Ева хоёр мэхэлсэн могой бараг 6000 жилийн өмнө худал сайн мэдээний төлөө унаж (Эхлэл 3) -гэж 
хүмүүс тэд Бурханы илүү сайн мэдэж, өөрсдөө сайн, муу шийдвэр гаргах нь зүйтэй гэж үзэж 

байна. Тийм ээ, Есүс ирээд дараа Түүний нэр нь ихэвчлэн янз бүрийн худал хавсаргасан Сайн 
мэдээний-, энэ үргэлжлүүлэн хийж, эцсийн Антихристийн цаг болгон үргэлжлүүлэх болно болсон 
байна. 
Одоо эргэж Төлөөлөгч Паулын цаг хугацаанд нь, хуурамч сайн мэдээ нь үндсэндээ үнэн ба 

алдааны Gnostic / Mystic хослол байсан юм. Гностисизм үндсэндээ тусгай мэдлэг оюун санааны 

гүнзгий авралын зэрэг хүрэхийн тулд юу хэрэгтэй юм байна гэж итгэж байна. Гностисизм ямар мах 

хийсэн ямар ч тодорхой үр дагавар байсан бөгөөд тэд долоо дахь өдөр Амралтын өдөр гэх мэт 

асуудлаар Бурханыг дуулгавартай дагах нь эсэргүүцэж байна гэж үзэж хандлагатай. Нэг жишээ нь, 

хуурамч удирдагч Симон Magus, Төлөөлөгч Петр анхааруулж байна (: 18-21 Үйлс 8) байсан юм. 

Гэхдээ энэ нь хялбар биш юм 
Шинэ гэрээний Филип Бурханы хаант улсыг зааж байгааг харуулж байна: 

5 Дараа нь Филип Самарийн хотод ирж, тэдэнд Христийг тунхаглав. ... 12 Тэд тэр хүн Бурханы 

хаанчлалыг талаар зүйлийг номлож гэж Филип үзэж ... (Үйлс 8: 5,12). 
Харин Есүс, Паул болон шавь нар нь энэ нь Бурханы хаанчлалд орох нь хялбар биш гэдгийг 
сургасан нь: 

24 Есүс тэр маш их гунигтай болсон гэж хараад, тэрээр, "Энэ нь тэмээ илүү зүүний сүвэгчээр 

орох нь илүү хялбар байдаг нь Бурхан! 25 хаанчлалд орох нь баялгийг бий хүмүүст ямар 
хэцүү вэ гэв баян хүн Бурханы хаанчлалд орох нь. " 
26 Мөн энэ нь гэж сонссон хүмүүс "дараа нь аврагдаж чадах хэн бэ?" 
27 Харин Тэр "хүмүүст боломжгүй зүйлс Бурханд боломжтой" гэв. (Лук 18: 24-27) 
Олон гай зовлон 22 "Бид туулж байх ёстой хаанчлалд орох 
Бурхан "(14:22 Үйлс). 
3 Бид Бурхан та нарын төлөө ах дүү, үргэлж талархаж, та нарын итгэл үлэмж өсч, учир нь 

энэ нь холбох юм үүрэг бөгөөд та бүхний нэг бүрийн хайр бие биенээ уруу 
дүүрэн, 4болохоор бид өөрсдийгөө нь чуулгануудын дунд та өөрөөрөө сайрхахгүй гэсэн та 
Бурханы хаанчлалд, учир нь та бас зовох нь зохистой байж болох Бурханы зөв шударга 
шүүлтийн илэрхий нотолгоо юм таны бүх хавчлага, зовлон нь таны тэвчээр, итгэл та 
тэвчих, 5 Бурхан, 6 вэ оноос хойш гай зовлон нь Их Эзэн Есүс Өөрийн хүчит тэнгэр элч нарын 
хамт тэнгэрээс илчлэгддэг үед бидэнтэй хамт шаналж үлдсэн хэсэг нь хэн та, 7, та нарыг өгөх 
хүмүүс гай зовлон хүмүүст, (: 3-7 2 Тесалоник 1) эргэн төлөх Бурхантай зөв шударга зүйл. 



Учир нь бэрхшээл нь зөвхөн зарим нэг одоо энэ нас гэж нэрлэдэг байна, сонгогдсон Хэрэв нэг хэсэг 

байх ёстой (Матай 22: 1-14, Иохан 6:44; Еврей 6: 4-6) байна. Библи хүмүүс байгааг харуулж байна 

гэж зарим нь, дараа нь дуудаж болно "сүнслэг байдалдаа алдаа хийгсэд хэн ойлголтонд ирэх 
болно, мөн гомдол гаргасан хэн сургаалыг мэдэх болно хүмүүст" (Исаиа 29:24). 

Петр Хаанчлалын заадаг 
Төлөөлөгч Петр хаанчлал мөнх юм, мөн Бурханы сайн мэдээний хичээнгүйлэн дагасан, эсвэл шүүлт 
гэж байхгүй байх байсан байх ёстой гэж сургасан нь: 

Тэгэхээр орох элбэг дэлбэгээр нь бидний Их Эзэн хийгээд Аврагч Есүс Христийн мөнх хаант 

улсад та нарт нийлүүлэх болно 11, 10 Тиймийн тул, ах дүү нар аа, тэр ч байтугай илүү 

хичээнгүй таны дуудлага, сонгуулийн итгэлтэй байхын тулд, та эдгээр зүйлсийг хийх юм бол 
та хэзээ ч бүдрэх болно байх (2 Петр 1: 10-11). 
17 удаа Бурханы гэрт эхлэх шүүлт ирчихээд байна; бөгөөд энэ нь анх удаа бидэнтэй хамт 

эхэлдэг бол, ямар Бурханы сайн мэдээг дуулгавартай байхгүй бол хүмүүс төгсгөл болох 

уу? (1 Петр 4:17). 

Библи болон хаант улсын хамгийн сүүлийн үеийн ном 
Библи "Бурхан бол хайр юм" гэж заадаг (1 Иохан 4: 8,16), Есүс Бурхан (Иохан 1: 1,14) Бурханы 
багцаа Вант хайр нь Хаан, хууль хайр дэмжих болно, үзэн ядаж (уд.харьц Илчлэлт 22: 14-15). 
Библийн хамгийн сүүлчийн ном, ялангуяа Бурханы хаант улсыг авч үзнэ. 

15 Дараа нь долоо дахь тэнгэр элч сонсогдсон: Тэгээд тэнгэрт чанга дуу хоолой байсан, 

хэлсэн "энэ дэлхийн хаант улсууд нь бидний Их Эзэн болон Түүний Христийн хаанчлал 

болсон, Тэр үүрд мөн мөнхөд хаанчлан болно!" (Илчлэлт 11:15). 
Есүс хаант улс дахь хаанчлах болно! Библийн Түүний нэр хоёр харуулж байна: 

16 Тэр Өөрийн дээл болон гуян дээрээ нэрээр бичсэн: ХААДЫН, эздийн Эзэн (Илчлэлт 19:16) 
ХААН. 

Гэвч Есүс хаанчлах болно зөвхөн нэг нь юм? Илчлэлт энэ хэсгийг анхаарах хэрэгтэй: 
4 Мөн би сэнтийнүүдийг харсан, бас тэд тэдэн дээр суугаад, шүүх тэдэнд үйлдсэн 

байна. Дараа нь би Есүс тэдний гэрч болон Бурхан, араатанд ба түүний хөрөгт мөргөсөн 

биш байсан үг нь цаазалжээ байсан хүмүүс, тэдний духан дээр эсвэл тэдний гар дээр 

араатны тэмдгийг хүлээн аваагүй байсан хүмүүсийн сүнснүүдийг харсан. Мөн тэд амьдарч, 

мянган жилийн турш Христтэй хамт хаанчлав. . . 6 ерөөлтэй, ариун анхны амилуулалтад 

багтах хэн тэр юм. Ийм хоёр дахь үхэл хугацаанд ямар ч хүч чадалтай, харин тэд Бурханы 
ба Христийн тахилч нар байх болно, мөн мянган жилийн Түүнтэй хамт хаанчлах болно 
(Илчлэлт 20: 4,6). 

Үнэн Христэд итгэгчид мянган жилийн турш Христтэй хамт хаан дахин амилах болно! Хаанчлал 

мөнхөд үргэлжлэх учраас болно (Илчлэлт 11:15), гэхдээ дурдсан тэр хаанчлал нь зөвхөн нэг мянган 

жил байсан юм. Энэ нь би энэ эхээр хаант-, физик мянган жилийн эцсийн, илүү их сүнслэг, үе шат 

оронд шатны эхний үе шат гэж нэрлэдэг яагаад юм. 
Хэдэн үйл явдал нь Бурханы Хаанчлалын мянган жилийн эцсийн үе шатанд хооронд гарсан талаар 
Илчлэлт номонд орсон байна: 



7 Одоо мянган жилийн хугацаа дууссан үед Сатан шоронгоос 8-аас гаргасан бөгөөд дэлхийн 

дөрвөн өнцөгт буй үндэстнүүдийг хууран мэхлэхийн тулд гарч болно, Гог болон Магог, 

тэднийг хамтад нь тулалдахаар, түүний тоо гэж байдаг цуглуулах далайн элс. ... 11 Дараа нь 

би үүн дээр суугаад хэний нүүр газар, тэнгэр хол зугтан Цагаан өнгөтэй агуу их сэнтий болон 

Түүнийг харсан. Тэгээд төлөө тэднийг. 12 ямар ч газар тэнд олж Мөн би, нас барсан, бяцхан 
хийгээд агуу, Бурханы өмнө зогсож, ном дэлгээстэй байв харсан юм.Мөн өөр ном 

дэлгээстэй байсан нь амийн ном юм байна. Тэгээд үхсэн номд бичигдсэн зүйлсээр, 

өөрсдийн үйлсийн дагуу шүүгдэх болно. 13-Тэнгис дотроо байсан тэд үхэгсдийг гаргаж өгөв ба 

Үхэл ба Үхэгсдийн орон өөрсдийн доторх байсан тэд үхсэн тушаав. Мөн тэд нэг бүрд 

үйлсийнх нь дагуу шүүгдэж байна. 14 Дараа нь Үхэл ба Үхэгсдийн орон галт нуурт хаягдах 

юм. Энэ нь хоёр дахь үхэл буюу 15, амьдралын номонд бичигдсэн нь олдохгүй хэн ч галт 

нуурт хаягдах юм (Илчлэлт 20: 7-8, 11-15).. 
Илчлэлт номыг мянган жилийн хаанчлалын дараа хоёр дахь үхлийн дараа ирдэг дараа үе шат байх 
болно гэдгийг харуулж байна: 

1 Одоо би Учир нь анхны тэнгэр, шинэ тэнгэр, шинэ газрыг харлаа, анхны газар нь өнгөрөн 

одож байна. Мөн тэнд ", ямар ч Илүү их далайн байсан юм. 2 Дараа нь би Жон, Ариун хот, 

шинэ Иерусалим, Бурханаас гарч, тэнгэрээс буун ирж, нөхөр. 3 очихоор гоёсон сүйт бүсгүй 
мэт бэлтгэгдэн Мөн би хэлж тэнгэрээс чанга дуу хоолойг сонссон харсан болгоогтун, 
Бурханы асар хүмүүсийн дунд байна, Тэр тэдэнтэй хамт орших болно, мөн тэд Түүний ард 
түмэн болно Бурхан Өөрөө тэдний тэдний Бурхан болж, байх болно 4Бурхан хол тэдний 
нүднээс нулимс бүрийг нь арчина болно;.. байх болно цаашид үхэл ч уй гашуу ч уйлж. Тэнд 
хуучин зүйлүүд улирч одсон нь, ямар ч илүү өвдөх болно. "(Илчлэлт 21: 1-4) 

1 Дараа нь тэр надад амьдралын ус нь цэвэр голыг, болор шиг тунгалаг, Бурханы сэнтийд нь болон 
Хурганы явагдаж 2 нь гудамжинд дунд байна., Болон голын хоёр талд, амьдралын мод байсан 
ямар мод бүр сар бүр өөрийн жимс сорт, арван хоёр, жимс жимсгэнэ төрүүлэв. Модны навчис 
нь үндэстнүүдийг эдгээхийн. 3 байсан, ямар ч илүү хараал байх болно, гэхдээ Хурганы Бурханы 
ба сэнтий Хэрэв байх ёстой, мөн тэд түүний нүүрийг харах болно Түүний зарц нар нь Түүнд 
үйлчилнэ. 4, Түүний нэр тэдний духан дээр байх болно 5 ямар ч шөнө байх болно:. Их Эзэн Бурхан 
тэдэнд гэрэл өгдөг Тэд нар ямар ч гэрэл ч, гэрэл хэрэгтэй байна. Мөн тэд үүрд мөн мөнхөд 
хаанчлах болно. (Илчлэлт 22: 1-5) 

Энэ хаанчлал, мянган жилийн дараа, Бурханы зарц нар багтана мөн үүрд үргэлжилдэг гэдгийг 

сануулж байна. Ариун хот, тэнгэрт бэлтгэсэн байсан, тэнгэр орхиж, дэлхий дээр бууж ирэх 

болно. Энэ нь Бурханы Хаанчлалын эцсийн шатны эхлэл юм. Өөр ямар ч илүү зовлон, шаналалд нь 
цаг! 
Номхон дэлхийг (Матай 5: 5) өвлөх болно, мөн бүх зүйл (Илчлэлт 21: 7). Бурханы арга зам 

хэрэгжүүлж болно, учир нь дэлхий Ариун хотын үүн дээр байж болно, үүнд илүү сайн байх 

болно. Гэдгийг ойлгох: 
Түүний Засгийн газар, амар амгалангийн өсөлт нь 7 төгсгөл үгүй байх болно (Исаиа 9: 7). 

Дараа нь Бурханы хаант улсын сүүлчийн үе шат нь Бурханы бүх засгийн дагах болно гэж эхэлсэн нь 
тодорхой байна өсөлт байх болно. 
Энэ нь хамгийн гайхамшигтай цаг хугацаа байх болно: 



9 Гэвч энэ нь бичигдсэнчлэн: ". Нүдний харж чадахгүй байна, эсвэл чих сонсоогүй, ч Бурхан 

Түүнийг хайрладаг хүмүүст бэлтгэсэн хүн юмсын зүрх сэтгэлд орж байна" 10 Харин Бурхан 
Өөрийн Сүнсээр дамжуулан бид тэднийг илчилсэн ( 1 Коринт 2: 9-10). 

Энэ нь хайр, баяр баясгалан, мөнх тайтгарлын үе юм. Энэ бол гайхалтай цаг хугацаа байх болно! 
Та өөрийн нэг хэсэг болохыг хүсч байна уу? 

Зааж Шинэ Гэрээн гадна 5. эх сурвалж  
Бурханы хаанчлал 
Христийн анхны багш нь тэд Бурханы шууд Вант Улсын сайн мэдээг номлох ёстой байсан гэж 

бодож байна уу? 
Тийм. 
Олон жилийн өмнө, Хойд Каролина мужийн их сургуулийн профессор Барт Ehrman өгсөн нь лекц, 
тэр дахин дахин, зөв, хамгийн өнөөдөр Христэд итгэгчид орцгоов ялгаатай нь, Есүс болон Түүний 

эрт шавь нар Бурханы хаант улсыг тунхагласан хэмээн онцлон тэмдэглэв. Христийн шашны Доктор 

Ehrman нийт ойлголт нь Бурханы тасралтгүй Сүмийн гэж ихээхэн ялгаатай хэдий ч, бид Есүс 
Өөрөө тунхагласан болон Түүний шавь нар итгэдэг вэ хаант улсын сайн мэдээ юм гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрч байна Мөн бид байхгүй бол өнөөдөр маш олон Христэд итгэгчид мэдэгдсэн гэдгийг 
хүлээн зөвшөөрч байна. гэдгийг ойлгож байна. 

Хуучин Лаазалсан дараах Шинэ гэрээний бичих & номлол 
Грекийн бичвэрүүдийг, англи орчуулга, 2-р хэвлэл Baker, Зөгнөлт ном, Grand Rapids:.. Бурханы 
хаанчлал (Холмс МВт эртний христийн номлолоо элчийн Эцэг "амьд байна хамгийн эртний бүрэн 

христийн номлол" гэж мэдэгдсэн нь юу нь чухал ач холбогдолтой хэсэг байсан 2004, х. 102). Энэ 

нь эртний христийн номлол энэ тухай эдгээр тайланг агуулж байдаг: 
5: 5 Мөн та мэдэх, ах махан дэлхийн бидний оршин суух ач холбогдолгүй бөгөөд түр зуурын 
юм, харин Христийн амлалт агуу хийгээд гайхамшигт байна: Ирэх хаант, амьдралын 
мөнхийн-д үлдсэн. 

Дээрх мэдээ хаанчлал нь одоо биш гэдгийг харуулж байна, гэхдээ ирж, мөнх байх 

болно. Цаашилбал, энэ нь эртний номлол заасан: 
6: 9 Одоо эдгээрийг ч ийм зөв шударга хүмүүс хүүхдүүдээ аврахын тулд өөрийн зөв үйлсийн 

нэг нь арга, замаар чадахгүй байгаа бол бид ямар баталгаа бид баптисм цэвэр бөгөөд 

бохирлогдоогүй байлгах чадахгүй бол Бурханы хаант улсыг оруулах вэ? 11 6 Тийм учраас 

бидэнд бие биенээ хайрлах бид бүгдээрээ Бурханы хаанчлалд орох болно гэжүзье: Хэн 
бидний өмгөөлөгч, бид ариун, зөв шударга үйлс байх олж чадаагүй байна уу байх болно 9-

?. 7 Тиймээс бид мэдэж байвал ямар Бурханы мэлмийд зөв, бид түүний хаанчлалд орох 
болон адислалуудыг хүлээн авах болно "чих сонссон юм үгүй биш ч нүд харсан ч нүд 
хараагүй ч хүний зүрх төсөөлж." 
12: миний Эцэгийн хаант улс ирэх болно 6 гэж тэр хэллээ: 1 бидэнд хайр болон зөв шударга 

Бурханы хаант улс цагаар, хүлээх учраас цаг, бид Бурханы гарч өдөр байгаагаа мэдэхгүй 
оноос хойш болтугай 12.. 



Дээрх тайлан нь зөв амьдралын дамжуулан хайр хэрэгтэй байна, бид ч Бурханы хаант улсыг орж 
чадаагүй байна гэдгийг мөн харуулж байна, энэ нь өдрөөс хойш тохиолддог гэсэн Бурханы гарч, 

тэр Есүс дахин буцаж дараа юм. Энэ нь Эцэгийн хаант улс ба хаант улс нь зөвхөн Есүс биш юм. 
Бурхан амьд зөвшөөрсөн байна гэж эртний бололтой христийн номлол Бурханы мөн хаант улсыг 
заадаг нь сонирхолтой байна гэж Шинэ Гэрээ нь зааж, Бурханы тасралтгүй Сүм одоо заадаг (энэ 
нь боломжтой, энэ нь Бурханы бодит Сүмээс байж болох юм гэхдээ грек миний хязгаарлагдмал 
мэдлэг нь чангарч мэдэгдэл хийх) миний чадварыг хязгаарладаг. 

Хоёр дахь Зууны Сүмийн удирдагчид, хаанчлалын сайн мэдээг 
Энэ нь Papias, Иоханы нь сонсдог болон Поликарп нь найз, Ромын католик шашинтнууд гэхэд 
гэгээнтэн гэж үзэж, мянган жилийн хаанчлалд зааж эхэн 2-р зууны үед тэмдэглэх нь зүйтэй.Eusebius 
Papias сургасан гэж бүртгэсэн: 

..., Үхсэн Христийн хувийн хаанчлал энэ дэлхий дээр бий болно үед нь амилалтын дараа 

мянганы байх болно. (Papias, VI хэлтэрхий. Үзнэ үү Мөн Eusebius, Сүмийн түүх, Ном 3, XXXIX, 
12) 

Papias энэ агуу их элбэг дэлбэг нь цаг хугацаа гэж сургасан нь: 

Гэх мэт байдлаар онд улаан буудайн үр тариа үйлдвэрлэх гэж [Тэрээр] арван 
мянган чих чих бүр арван мянган үр тариа байх бөгөөд тэр, үр тарианы бүр тодорхой, цэвэр 

ариун, сайн гурилыг, арван фунт бууж байна; , алим болон үрийг болон өвс ижил хувь 

хэмжээгээр үйлдвэрлэж байсан бол; бүх амьтан, зөвхөн дэлхийн үйлдвэрлэл дээр дараа нь 
хооллож, амар амгалан ба эв нэгдэлтэй болж, гэж хүн төгс эрхшээлд байх. "[гэрчлэл Papias, 
эртний хүн нь сонсдог байсан бичгээр эдгээр зүйлийг төрүүлж байна Жон болон түүний 
ном дөрөвний онд Поликарп нь найз нь, таван ном түүний зохиосон байсан нь ...] (Papias 
хэлтэрхий, IV) 

Коринт тулд дараах Шинэ гэрээний захидал заасан: 
42: 1-3 Төлөөлөгчид Эзэн Есүс Христээс бидэнд сайн мэдээг хүлээн авсан; Есүс Христ бол 

Бурханы гарч илгээсэн байна. Тэгэхээр Христ Бурханы юм, Төлөөлөгчид Христээс байна.Аль 

аль нь тэгээд томилогдсон тулд Бурханы тааллын ирсэн юм. Нь цэнэг авсан учраас байх, 

мөн бидний Их Эзэн Есүс Христийн амилсан амилалтаар дамжуулан бүрэн итгэлтэй, Ариун 
Сүнсний бүрэн баталгаа нь Бурханы үгэнд батлагдсан байлаа, учир нь тэд Бурханы 
хаанчлал ирэх ёстой гэж БАЯРТ МЭДЭЭ нь гарч явав. 

Смирна нь Поликарп эрт христийн удирдагч, Иоханы шавь байсан, анхны элч сүүлийн үхэх 

нь. Поликарп в. 120-135 МЭ сургасан нь: 
Ерөөлтэй еэ! Ядуу ба Тэдний хувьд зөв шударга байдал "төлөө мөрдөн хавчиж байна гэж 

тэд Бурханы хаант улс юм. (Поликарп. Александр Робертс & James Доналдсон засварлах 
талаар Ante-Nicene эцгүүдээс Филиппой Бүлэг II захидал., 1-р боть. АНУ-ын хэвлэл, 1885) 
Дараа нь мэдээд, "эсрэг бүр хүсэл тачаал warreth оноос хойш, бид Түүний зарлигийн, алдар 
... сайн нь тэд дэлхийн байгаа хүсэл тачаалаа таслагдах ёстой юм нь зохистой алхах ёстой" 
Бурхан минь, дооглон тохуурхаж, биш юм "гэж сүнс, "бас" завхай ч effeminate ч хүн 
төрөлхтний нь өөрсдөө донтогч, Бурханы хаант улсыг өвлөх болно "ч зүйл нийцэхгүй 

зөрчиж ажиллах хүмүүс. (мен эх сурвалжид, Бүлэг V) 



Тэр Өөрөө бидэнд тушаасан ч шиг, бидэнд дараа нь айж Түүнд үйлчилж, бүх 
хүндэтгэлтэйгээр байг, мөн бидэнд сайн мэдээг номлож элч нар, мөн Их Эзэний ирэлтийн 

өмнө тунхагласан эш байна. (мен эх сурвалжид, Бүлэг VI) 
Шинэ Гэрээн дэх бусдын адил Поликарп зөв шударга биш, тушаал таслуур, Бурханы хаант улсыг 
өвлөх болно хэмээн заасан. 
Дараах нь бас Поликарп заасан байна гэж хариулсан нь: 

Тэгээд дараах Амралтын өдөр тэр хэлэв; "Та нар миний гуйлтыг, Бурханы хайрт хүүхдүүдээ 

сонс. Бишоп тэнд байсан үед би чамайг adjured, одоо би дахин та нар бүгд, Их Эзэн 

...Watch та нар байдлаар decorously болон зохистойгоор явж, дахин та нар бэлэн бай та 

нарын зүрх сэтгэл бүү доош жинтэй нь үгүй ухуулж, шинэ тушаал Түүний Угтах гэнэт 
хурдан аянга, галаар их шүүлт, мөнхийн амьдрал, түүний үхэшгүй хаант байдлаар 

илэрхийлэгддэг, хайр өөр рүү нь нэг талаар. Бурхан та нар зааж байгаа ямар ч бүх зүйл, та 

нар сүнслэг нөлөө бүхий Судрыг хайж байхдаа, зарлигуудыг та арилдаггүй дотор болохын 

тулд, та нарын зүрх сэтгэлд Ариун Сүнсний үзэг сийлэх мэднэ. " (Поликарп амьдрал, Бүлэг 

24. JB Lightfoot, элчийн Эцгүүд ээ,-р боть. 3.2, 1889, х. 488-506) 
Sardis нь Melito Бурхан удирдагч, в Сүмийн байсан юм. 170 AD, сургасан нь: 

Шинэ нь сайн мэдээний настай гаргасан нь үнэхээр хуулийн хувьд аль алинд нь гарч Сион 

болон Иерусалимын нь хамт ирж, мөн нигүүлслээр гаргасан тушаал,, эцсийн 

бүтээгдэхүүний төрөл, Хүү хурганы, мөн хүний хонь, Бурханы хүн ... 
Гэхдээ сайн мэдээ нь хууль, түүний тайлбар болов 
биелэл, сүм үнэний агуулах болсон байхад ... 
Энэ нь биднийг боолчлолын ангид орж, харанхуйгаас гэрэлд, үхлээс амьдралд, харгислал 

нь мөнхийн хаант улс руу хүргүүлсэн юм. (. Melito Дээгүүр Өнгөрөх баярын дээр Homily 

7,40 ишлэл, Kerux-аас 68 Орчуулга:.. Онлайн теологийн сэтгүүл 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Тиймээс Бурханы Хаанчлал мөнхийн зүйл биш, харин зүгээр л одоогийн христийн болон Католик 
Сүмийн болох нь мэдэгдэж, Бурханы хуулийг орсон байна. 
Өөр нэг дунд сүүлээр хоёр дахь зууны бичих хаант улсад хайх ард түмнийг ухуулав: 

Иймийн тул, та нар удаан dissemble ч буцаж харагддаг, харин сайн дураараа Бурханы 

хаанчлалын сайн мэдээ хандаж хэнд ч болтугай. (Ромын Клемент. Recognitions, номын X, 

Бүлэг XLV Ante-Nicene эцгүүдээс иш татав. Боть 8. Александр Робертс & James Доналдсон 
Хянан тохиолдуулсан АНУ-ын хэвлэл, 1886). 

Цаашилбал, энэ нь мэдээж үнэн сүмд нэгээр бичсэн байсан юм бол, дунд хоёр дахь зууны 

бичих Hermas хоньчин Робертс & Доналдсон илэрхийлэл "Бурханы хаант улсыг" арван дөрвөн 

удаа ашигладаг хамт орчуулгын нэртэй. 
Үнэн Христэд итгэгчид, тэр ч байтугай олон зөвхөн орцгоов Христ, хоёр дахь зуунд Бурханы 
Хаанчлалын тухай ямар нэг юм мэдэж байв. 
Тэр ч байтугай Католик болон Зүүн үнэн алдартны гэгээнтэн Irenaeus амилалтын дараа Христэд 

итгэгчид Бурханы хаанчлалд орох гэж ойлгосон. Тэр бичсэн зүйлээ, в сануулж байна. 180 AD: 



Ийм Учир нь тэд үргэлж Ариун Сүнсийг, баптисм, Түүнд өгсөн юм abides-д оноос хойш, 
итгэж байсан хүн, тэр үнэн болон ариун, зөв шударга, тэвчээртэй тэвчээр явдаг бол хүлээн 

авагч үлдсэн бол тэдгээр улсын байдаг. Энэ сэтгэл нь бие сэтгэлийг дахин, Ариун Сүнсний 

хүчээр босгож байгаа хүлээн авч, түүний хамт, Бурханы хаант улс руу орж, итгэж тэдгээрт 

амилуулалтыг байна. ... Макмиллан: (Irenaeus, Санкт-, Лион бишоп Армений нь Армитаж 
Робинсон элчийн номлолын Жагсаал, цуглаан Бүлэг 42. Худаг, Сомерсет, аравдугаар сарын 
FOR CHRISTIAN МЭДЛЭГИЙГ ДЭМЖИХ Нью-Йорк нийгэмд хэвлэгдсэн байдлаар 1879. 
орчуулсан CO, 1920). 

Хоёр дахь, гурав дахь зууны үед асуудлууд 
Түүний өргөн хүрээтэй хүлээн зөвшөөрсөн хэдий ч, хоёр дахь зуунд Marcion нэртэй эсрэг хууль 

Урвагч удирдагч хүртэл өссөн байна. Marcion Бурханы хууль, Амралтын өдөр, Бурханы шууд Вант 

эсрэг заасан. Тэр Поликарп болон бусад шүүмжилж буруушаасан боловч тэрээр нэлээд хугацааны 

турш Ромын Сүмийн холбоо байсан, тэнд нөлөөтэй байх шиг санагдав. 
Хоёр дахь, гурав дахь зууны үед, allegorists Александрын (Египет) байгуулагдсан эхэлж 

байна. Олон allegorists ирж хаант улсын сургаалыг эсэргүүцсэн. Эдгээр allegorists зарим талаар 

тайлан анхаарах хэрэгтэй: 
Dionysius Александрын нь нэр төртэй, баян чинээлэг Харь гэр бүлд төрсөн бөгөөд 

тэдгээрийн гүн ухааны боловсрол юм. Тэр Origen, тэр Александрын catechetical сургуулийн 

эрхэлсэн амжилт нь сурагч болох бөө мөргөлийн сургууль орхисон ... 
Клемент, Origen болон Gnostic сургуулийн тэдний санаа болон allegorical тайлбар хамт 
ариун үгсийн сургаалуудыг авлига байсан ... тэд нэрийг нь өөрсдөө авсан "Allegorists." 
Nepos олон нийтэд Allegorists combated болон Христийн хаанчлал байх болно гэж хадгалах 
энэ дэлхий дээр ... 
Dionysius Nepos дагалдагчид нь маргаантай, түүний бүртгэл ... "ийм зүйлийг улсын одоо 
Бурханы хаант улсад байдаг." Энэ сүм өнөөгийн байдалд байгаа Бурханы хаант улсын 
анхны дурдсан байна ... 
Nepos Тэнгэрийн хаанчлал allegorical биш, харин мөнх аминд хүргэх амилуулалтад бидний 
Эзэний шууд ирж буй хаанчлал гэж байгаа нь тэдний алдаа зэмлэж ... 
Тиймээс өнөөгийн байдалд ирж хаант санаа нь жирэмсэлж, Египетийн Allegorists нь Gnostic 
сургуульд авчирч байсан нь МЭ 200 250 тулд эзэнт гүрний бишоп өмнө бүрэн зууны 
сэнтийтэй суурьшигч гэж үзнэ ирсэн ... 
Клемент Бурханы үнэн сэтгэлийн мэдлэг байдалд Бурханы хаант улсын санааг нь 

жирэмсэлжээ. Origen сүнслэг утга Судрыг энгийн захидалдаа нуусан гэж заасан. (Уорд, 

Хенри Дана хаанчлалын сайн мэдээг:.. Энэ дэлхийн Вант байх; энэ дэлхийд байх; Харин 
Тэнгэрлэг Улс дахь Амилалтын үхлээс, мөн бүх зүйл Claxton Эрхлэн гаргасан нь сэргээн 
тогтоох тухай, Ирээд Remsen & Haffelfinger, 1870, х. 124-125) 

Тиймээс Бишоп Nepos Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг зааж, харин allegorists хуурамч бага шууд 

үүн ойлголт нь гарч ирэх гэж оролдсон. Hierapolis бишоп Apollinaris ч мөн адил цаг хугацааны 

талаар allegorists алдааг тэмцэх гэж оролдсон. Үнэхээр Бурханы Сүмд хүмүүс түүхийн туршид 

Бурханы шууд Вант Улсын үнэний төлөө зогсож байв. 

Херберт W. Армстронг, хаанчлалын сайн мэдээг заадаг Plus 



20-р зууны сүүлээр Херберт W. Армстронг бичсэн нь: 
Тэд Христийн сайн мэдээг татгалзсан юм. . . Дэлхийн түүний оронд өөр ямар нэгэн зүйл 

бүлийг орлох ёстой байв. Хүний зүрх сэтгэлд сайхан зүйлийг - - Тэд хуурамч зохион бүтээж 

байсан Тиймээс бид зөвхөн нэлээн platitude хэлсэн Бурханы хаант улсыг сонссон! Нэгэн 

татам, бодит бус юу ч үүнийг бууруулах! Зарим нь "СҮМ" хаанчлал гэж худал 

байна. . . Засгийн газрын дэлхий дээр шууд гаруй хүн эрх баригч - Христийн өмнө 600 жил 

амьдарсан зөнч Даниел, Бурханы хаанчлал нь бодит хаант улс байсан гэдгийг мэдэж 

байсан. . . 
Энд. . . KINGDOM Бурханаас юу Бурханы тайлбар нь: "Мөн эдгээр хаадын ... өдрүүдэд" - 

энд арван хөлийн хурууны ярьж байна төмөр, хэврэг шаврын хэсэг хэсэг. Энэ нь Даниел 7, 

Илчлэлт 13, 17 нь эш холбох замаар одоо бүрдүүлж байна Европ болон АНУ-Шинэ АНУ-д 

дурдсан байна. . . Таны нүдний өмнө! Хуучин Ромын эзэнт гүрэн дахин амилуулж байна: 

Илчлэлт 17:12 (8 Илчлэлт 17) АРАВДУГААР Хаадын OR хаант улс нь холбоо байх болно 

хэмээн тодорхой дэлгэрэнгүй болгодог. . . 
Христ ирэхдээ бүх дэлхийг (Илчлэлт 19: 11-16) эрх баригч, хаадын хаан ирж байна; Мөн 

түүний KINGDOM-- KINGDOM БУРХАНЫ Даниел --said, эдгээр бүх дэлхийн хаант улсуудыг 

хэрэглэх явдал юм. Илчлэлт 11:15 эдгээр үгсийг үүнийг зүйлд: "Энэ дэлхийн хаант улсууд нь 

бидний Эзэний хаант болж байгаа хийгээд түүний Христийн: Тэр үүрд мөнхөд хаанчлах 

болно"! Энэ нь Бурханы хаанчлал юм. Тийм ээ, тэр ч байтугай АНУ-ын болон Их Британийн 

үндэстнүүд - Энэ нь одоогийн Засгийн газрын END юм. Бүхэлд нь дэлхий дээр Их Эзэн Есүс 

Христ бол хаадын хаан - Засаг дарга нар - Тэд дараа нь хаант улсуудыг болно. Энэ KINGDOM 

Бурханы шууд ЗАСГИЙН ГАЗАР гэсэн бүрэн тодорхой баримт болж байна. Тэр ч байтугай 

шиг Халдейн эзэнт гүрэн нь хаант улс - Ромын эзэнт гүрэн нь хаант улс байсан ч адил - тийм 

KINGDOM Бурханы засгийн газар юм. Энэ нь дэлхийн улс орны Засгийн газар гартаа авах 

явдал юм. Захирагч - Есүс Христ бол Хаан гэж төрсөн юм! . . . 
1900 гаруй жилийн өмнө толгод, Ариун Газрын хөндий болон Иерусалимын гудамжнуудад 

дээр алхсан тэр Есүс Христ дахин ирж байна. Тэрээр дахин ирэх юм байна. Тэр 

цовдлогдсон дараа Бурхан гурван өдөр, гурван шөнө дараа Түүнийг үхэгсдээс амилуулсан 

(. Мат 12:40, 2:32 Үйлс, би Кор 15: 3-4).. Тэр бол Бурханы хаан ширээнд заларчээ.Universe 

Улсын Засгийн газрын удирдах төв байгууллага (.:; Еврей 1 9-11: Үйлс 1 3; 8: 1; 10:12; 
Илчлэлт 3:21). 
"Алс холын" - - Тэр сургаалт зүйрлэлээр Бурханы хаан ширээнд явсан нь "язгууртан" гэж бүх 
үндэстнүүдийн дээр хаадын Хаан coronated байх ёстой, дараа нь дэлхий дээр эргэн (Лук 19: 
12-27 ). 
Дахин хэлэхэд, тэр "бүх зүйлийн хохирлыг хэрхэн нөхөн төлөх цаг" хүртэл тэнгэр юм (Үйлс 

3: 19-21). Хохиролгүй асан төр, эсвэл нөхцөл байдал нь сэргээх гэсэн үг юм. Энэ 

тохиолдолд, Бурханы Засгийн газар дэлхий дээр, нөхөн сэргээх, улмаар дэлхийн амар 
амгалан, utopian нөхцөл сэргээж хадгалах болно. 
Өнөөгийн дэлхийн үймээн самуун, улам бүр ихэсч дайнууд мөн зөрчилдөөнүүд дэлхийн 
асуудал Бурхан оролцоо бол, ямар ч хүний бие амьд аврагдахгүй байх байсан гэж маш их 

(Мат. 24:22) -д оргил болно. Саатал энэ гариг дээрээс бүх амьдралыг тэсэлгээний хүргэнэ нь 



маш их оргил үед, Есүс Христ эргэн ирэх болно. Энэ удаад тэр тэнгэрлэг Бурхан гэж ирж 

байна. Тэр бүх хүч чадал, орчлон ертөнц, эрх баригч Бүтээгч алдрын дотор ирж 

байна. (Матай 24:30;.. 25:31) Тэр "Хаадын Хаан,, эздийн Эзэн" гэж ирж байна (Илчлэлт 
19:16), дэлхийн супер засгийн газар байгуулж, төмөр саваагаар бүх үндэстнийг "захирах 

"(Илчлэлт 19:15; 12: 5). . . 
Христ зохисгүй? 
Гэвч баяр хөөр нь хүн төрөлхтөн хашгирах болно, бас галзуурсан онгод, урам зоригийг нь 
түүнийг тавтай морилно уу - уламжлалт христийн нь ч сүм? 
Тэд байх болно! Тэднийг мэхэлж, тэр Антихрист гэж: Тэд Учир нь Сатаны худал сайд (. 13-15 

II Коринт 11), итгэх болно. Түүний ирэлтээр (11:18 хамт Илч 11:15) сүм, үндэстнүүд ууртай 

байх болно, мөн цэргийн хүчнийхэн үнэндээ түүнийг өөрийг нь устгах тэмцэх (Илчлэлт 
17:14) оролдох болно! 
Үндэстнүүд Иерусалимд (. Зехариа 14: 1-2) дээр Байлдааны талбар нь ирж Дэлхийн III 

дайны Климатик тулалдаанд оролцож болно, дараа нь Христ эргэн ирэх болно. Ер бусын 

хүч онд тэрээр түүний эсрэг тэмцэх (ишлэл 3) "тэдгээр үндэстнүүдийн эсрэг тэмцэх" 

болно. Тэр тэднийг бүрэн ялах болно (Илч 17:14)! Маш богино зайд Иерусалимын зүүн 

талд "Түүний хөл нь тэр өдөр Чидун уулан дээр зогсож болно" (Зехариа 14:. 4). (Армстронг 
HW. Зууны үеийн Детектив, нууцлаг, 1984) 

Библид Есүс эргэн гэж болно Тэр ялах болно, бас олон тэмцэх болно тунхаглаж байна 
Түүний эсрэг (Илчлэлт 19:19). Олон шаардаж болно (Библийн эш үзүүллэгийн буруу ойлголт дээр 

тулгуурласан, гэхдээ хэсэгчлэн, учир нь хуурамч эш үзүүлэгчид болон ид шидтэн) нь буцаж Есүс 
эцсийн Антихрист гэж! 
Дараах нь бас Херберт Армстронгийн явдал юм: 

Үнэн шашин - Бурханы үнэн нь Ариун Сүнсээр мэдүүлсэн Бурханы хайраар эрх ... Бурхан 
болон Есүс Христийг мэдэх БАЯР БАЯСГАЛАН өгүүлшгүй - үнэнийг мэдэх - Бурханы тэнгэрлэг 
хайрын дулаан ... 
Бурханы үнэн Сүм сургаал нь ердөө л Ариун Библи нь "үг бүрээр амьдрах" гэсэн хүмүүс 
байдаг ... 
Хайрын Бурханы арга зам - Эрэгтэй "өгөх" -ийн замд нь "авах" замаар эргэх болно. 
ШИНЭ ИРГЭНШИЛ одоо атгах дэлхийг болно! (эх сурвалж) 

ШИНЭ ИРГЭНШИЛ Бурханы хаанчлал юм. Шинэ соёл иргэншил ирж, хайр дээр суурилсан байх гэж 

тунхаглаж Есүс болон Түүний дагалдагчид зааж хаант үнэн сайн мэдээ нь бүх талаар ямар нэг гол 

хэсэг юм. Энэ бол Бурханы тасралтгүй Сүмийн бид сайн мэдээг номлох зүйл юм. 
Херберт Армстронг Есүс тэр хүний нийгэмд зааж байсан юм гэдгийг ойлгосон 
Энэ дуулгавартай хүсдэг гэж боддог ч гэсэн, хайр замыг амьдралын "өгөх арга замыг 'татгалзсан 

байна. Бараг хэн ч Есүсийн зааж ямар ач холбогдлыг зөв ойлгох бололтой. 
Есүсээр дамжуулан Авралын Сайн мэдээний нэг хэсэг юм 



Одоо энэ уншсан зарим хүмүүс хол байж магадгүй аврал дахь Есүсийн үхэл болон үүргийн тухай 

боддог. Тиймээ, энэ бол Шинэ Гэрээ, Херберт W. Армстронг аль аль нь тухай бичсэн нь сайн 

мэдээний нэг хэсэг юм. 
Шинэ Гэрээ нь сайн мэдээний Есүсээр дамжуулан авралыг орно харуулж байна: 

16 Учир нь энэ нь итгэгч хүн болгоны хувьд авралын Бурханы хүч, грек (Ром 1:16) нь Иудей 

хувьд анхны бөгөөд бас байдаг юм, Христийн сайн мэдээний ичих биш. 
4 Тиймээс тэд тараагдсан хэн үгийг номлон хаана ч явсан. 5 Дараа нь Филип Самарийн хотод 

ирж, тэдэнд Христийг тунхаглав. ... 12 Харин тэр хүн Бурханы хаанчлалд, Есүс Христийн 

нэрээр талаар зүйлийг номлож гэж тэд Филип итгэсэн үед эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн аль 

аль нь баптисм хүртжээ. ... 25 тэд гэрчилж, Их Эзэний үгийг номлож байв Тиймээс тэд 

Иерусалим уруу, Самарийн олон тосгонд сайн мэдээг номлож Одоо Их Эзэний тэнгэр элч 

буцаж ирэв. 26 Филип ярьсан ... 40 Филип Azotus олж байна. Харин дамжин өнгөрөх, тэр 

Кайсарид хүртэл бүх хотуудад номлосон. (Үйлс 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 Есүс ба амилалт тэдэнд номлов. (Үйлс 17:18) 
30 Дараа нь Паул өөрийн түрээсийн байшинд хоёр бүхэл жилийн турш амьдарч, түүнд 

ирсэн бүх хүмүүст, 31 Бурханы хаант улсыг тунхаглан, бүх итгэл, түүнийг хориглох ямар ч 

нэг нь Их Эзэн Есүс Христийг анхаарлаа хандуулаад зүйлийг зааж хүлээн 

авч уулзлаа. (Үйлс 28: 30-31) 
Номлол Есүс болон хаант улс багтсан гэдгийг сануулж байна. Харамсалтай нь, Бурханы Хаанчлалын 

сайн мэдээний тухай зөв ойлголт Greco-Ромын сүм сургаал байхгүй байх хандлагатай байдаг. 
Үнэндээ бидэнд тэр хаант улсын нэг хэсэг болоход нь туслахын тулд Бурхан хүн төрөлхтөнд хайртай 
Тэр Есүс бидний төлөө үхэх нь (: 16-17 Иохан 3) илгээсэн гэж их. 

Хаант улсын Сайн мэдээ Дэлхийн хэрэгтэй юу вэ, Гэхдээ ... 
Гэхдээ дэлхийн олон удирдагчид, шашны хүмүүс, түүний дотор, энэ нь энх тайван, хөгжил 
цэцэглэлтийг авчрах болно, мөн Бурханы биш, Их Британи олон улсын хүний хамтын ажиллагаа 

байх болно гэдэгт итгэж байна. Мөн тэд зарим нь цаг зуурын амжилт байх болно бол, тэд зөвхөн 
амжилт байх болно, тэдний хүний хүчин чармайлт эцэстээ Есүс түүний хаанчлалыг тогтооно эргэж 

ирсэнгүй бол амьдрал тогтворгүй болгох гэж цэгт гариг дэлхийг авчрах болно. Энэ нь хуурамч сайн 
мэдээ юм. 

Дэлхийн олон 21-р зуунд дэлхийн шинэ дарааллаар нь тавих хагас шашны Вавилоны олон улсын 

төлөвлөгөөг хамтад нь тавих гэж байна. Энэ бол Бурханы тасралтгүй Сүм байгуулагдсан цагаасаа 

хойш буруушаасан болон цуцлах үргэлжлүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа зүйл юм. Сатан бараг 6000 
жилийн өмнө (Эхлэл 3) Түүний сайн мэдээний тухай хувилбарт унаж Еваг мэхэлсэн тул хүмүүс 
тэднийг мөн ертөнц илүү сайн болгоно юу Бурханаас илүү сайн мэддэг гэдэгт итгэсэн билээ. 

, Шашны удирдагч (хуурамч эш үзүүлэгч гэж нэрлэдэг хамт гэж бас нэрлэдэг: Библийн дагуу, энэ нь 
(1-10, Хойд хаан гэж нэрлэдэг нь мөн Илчлэлт 13 Араатан гэж нэрлэдэг) Европын цэргийн удирдагч 
нь хослуулан авч болно эцсийн Антихрист, хоёр эвэртэй Илчлэлт 13 Араатан: долоон толгодын 
хотоос 11-17) (Илчлэлт 17: нь "Вавилоны" -д авчрах 9,18) (Илчлэлт 17 & 18) нь дэлхийн 

захиалга. Хүн төрөлхтөн Христийн эргэж, Түүний хаант улсыг байгуулах хэрэгтэй хэдий ч, дэлхийн 



олон энэ мэдээнд анхаарлаа хандуулах байх болно 21-р зууны тэд Сатаны худал сайн мэдээний янз 

бүрийн хувилбарыг итгэж болно. Гэвч дэлхий гэрчлэлийг хүлээн авах болно. 

Есүс заасан гэдгийг санаж: 

14 Мөн хаант улсын энэхүү сайн мэдээ бүх үндэстэнд гэрчлэл бүх дэлхий даяар 

тунхаглагдана болно, дараа нь төгсгөл ирнэ. (Матай 24:14) 

Хаанчлалын сайн мэдээ гэрч болон ертөнцийг хүрэх болно гэж сануулж, дараа нь төгсгөл ирнэ. 

Энэ нь хэд хэдэн шалтгаан байдаг. 

Нэг Бурхан ертөнцийг Их зовлонгийн эхлэл (Матай 24:21-д эхлэх харуулав) өмнө нь үнэн сайн 

мэдээг сонсох хүсэлтэй байгаа юм. Тиймээс сайн мэдээний захиас гэрч болон анхааруулах аль аль 
нь байна (уд.харьц Езекиел 3; Амос 3: 7). 

Өөр нэг мэдээний орныхоо Хуурамч Бошиглогч, эцсийн Антихристийн хамт өсч Beast, Хойд эрчим 

хүчний хаан үзэл бодол зөрчилдөж байх юм. Тэд гол нь хүний хүчин чармайлт дамжуулан энх 
тайвныг амлаж болно, гэхдээ энэ нь төгсгөл (Матай 24:14), устгах хүргэж болно (уд.харьц 1 
Тесалоник 5: 3). 

Шинж тэмдэг болон тэдгээртэй холбоотой хэвтэж гайхамшиг учраас оронд сайн мэдээний захиасыг 
(2 Тесалоник 2: 9), дэлхийн хамгийн худал (9-12 2 Тесалоник 2) итгэх сонгож болно.Учир нь Ромын 
Католик, Зүүн Orthodox, Lutherans болон бусад Бурханы мянган жилийн Вант буруу condemnations 
нь олон буруу Бурханы Хаанчлалын мянган жилийн сайн мэдээний захиас Антихристийн 
холбоотой худал сайн мэдээ байна гэж үздэг юм. 

Итгэлтэй Philadelphian Христэд итгэгчид (Илчлэлт 3: 7-13), түүнчлэн хаанчлалын мянган сайн мэдээг 
тунхаглан ямар дэлхийн зарим удирдагчид (араатан болоод хуурамч Бошиглогчийн оролцуулан) 
хүртэл байж болно ертөнцийг хэлж болно. 

Тэд Араатан, Хойд эрчим хүчний хаан, Хуурамч Бошиглогч хамт эцсийн Антихрист, эцэст нь (тэдний 
холбоотнууд зарим хамт) устгах болно гэдгийг дэлхий дахинд зурвас хэлж дэмжих болно АНУ, Их 
Британи-ын Англи-үндэстнүүд , Канад, Австрали, Шинэ Зеланд (Даниел 11:39) ба тэд удалгүй нэг 
Араб хэл / Исламын холбоо (Даниел 11: 40-43) устгах болно гэж чөтгөрүүдийн хэрэглүүр гэх мэт үйл 
ажиллагаа (Илчлэлт 16: 13-14), , эцэст нь (;: 19-20 19 Илчлэлт 16:14) Түүний хариуд дээрээ Есүс 

Христийг тэмцэх болно. Итгэлтэй Philadelphians (Илчлэлт 3: 7-13) мянган жилийн хаанчлал удахгүй 

ирэх болно гэж зарлаж болно. Энэ нь магадгүй олон хэвлэл мэдээллийн хамрах хүрээг бий болгох, 
Матай 24:14 биелүүлэхэд хувь нэмэр оруулах болно. 

"Худал сайн мэдээний" тунхаглаж дэлхийн удирдагчид (католик хэлбэрийг шаардаж болно 
эвдэгдэж pontiff хамт Европын шилдэг удирдагч болох зарим "шинэ" төрөл) зэрэг гэж тэд-тэд 
дэлхийн юу сурах хүсэлтэй байх болно байх болно тэд үнэхээр болно хийх (, тэр ч байтугай энэ нь 

өөрсдийгөө анх итгэж чадахгүй байж болох уд.харьц Исаиа 10: 5-7). Тэд болон / эсвэл тэдний 
дэмжигчид нь магадгүй хуурамчаар итгэлтэй Philadelphians нь ирж Антихристийн тухай сургаалыг 

(millenarianism) espousing болно гэдгийг заах болно. Тэд болон / эсвэл түүний дагалдагчид 

Philadelphian итгэмжит, Бурханы тасралтгүй Сүм рүү хийх хавчлага хүргэж байна Ямар ч 

condemnations (Даниел 11: 29-35; Илчлэлт 12: 13-15). Энэ нь Их зовлонгийн эцсийн эхлэх нь 
хүргэнэ (Матай 24:21; Даниел 11:39, уд.харьц Матай 24: 14-15; Даниел 11:31) түүнчлэн итгэлтэй 
Филадельфи хамгаалах цаг Христэд итгэгчид (Илчлэлт 3:10; 12: 14-16). 



Хяналт байх Араатан, хуурамч эш үзүүлэгч хүч, эдийн засгийн сүрдүүлэг, тэмдэг, гайхамшгуудыг, 
аллага болон бусад дарамт (9-10:;: 2 Тесалоник 2 14;, Даниел 7:25 16 10-17 Илчлэлт 13) хэвтэж 

оролдох болно . Христэд итгэгчид асуух болно: 
10 "хэр удаан, Ай Их Эзэн, ариун, үнэн та шүүж, дэлхий дээр оршин суудаг хүмүүс бидний 

цусны өшөөг хүртэл?" (Илчлэлт 6:10) 
Түүхийн туршид Бурханы ард түмэн "Энэ нь Есүс өгөөж хүртэл хэр удаан байх вэ?", гайхаж байна 

Бид өдөр, цагийг мэдэхгүй байгаа ч, бид Есүс олон судар дээр суурилсан 21-р зуунд эргэн (Бурханы 
мянган жилийн Вант байгуулагдсан) найдах (жишээ нь Матай 24: 4-34; Дуулал 90: 4; Хосеа 6: 2; Лук 
21: 7-36; Еврей 1: 1-2; 4: 4,11, 2 Петр 3: 3-8; 1 Тесалоник 5: 4), үүнээс бид одоо харж зарим нэг хэсэг 
нь биелж. 
Есүс оролцох чадахгүй байгаа бол дэлхийн бүх амьдралыг устаж байх болно: 

Дараа нь ийм цаг хүртэл ертөнцийн эхнээс хэвээр байна гэж агуу их гай гамшиг, тэнд байх 

болно 21 хувьд, ямар ч, эсвэл хэзээ ч байх ёстой 22 Тэгээд тэр өдрүүдийг богиносгосон юм 

бол нэг ч махан бие аврагдахгүй байх байсан. Харин сонгогдсон хүмүүсийн төлөө тэр 

өдрүүдийг богиносгоно болно. (Матай 24: 21-22) 
29 Тэр даруй тэдгээр өдрүүдийн гай зовлонгийн дараа нар харанхуйлж, сар гэрлээ өгч байх 

болно; одод тэнгэрээс унаж, тэнгэрийн хүчнүүд сэгсрэгдэх болно 30. Дараа нь Хүний Хүүгийн 

тэмдэг тэнгэрт гарч ирэх болно, дараа нь дэлхийн бүх овог гашуудан, тэд Хүний Хүү харах 
болно эрчим хүч, асар их алдар суу. 31 нь тэнгэрийн үүлэн дээр залран ирэхийг Тэр нь 
бүрээний агуу дуу Түүний тэнгэр элч нарыг илгээж, тэд хамтдаа Түүний сонгосон бусад 

тэнгэрийн нэг захаас, дөрвөн салхинаас цуглуулах болно. (Матай 24: 29-31) 
Бурханы хаанчлал нь дэлхийн хэрэгтэй юм. 

Их Британи Элчин сайдын нэрэмжит 
Хаант таны үүрэг юу вэ? 
Яг одоо та жинхэнэ Христэд итгэгч бол та зориулагдсан элчин сайд болох юм. Төлөөлөгч Паул 

бичсэн зүйлээ анхаарах хэрэгтэй: 
20 Одоо тэр, бид Христийн төлөөх элчин сайд, Бурхан биднээр дамжуулан гуйж байгаа юм 

шиг байна: бид Бурхантай эвлэрч, Христийн нэрийн өмнөөс танд хичээнгүйлэн хүсч 

байна. (2 Коринт 5:20) 
14 Тиймээс зогс үнэнийг нь таны бэлхүүс бүсэлсэн учир, зөв шударга байдал, 15 цээживчинд 

дээр тавих учир, энх тайвны сайн мэдээний бэлтгэх нь таны хөлийг нь хөлдөө өмсөгтүн 
учир, чи аль нь боломжтой болно итгэлийн бамбай авч, дээрх бүх 16 Үүний хамт сонор 
сэрэмжтэй байж, Сүнсний бүх залбирч, даруухан нь ямагт залбиран, 18, муу нэгний бүх галт 
сумнуудыг унтраах 17, авралын дуулгыг болон Сүнсний Бурханы үг сэлэм авна. бүх saints-
 19, миний төлөө л шаргуу болон залбирал гэж дууг надад, би амаа нээж болно гэсэн 
зоригтойгоор сайн мэдээний би гинжинд элчин сайд мөн 20 нь төлөө, нууцыг мэдүүлэх 

өгсөн болно; Тэр дотор нь би ярих ёстой гэж зоригтойгоор ярьж болно. (Ефес 6: 14-20) 
Ямар нэгэн элчин сайд юм Merriam-Webster дараах тодорхойлолтыг байна? 

1: албан ёсны элч төлөөлөгч, ялангуяа: тусгай ба энэ нь ихэвчлэн түр зуурын дипломат 
даалгавар нь түүний өөрийнх нь засгийн газрын болон засгийн газрын оршин суугч 



төлөөлөгч зэрэг гадаадын засгийн газар болон засгийн газрын итгэмжлэгдсэн буюу 
томилогдсон хамгийн өндөр цол нь дипломат төлөөлөгч 

2: эрх бүхий төлөөлөгч, эсвэл элч 

Хэрэв та жинхэнэ Христэд итгэгч бол, та нар Христийн албан ёсны төлөөлөгч юм! Төлөөлөгч Петр 

бичсэн зүйлээ анхаарах хэрэгтэй: 
9 Харин та нар сонгогдсон үеийн, хаант тахилч нар, ариун үндэстэн, Түүний өөрийнх нь 

тусгай хүмүүс, та нар Түүний гайхамшигтай гэрэлд харанхуйгаас та нарыг дуудсан Түүний 
магтан тунхаглаж болохын тулд юм; 10 удаа биш, ард түмэн байсан хэдий ч одоо одоо 

өршөөл авч амжаагүй байсан харин Бурханы ард түмэн, өршөөл авсан байна. (1 Петр 2: 9-
10) 

Христэд итгэгчид бид ариун үндэстэн нэг хэсэг байх ёстой. 
Аль үндэстэн одоо ариун юм бэ? 
За яахав, энэ хаанчлалуудын мэдээж хэн нь ч дэлхийн Гэхдээ тэд эцсийн эцэст Христийн хаант 

(Илчлэлт 11:15) нэг хэсэг байх болно. Энэ нь Бурханы үндэстэн, Түүний хаанчлал ариун юм. 
Элчин сайд бид ихэвчлэн энэ дэлхийн үндэстнүүдийн шууд улс төрд оролцож байна. Харин бид 

одоо амьдралын Бурханы замыг амьдарч байна. Ингэснээр бид илүү сайн яагаад Бурханы арга зам 

учраас Түүний хаант улсад бид хаад, тахилч нар болж, дэлхий дээр Христтэй хамт хаанчлах болно, 
хамгийн шилдэг нь сурах: 

5 Түүний тулд биднийг хайрлаж, Түүний өөрийнх нь бидний нүглээс биднийг угааж байгаа 
цус, 6, бидэнд Түүнийг алдар, эзэгнэх үүрд мөн мөнхөд байж, Түүний Бурхан ба Эцэгт хаад, 

тахилч нар хийсэн байна. Амен. (Илчлэлт 1: 5-6) 
10 Мөн бидний Бурханд хаад, тахилч нар хийсэн байна; Тэгээд бид дэлхий дээр хаанчлах 

болно. (Илчлэлт 5:10) 
Үүний нэг нь ирээдүйн асуудал Бурханы замаар явж дараа нь мөнх бус хүмүүст зааж байх болно: 

Хүн Иерусалим дахь Сионы амьдрах болно хувьд 19; Хэрэв та ямар ч илүү уйлах болно. Тэр 

та нарын хашхирах дуунд нь та нарт маш их нигүүлсэнгүй байх болно; Тэр үүнийг сонссон 

бол, Тэр та нарыг 21 Таны чих хариулах болно. 20 Мөн Их Эзэн дахиж та нарт эмгэнэлийн 
талх, тарчлалын ус өгдөг Гэсэн хэдий ч таны багш буланд руу нүүж байх болно боловч, 
Харин та нарын нүд нь таны багш нар харах болно. үгийг та нарт ард, хэлсэн "Энэ арга зам 
юм, үүн дотор явж" сонсох болно та нар баруун гар Эсвэл үед та зүүн тийш эргэж эргэж 

үед. (Исаиа 30: 19-21) 
Нь энэ насны Христэд итгэгчид заах бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй дахь мянган жилийн хаанчлалын 
төлөө эш үзүүллэг, байхад: 

12 ... Хэрэв та багш нар байх ёстой энэ үед (Еврей 5:12) нь 
15 Харин та нарын зүрх сэтгэлд Их Эзэн Бурхан ариусгах: танд номхон дөлгөөнөөр, айдас (1 

Петр 3:15, KJV) -тай нарын доторх найдварын талаар асуух хүн бүрд хариу өгөхөд ямагт 
бэлэн бай. 

Библи илүү итгэлтэй Христэд итгэгчид олон, зүгээр л Их зовлонгийн эхлэхээс өмнө олон тушаах 
болно гэдгийг харуулж байна: 



33 ойлгох олон зааварчилга өгнө хүн тэдгээр (Даниел 11:33) 
Тэгэхээр, сурах, нигүүлсэл болон мэдлэг (2 Петр 3:18) нь улам бүр нэмэгдэж, бид одоо юу хийж 

байх ёстой зүйл юм. Бурханы хаанчлалын таны үүрэг нэг хэсэг нь заах чадвартай байх явдал 

юм. Тэгээд илүү итгэлтэй, Philadelphian (Илчлэлт 3: 7-13) нь Христэд итгэгчдэд, энэ нь мянган 
жилийн хаанчлалын (уд.харьц Матай 24:14) эхлэхээс өмнө сайн мэдээний чухал гэрч дэмжих зэрэг 
болно. 
Бурханы Хаанчлал байгуулагдсан дараа, Бурханы хүн гэмтсэн гариг сэргээхэд туслах ашиглаж 
болно: 

12 Хэрэв та хуучин хог хаягдлын газар барих болно, дундаас хүмүүс;  
Та олон үеийн суурийг босгох ёстой; Мөн та зөрчигчид нь засварчин дуудаж болно, гудамж 

сэргээн амьдарч байна. (Исаиа 58:12) 

Тиймээс энэ насандаа Бурханы замыг амьдарч байсан Бурханы ард түмэн хүмүүс хот (болон бусад) 

нөхөн сэргээх энэ үед орших нь хялбар байх болно. Дэлхийн үнэхээр илүү сайхан газар байх 

болно. Бид одоо Христийн элчин сайд байх ёстой, тийм болохоор бид ч бас түүний хаант улсад 
үйлчлэхээр болно. 

Үнэн Сайн мэдээний Зурвас хувиргагч байна 

. Есүс, "Чи миний үгэнд оршиж байвал, та үнэхээр миний шавь нар мөн 32 Мөн та нар үнэнийг 
ойлгож, үнэн та нарыг чөлөөлбөл." (Иохан 8: 31-32) гэж Есүс Христийн сайн мэдээний тухай 
үнэнийг мэдэх .! Бурханы хаанчлал нь үнэн шийдэл нь: Бурханы хаанчлал энэ ертөнцийнх хуурамч 
итгэл найдвар зууж байгаа биднийг чөлөөлдөг Бид зоригтойгоор ажилладаг, Бурханы төлөвлөгөөг 
төлөвлөгөөг дэмжиж чаддаг Сатан бүх дэлхийг (9 Илчлэлт 12) мэхэлж байна. Бид төлөө зогсож, 
үнэнийг (уд.харьц Иохан 18:37) сурталчлах хэрэгтэй. 

Сайн мэдээний захиас хувийн авралын тухай илүү байна. Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээ энэ үед 
нэг нь өөрчлөх хэрэгтэй: 

2 Мөн энэ дэлхийд дагаж байхгүй бол, харин хамт өөрчлөгдөж болно 

Таны сэтгэлийн шинэчлэх Та бол Бурханы нь сайн, тааламжит, төгс төгөлдөр хүслийг юу 

нотолж болох юм. (Ром 12: 2) 

Жинхэнэ христианууд Бурханд болон бусдад үйлчлэх хувирсан байна: 

22 Bondservants, бүх зүйлд өөрийн эзэн нь махан биеийн дагуу eyeservice нь биш, хүмүүс-

pleasers, харин чин зүрхнийхээ угаас Бурханыг айж дуулгавартай дагах ёстой. 23 Мөн та нар 
юу ч хийсэн түүнийг чин сэтгэлээсээ, Их Эзэнээс та өвийн шагналыг хүлээн авах болно 

гэдгийг мэдсээр байж, 24 Их Эзэнд шиг биш, хүмүүсийн хийх; та нарын хувьд Их Эзэн 

Христэд үйлчилж байна. (Колоссай 3: 22-24) 

28 Тиймийн тул, бид ганхаж байж чадахгүй байгаа хаанчлалыг хүлээн авч байгаа учраас 
бидэнд нигүүлсэл нь бид хүндэтгэл, бурханлаг айж боломжит Бурханд үйлчлэх болно, байх 

болтугай. (Еврей 12:28) 

Үнэн Христэд итгэгчид дэлхийн өөрөөр амьдарч байна. Бид зөв, буруу зүйлийн төлөө дэлхийн 

дээрх Бурханы хэм хэмжээг хүлээн авдаг. Зүгээр л итгэл (Еврей 10:38) амьдрах энэ насандаа 

Бурханы замыг амьдрах итгэл хэрэгтэй байна. Христэд итгэгчид, тэд амьдарч байсан дэлхийн маш 
ялгаатай гэж үзэж байсан амьдралын горим Шинэ Гэрээн дэх "Way" гэх гэж (Үйлс 9: 2; 19: 9; 24: 



14,22). Дэлхийн амиа бодон, Сатаны дүүрнээр дор "Каины арга зам" (Иуда 11) гэж нэрлэдэг байна 
вэ амьдардаг. 

Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээ нь зөв шударга, баяр баясгалан, амар тайван (Ром 14:17) нэгэн 

зурвас юм. Эш үзүүллэгийн үг, зөв ойлгож, тайвшруулж байна (уд.харьц 1 Коринт 14: 3; 1 

Тесалоник 4:18) бид дэлхийн сүйрч үзэх ялангуяа (уд.харьц Лук 21: 8-36). Амьдралын жинхэнэ 
Христэд итгэгч арга зам нь сүнслэг элбэг дэлбэг, бие махбодын адислалууд (: 29-30 Марк 10) 

хүргэдэг. Энэ нь яагаад амьдардаг хүмүүс дэлхийн Бурханы хаант улсыг хэрэгтэй гэдгийг ойлгох нэг 

хэсэг юм. Христэд итгэгчид Бурханы хаант улсын элчин сайд юм. 

Христэд итгэгчид бид физик ертөнц (: 5-8 Ром 8) амьдардаг хэдий ч, оюун санааны биш, харин бие 

махбод бидний найдвар тавьдаг. Бид "сайн мэдээний найдвар" байна (Колоссай 1:23). Энэ нь эрт 
Христэд итгэгчид өнөөдөр Есүсийг өгүүлнэ олон хүн үнэхээр ойлгож чадахгүй байна гэж ойлгож 
ямар нэг зүйл байна. 

6. Greco-Ромын сүм Вант чухал юм заадаг, Гэхдээ ... 
. Greco-Ромын сүм тэд Бурханы хаант улсын асуудлыг зааж, гэхдээ үнэхээр энэ нь үнэхээр 

байдаг Жишээ нь, католик шашны нэвтэрхий толь энэ хаант тухай юу зааж байгааг ойлгоход 

хэцүү байна гэж итгэж байна: 
Христийн ... Түүний сургаал энэ хаант улсын Угтах, түүний янз бүрийн асуудал, түүний 
нарийн утга бөгөөд энэ нь хүрсэн байх юм арга нь бүх шатанд, Түүний бодролын нь гол 
нэрийн бүрдүүлэх Түүний утгаараа "сайн мэдээ гэж нэрлэдэг гэж маш их болохоор хаант 

улсын Бурханы хаанчлалд "," ... тэд Сүмийн тухай ярьж эхэлсэн "; уд.харьц Кол, би, 13;Би 

Тес, II, 12. Apoc, би, 6, 9. V, 10, гэх мэт ... энэ Сүмийг тэр тэнгэрлэг байгууллага гэж ... гэсэн үг 

(Бурханы Ромын Пап Гэгээн хутагт H. Kingdom. Католик шашны нэвтэрхий толь, боть VIII. 
1910). 

Дээрх "-р баганад заагаад хэдий ч, би, 13; Би Тес, II, 12. Apoc, би, 6, 9. V, 10, "Та нар тэднийг 

харагдах болно бол та тэдгээр шүлгийн нэг биш Сүм Бурханы хаанчлал байх тухай юу ч хэлж 

болохыг олж мэдэх болно. Тэд итгэгчид Бурханы хаант улсын нэг хэсэг байх ба энэ нь Есүсийн 

хаанчлал гэж болно заадаг. Библи олон нь ташаа нэг (: 6-9 Галат 1) сайн мэдээг өөрчлөх эсвэл өөр 

хандах болно гэж анхааруулжээ. Харамсалтай нь, янз бүрийн хүмүүс гэж хийсэн. 
Есүс, "Би бол зам, үнэн, амь мөн заасан. Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй "(Иохан 14: 

6). Петр заадаг "ч тэнд аврал бусад аль ч бид аврагдаж болох ёстой хүмүүст өгөгдсөнгүй тэнгэрийн 

доор өөр ямар ч нэр байхгүй байна шүү" (Үйлс 4:12). Петр (Үйлс 2:38) аврагдах наманчилж, Есүс 

Христийг хүлээн авах итгэлтэй байх ёстой бүх иудейчүүдийг хэлсэн. 
Үүний эсрэгээр, Ромын Пап Гэгээн хутагт Francis атейст, Есүс ч, сайн үйлсээр аврагдах болно хэмээн 

заасан байна! Тэрээр мөн иудейчүүд Есүсийг хүлээн ч аврагдах болно гэж заадаг!Мөн тэрээр, 

зарим Greco Ром нь "Мэри" нь бус Библийн хувилбар сайн мэдээний гол түүнчлэн ecumenical 

болон шашин хоорондын эв нэгдэл нь гол түлхүүр юм гэж үзэж байгаа юм шиг. Харамсалтай нь, 

тэд болон бусад Есүс, Бурханы хаанчлалын тухай үнэн Сайн мэдээний ач холбогдлыг ойлгохгүй 

байна. Олон хуурамч Сайн мэдээний дэмжих болно. 
Олон хараад алхаж, дэлхийн итгэлтэй байх хүсэж байна. Шинэ Гэрээ нь Христэд итгэгчид дээш 

харж байна гэж заадаг: 



2 оюун ухаанаа зүйл дээр дэлхий дээрх зүйлс дээр биш, дээр тохируулна. (Колоссай 3: 2) 
7 бид үзэгдэж байгаагаар бус, харин итгэлээр алхаж нь. (2 Коринт 5: 7) 

Гэсэн хэдий ч, Ромын Пап Гэгээн хутагт Pius XI үндсэндээ түүний сүмд түүний мэлмийд хамт 
алхахыг сургасан нь: 

... Католик Сүм ... дэлхий дээр Христийн хаанчлал юм. (ТХН-ийн encyclical Quas 

Primas Kramer П. The Чөтгөрийн эцсийн тулалдаанд иш татсан байна. Сайн зөвлөх хэвлэл, 

2002, х. 73). 
CatholicBible101 вэб сайт нь нэхэмжлэл, "Бурханы Хаанчлал дэлхий дээр Есүс Христ Петрт ... 
Католик Сүмийн удирдуулсан Түүний Сүмийн хэлбэрээр-д жил 33 МЭ онд байгуулагдсан." Гэхдээ 
Бурханы мянган жилийн Вант хараахан болоогүй байна энд ч, Ромын Сүм, гэхдээ энэ нь дэлхий 
дээр байх болно. 
Ромын Сүм үндсэндээ Католик Сүмийн албан ёсны Католик шашны-д заасан нь зөвхөн 

"Антихристийн сургаал" гэж Бурханы удахгүй ирэх дэлхий дэх Мянган жилийн хаанчлалын эсрэг 
маш хүчтэй заадаг: 

676 Антихристийн бааш аль хэдийн шаардах түүхэн дотор ойлгож хийж байгаа бүртээ 
дэлхийн хэлбэр авч эхэлдэг Мессиагийн найдвар нь зөвхөн eschatological шүүлтийн 

дамжуулан түүхэнд цааш ойлгож болно гэж. Сүмийн millenarianism нэрээр ирэх хаант 

улсын энэхүү хуурамчаар үйлдэхээс ч өөрчлөгдсөн хэлбэрийг ... татгалзаж байна (-ын 
Католик шашны Католик Сүмийн. Imprimatur Potest + Иосеф Кардинал Ratzinger. Doubleday, 
NY 1995, х. 194) 

Харамсалтай нь, энэ нь хүлээн зөвшөөрч хүмүүс эцэст нь Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээ 

тунхаглах гол асуудал байх болно. Зарим нь үүнийг тунхаглаж тэдний эсрэг аймшигтай арга 

хэмжээг авна (Даниел 7:25; 11: 30-36). 
Гэвч, та нар Их Эзэн Есүс хаант улсад байх өгүүлнэ бүгдийг нь биш юм, хэн гэж бодож байна 

вэ? Үгүй ээ, тэд биш байх болно. Есүс юу анхаарах хэрэгтэй: 
21 "Надад хэлсэн Хүн бүр" Эзэн минь, Эзэн минь, "тэнгэрийн хаанчлалд орох болно, гэхдээ 

тэр хийдэг хүн тэнгэрт Миний Эцэгийн хүсэл. 22 Олон Тэр өдөр" Эзэн минь, Эзэн дотор 
Надад хэлэх болно, байх бид "23 дараа нь би тэдэнд тунхаглах болно", Таны нэрээр эш дүн 
таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, Таны нэрээр олон гайхамшгуудыг үйлдсэн би та нарыг огт 

танихгүй,?!, та нар ёс бусыг дадлага хэн Надаас салж " (Матай 7: 21-23) 
Түүний цаг хугацаанд нь: Төлөөлөгч Паул "хууль бус явдлаар нууцыг" тэмдэглэх "аль хэдийн ажил 

дээрээ" байсан (7 2 Тесалоник 2). Энэ нь ёс бус мөн "Детектив, нууцлаг, агуу их Вавилон" (: 3-5 

Илчлэлт 17) гэж нэрлэдэг бөгөөд эцсийн үед Библи эсрэг анхааруулж ямар нэг холбоотой юм. 
"Ёс бус нууц" Тэд ба / эсвэл түүнд маш олон тохиромжтой нэг жич зөвшөөрөл байхгүй ба / эсвэл 
эвдэж гэмээ хүлээх нь хүлээн зөвшөөрөх хэлбэр байдаг Бурхан Бурханы Арван зарлиг хууль гэх мэт 
байлгах шаардлага байхгүй гэж үзэж байгаа орцгоов Христэд итгэгчдийн холбоотой байна хууль, 
тэд Бурханы хуулийн хэлбэртэй байна гэж бодож байхад тэд Есүс болон Түүний Төлөөлөгчид зэрэг 
хууль ёсны хүлээн зөвшөөрч болно гэж Христийн шашны хэлбэрийг хадгалж биш юм болохоор. 
Greco Ром энэ тохиромжтой Есүс буруушаасан Бурханы зарлигуудыг зөрчсөн фарисайчууд шиг 

боловч тэдгээрийн уламжлал хийсэн мэдэгдсэн гэсэн хандлага (Матай 15: 3-9)! Исаиа бас хүмүүс 



түүний хуулийн эсрэг Бурханы үймээн дэгдээгч байсан бол гэж мэдэгдсэн хэмээн анхааруулсан 

(Исаиа 30: 9). Энэ нь хууль бус бослогын зүйл бид харамсалтай нь, энэ өдрийг хүртэл харж байна. 
Өөр нэг "нууц" Ромын Сүм militaristic ecumenical болон шашин хоорондын хэлэлцэх асуудал энх 
тайван, дэлхий дээрх Бурханы хаант улс бус Библийн хувилбар хүргэнэ гэдэгт итгэж бололтой гэж 

харагдаж байна. Судар нь ирж ecumenical эв нэгдэл тэр хүслийг заадаг эсрэг анхааруулсан хэдэн 
жилийн турш амжилттай байх (тэмдэглэл: Шинэ Иерусалим Библи нь католик-баталсан орчуулга, 
харуулав): 

4 Тэд тэр араатан нь түүний эрх мэдэл өгсөн учир луу өмнө өөрсдийгөө доор мэхийн; мөн 

тэд өөрсдийгөө араатны өмнө ярьж, доор мэхийн "араатан нь хэн харьцуулж болох 
вэ?Араатан амнаас өөрийн гэдгээрээ алдартай бөгөөд Гутамшгийн болон дөчин хоёр 
сарын турш идэвхтэй байх эрхтэй байсан 5 хэн үүний эсрэг тэмцэж чадна ';? 6, энэ нь түүний 
нэр, түүний тэнгэрлэг майханд эсрэг Бурханы эсрэг түүний доромжлолыг амсартай, бүх 
хүмүүст орогнуулсан буй . тэнд 7 Энэ нь ариун хүмүүсийн эсрэг дайн хийж, тэднийг эзлэн 
эрхтэй бөгөөд арьсны өнгө бүр дээр хүч өгсөн, ард түмэн, хэл, үндэстэн, 8, дэлхийн бүх 
хүмүүс үүнийг, өөрөөр хэлбэл, нэр нь бүгд бичигдсэн байна гэсэн мөргөх болно доош нь 
амьдралын тахилын Хурганы номонд дэлхийн үүслээс хойш 9 үзье сонсох боломжтой хэн 

сонсох:. 10 боолчлолд нь боолчлолд нь хүмүүс; илдээр алах илдэнд үхэлд хүмүүс. Энэ бол 

гэгээнтнүүд яагаад тэвчээрийг болон итгэлтэй байх ёстой юм. (Илчлэлт 13: 4-10, NJB) 
Библи эцсийн хугацаа Вавилон эв нэгдлийн эсрэг анхааруулсан: 

Долоон аягатай долоон тэнгэр элчийн 1 нэг нь надтай ярьж ирж, "Нааш ир гэж би чамд 

суусан хажууд элбэг ус, дэлхийн 2 бүх хаад их том янхны шийтгэлийг харуулах болно биеэ 
байгаа, хэн түүнийг садар самуун дарс нь согтуу дэлхийн бүх хүн ам гаргасан байна. "3 Тэр 
цөлд сүнс намайг авч, тэнд би час улаан араатан нь долоон толгойтой, арван эвэртэй морь 
эмэгтэйг харсан бүх Хэрэв гаруй бичсэн юмыг бүртгэгдсэн байсан 4 эмэгтэй ягаан, час улаан 
өнгийн хувцастай байсан бөгөөд алт, үнэт ба сувд нь гялалзана, тэр нь түүний биеэ үнэлэх 

нь бузар заваан дүүрэн алтан winecup барьж байсан,. түүний духан дээр 5 бичсэн , нэр нь 
нуугдмал нэр: ". агуу их Вавилон, бүх биеэ үнэлэгчид болон дэлхий дээр байгаа бүх бузар 

практик ээж" 6 би болон аллагын цус тэр ариун хүмүүсийн цуснаас нь согтуу, согтуу байсан 

гэдгийг хараад, Есүс; Би түүнийг хараад, би бүрэн жаахан эргэлзээд байсан юм. (Илчлэлт 

17: 1-6, NJB) 
9 "Энэ shrewdness шаардаж байна. Долоон толгой долоон толгод, аль эмэгтэй сууж 

байгаа юм. . . Та харсан 18 эмэгтэй агуу хот дэлхий дээрх бүх захирагчид дээгүүр эрх 

мэдэлтэй юм. (Илчлэлт 17: 9,18, NJB) 
1 Үүний дараа би өөр нэгэн тэнгэр элч түүнд өгөгдсөн асар их эрх мэдэл бүхий, тэнгэрээс 

бууж ирсэн харав; дэлхий түүний дуу хоолойг тэр хашгирлаа дээд талд нь түүний алдар нь 

гийж байв. 2, "Вавилон мэдээлэл, агуу их Вавилон унасан байна унасан болон 

чөтгөрүүдийн шавьжид бүр Бохир сүнс, бохир, бузар шувуу нь байр 

болсон байна. 3үндэстнүүдийг өөрийн биеэ дарснаас гүн уусан байна; энэ дэлхий дээр бүх 

хаан түүнтэй хамт өөрийгөө унэлэх бөгөөд худалдааны бүр түүний debauchery замаар баян 

ургуулсан "Өөр дуу тэнгэрээс айлдсан 4. Би түүний нүгэл тэнгэр хүртэл хүрсэн тэр учраас та 

түүний гэмт хэргийн хуваалцаж чаддаггүй, тэвчиж ижил гамшгийг байна, "тэр хол гарч 

ир, миний ард түмэн гэж сонссон. 5, Бурхан санаж түүний гэмт хэрэг байна тэр бусдыг 



эмчилж байна гэж түүнд хандах 6 тэр шахалтаар давхар хэмжээг төлсөн байх ёстой.. Тэрээр 

өөрийн хольц нь Давхар хүчтэй аяга байх юм. 7 түүний pomps болон садар самуун нэг бүр 

нь эрүү шүүлт тулгах, эсвэл зовж шаналж таарч байх ёстой юм. Би хатан хаан шиг, тэр 

бодож суусан билээ; Би ямар ч бэлэвсэн байна, хэзээ ч нэг өдөр, тахал түүнд унах болно, 
Bereavement 8 Үүний тулд дараах зүйлсийг мэдэх болно: өвчин, гашуудал, өлсгөлөн нь..Тэр 

газарт шатаагдах болно. Түүнийг буруушааж байна Их Эзэн Бурхан байдаг гашуудан болон 

түүнтэй хамт биеэ болон түүнтэй хамт садар самуун зохион байгуулж байгаа дэлхийн хаад 

түүний төлөө уйлж байх болно "9" хүчирхэг байна.. Тэд тэр шатаж шиг утаа, (: 1-9, NJB 

Илчлэлт 18) үзнэ үү 
Зехариа онд Библи ирж Вавилоны эсрэг анхааруулж, зөв эв нэгдэл Есүс эргэн дараа ийм байх 
болно гэдгийг харуулж байна: 

10 гарч хараач! Гарч хараач! Хойд зүгийн нутгаас зугтан - гарч хар ЭЗЭН тунхаглаж байна 11 - 

ЭЗЭН Би чамайг тэнгэрийн дөрвөн салхинаас тараагдах билээ declares-.! Таны оргон 

зайлах, Сионыг, одоо Вавилоны охин хамт амьдарч шалгана уу! 
12 ЭЗЭН Sabaoth нь, алдар, та нарыг дээрэмдсэн хэн ч чамайг хүрэх нь миний нүдний алим 

хөнддөг "үндэстнүүдийн тухай, намайг захиалгаар оноос хойш энэ байна. 13 Одоо харж Би 
тэдний дээр миний гарыг хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, тэд хэнд хүмүүс дээрэмдсэн болно 

болно тэд боолчлогдсон байна. Дараа нь та ЭЗЭН Sabaoth Намайг илгээсэн гэж, Сионы 

охин, одоо би та нарын дунд -Yahweh тунхаглаж байна! 15 Мөн тэр өдөр олон үндэстнүүд 
ЭЗЭНий рүү хөрвүүлэгдэх болно амьдарч ирж байгаа нь мэдэх болно! 14дуулж, 

баярладаг. Тийм ээ, тэд түүний ард түмэн болж, тэд та нарын дунд амьдрах болно. Дараа 

нь та ЭЗЭН Sabaoth намайг та нар уруу илгээсэн байна гэдгийг мэдэх болно! 16ЭЗЭН 
Иудагийн Ариун газар өөрийн хувийг эзэмшилдээ авч, дахин Иерусалим түүний сонголт 

хийх. (Зехариа 2: 10-16, NJB, ишлэл Зехариа 2 гэж бичсэн байна KJV / NKJV хувилбаруудад 

анхаарна: 6-12) 
НҮБ, Ватикан, олон Протестант, болон Зүүн ортодокс удирдагчид дэмжиж байна ecumenical болон 
шашин хоорондын хөдөлгөөн тодорхой Библийн хамт буруушааж байгаа бөгөөд дэмжих 

ёсгүй. Есүс "олныг төөрөлдүүлнэ" гэж хэн (: 4-5 Матай 24) Түүнийг дагах мэдэгдсэн хүмүүсийн 

анхааруулсан байна. 1-2 (Есүс биш юм) болон Илчлэлт 17 янхан: ихэнх ecumenism Илчлэлт 6 
"цагаан Морь унасан" холбоотой юм. 
Зехариа адил Төлөөлөгч Паул тэрчлэн итгэлээр жинхэнэ эв нэгдэл Есүс эргэн дараа тийм юм 
болоогүй гэж сургасан нь: 

13 Бид бүгд Бурханы Хүү итгэл, мэдлэг эв нэгдлийг хүрч, төгс төгөлдөр хүн, Христ өөрөө 

дүүрэн бүрэн боловсорсон бий хүртэл. (Ефес 4:13, NJB) 
Есүсийн өгөөжийн өмнө энэ эв нэгдэл гэдэгт итгэдэг хүмүүс алдаатай байна. Ер нь, Есүс буцаж 

ирэхэд, Тэр Түүний эсрэг уриалж байна үндэстнүүдийн эв нэгдлийг устгах хэрэгтэй болно: 
11:15 Дараа нь долоо дахь тэнгэр элч дуудаж, түүний бүрээ үлээж, дуу тэнгэрт хашгирч 

сонсож болох "Ертөнцийн хаанчлал нь бидний Их Эзэн хийгээд түүний Христийн хаант улс 
болсон, тэр үүрд мөнхөд хаанчлах болно." 16 хорин дөрвөн ахлагч, Бурханы оршихуйд 
ширээнд өргөмжилсөн, өөрсдийгөө доор мэхийн Бид танд талархаж, эдгээр үгсийг нь 
Бурханыг бүхий 17 шүтдэг тэдний духан нь газар хүрч ", Бүхнийг Чадагч Их Эзэн Бурхан, Тэр 
хэн Тэр үзсэн нь, хэн байна өөрийн агуу хүч болон таны хаанчлал эхэлж. 18 үндэстнүүд 



чиний зарц нь эш үзүүлэгчид, ариун хүмүүсийн төлөө, таны нэрийг айж хүмүүст зориулсан, 
үймээнийг байсан, одоо удаа таны төлөөс нь ирж, нас барсан шүүгдэх ёстой, мөн жижиг, их 

адилхан, шагнагдах болно. Цаг дэлхийг сүйтгэж байгаа хүмүүсийг устгахаар ирсэн. (Илчлэлт 

11: 15-18, NJB) 
19: 6 Мөн би юу хариулах "Alleluia, далайн дуу, аянгын их Чимээ шуугиан шиг асар том олны 

дуу хоолой байх шиг сонссон! Их Эзэн бидний Бурхан Бүхнийг Чадагч хаанчлал эхэлсэн 

байна; . . . 19 Дараа нь би, араатан, дэлхийн бүх хаад, тэдний цэргийн бүлэглэлүүдийн 

харсан Rider болон түүний цэргүүдийг. 20 тэмцэх цугларч Гэвч араатан араатан-ын нэрийн 
өмнөөс гайхамшгийг ажиллаж байсан хуурамч эш үзүүлэгч хамт, хоригдлыг авсан болон 
тэдний араатны тэмдэг, түүний хөшөө мөргөж байсан хүмүүс нь тамгалалтын хүлээн авсан 

хүмүүс мэхлэгдсэн юм. Энэ хоёр хүхэр нь шатаж буй галт нууранд амьд чулуудсан 

байна. 21 мэдээлэл үлдсэн Rider, түүний амнаас гарч ирсэн нь илдэнд алагдаж, бүх шувууд 

тэдний маханд өөрсдийгөө glutted. . . 20: 4 Тэгээд би сэнтийнүүдийг, тэдний суудал авч, 

тэдний дээр дүгнэлт өгөх эрх олгосон юм харсан. Би Есүс, Бурханы үгийг номлож байгаад 
гэрчилсэн учир нь цаазалжээ байсан бүх сүнсийг амьтан буюу түүний хөшөө мөргөж 
татгалзаж, тэдний духан эсвэл гар дээр brandmark хүлээн авахгүй байсан хүмүүс харсан 

байх; Тэд амьдралд ирж, мянган жилийн турш Христтэй хамт хаанчлав. (Илчлэлт 19: 6,19-

21, 20: 4, NJB) 
Есүс Түүний эсрэг нэгдсэн дэлхийн армийг устгах хэрэгтэй болно гэдгийг сануулж байна. Дараа нь 

Тэр мөн гэгээнтнүүд хаанчлах болно. Итгэлийн зөв эв нэгдэл байх болно үед байгаа юм. 
Харамсалтай нь, олон Төлөөлөгч Паул (: 14-15 2 Коринт 11) анхааруулсан шиг, сайн харагдахгүй, 
харин байгаа хуурамч сайд сонсох болно. 
Дэлгэрэнгүй үнэхээр Библи, Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг ойлгох гэж бодож байгаа бол бага 
Есүсийн эсрэг тэмцэх болно. 
7. Яагаад Бурханы хаанчлал? 
Хүмүүс бид ийм ухаалаг байдаг гэж бодох дуртай ч, бидний ойлголтод хязгаар байдаг боловч 
Бурханы "ойлголт хязгааргүй юм" (Дуулал 147: 5). 
Энэ бол энэ дэлхийг засах Бурханы оролцоо авна яагаад юм. 
Олон Бурханд итгэдэг хэдий ч хүний дийлэнх Тэр үнэхээр чиглэл болгон амьдрах хүсэлгүй 

байна. Дараах анхаарах хэрэгтэй: 
8 Тэр хүн ээ, юу нь сайн, танд харуулж байна; Мөн Их Эзэн та юу шаарддаг вэ Гэхдээ 

шударгаар хийх энэрэл хайртай тулд, мөн та нарын Бурхан хамт даруухнаар алхах 

уу? (Мика 6: 8) 
Бурхантай хамт даруухнаар алхахад биш юм ямар нэг зүйл хүн төрөлхтөн үнэхээр хийх хүсэлтэй 

байна. Адам, Ева (Эхлэл 3: 1-6) -ийн цагаас хойш хүн төрөлхтөн Түүний зарлигуудад (: 3-17-г 

Египетээс гарсан нь 20) байгаа хэдий ч, өөрсдийгөө тэдний тэргүүлэх чиглэл, Бурханы дээрх 
найдаж сонгосон байна. 
Сургаалт үгс ном заадаг: 



5 Өөрийн бүх зүрхээрээ Эзэнд итгэ бөгөөд Өөрийн ойлголтод дээр биш түшиглэ,. Түүнийг 

хүлээн зөвшөөрч, Тэр чиний замыг шулуун болгоно 6 Өөрийн бүх замаараа 7 Өөрийнхөө 

нүдний өмнө бүү мэргэн бай, Эзэн айдас, хорон муугаас холдуулна. (Сургаалт үгс 3: 5-7) 
Гэсэн хэдий ч, ихэнх хүмүүс үнэхээр бүх зүрх сэтгэлээрээ Бурханд итгэж, тэдний алхмуудыг шууд 

Түүний төлөө хүлээх болно. Олон тэд Бурхан хүсдэг зүйлийг хийх болно гэж хэлэх ч үүнийг хийж 

чадахгүй байна. Хүн төрөлхтөн Сатан мэхлэгдэж байна (Илчлэлт 12: 9), дэлхийн хүсэл тачаалаа 

болон "амьдралын бахархал" (1 Иохан 2:16) нь унасан байна. 
Тиймээс олныг өөрийн шашны уламжлал, иргэний засгийн газар нь, тэд хамгийн сайн мэддэг гэж 

боддог, учир нь ирж байна. Гэсэн хэдий ч, тэд (уд.харьц Иеремиа 10:23) байхгүй бол ч ихэнх нь 

үнэхээр наманчилж болно. 
Хүн төрөлхтөн Бурханы хаант улсыг (: 21-22 уд.харьц Матай 24) шаардлагатай байгаа юм. 
Бурханы арга зам байдаг эрх 
Бурхан хувиа хичээсэн биш юм: Үнэн Бурхан бол хайр (8,16 1 Иохан 4) явдал юм. (:; Иаков 2 29-31: 

8-11 Марк 12) Бурханы хууль Бурхан болон бидний хөрш рүү хайраа харуулж байна.Дэлхийн арга 
үхэлд хувиа хичээсэн болон эцсийн юм (Ром 8: 6). 
Библи нь бодит Христэд итгэгчид зарлигуудыг сахин харуулж анхаарах хэрэгтэй: 

1 хүн Есүс Христ бол Бурханы төрсөн байна гэж үзэж, мөн эцэг Түүнд хайртай хүн бүр бид 

Бурханыг хайрладаг, Түүний зарлигуудыг сахих үед Түүнийг төрсөн хэн. Бид Бурханы 
хүүхдүүдийг хайрладаг гэдгийг бид мэднэ 2 энэ нь түүнд хайртай . 3 Учир нь энэ нь бид 

Түүний зарлигуудыг сахих гэсэн, Бурханы хайр юм. Түүний тушаалууд нь хүнд дарамт биш 

юм. (1 Иохан 5: 1-3) 
Бурханы бүх (: 172 Дуулал 119) "тушаалуудад зөвт байдал юм". Түүний арга зам нь цэвэр (1 Тимот 

1:15) юм. Харамсалтай нь, олон нь тэдний жинхэнэ утга учрыг тайлбарлаж, ямар олон цааш нь 
өргөжүүлэх замаар "ёс бус" янз бүрийн хэлбэрийг хүлээн авсан болон Есүс биш тэднийг (Матай 
5:17) биелүүлэхийн тулд хууль, эсвэл эш үзүүлэгчдийг устгаж ирсэн юм бэ гэдгийг ч мэдэж чадахгүй 

байна гэж бодсон (жишээ нь Матай 5: 21-27). Есүс "хэн ч биш, тэднийг сургадаг, тэр нь тэнгэрийн 

хаанчлалд агуу нэгэн гэгдэх болно" гэж (Матай 5:19) заасан (нэр томъёо "Бурханы хаанчлал" болон 
"тэнгэрийн хаант улсыг" сольж байна). 
Библи ажил ямар итгэл үхсэн юм (Иаков 2:17) заадаг. Олон шаардлага Есүсийг дагах, гэхдээ 

үнэхээр Түүний сургаалыг (Матай 7: 21-23) итгэж чадахгүй болно, Түүнийг дуурайж байх болно гэж 

тэд байх ёстой (уд.харьц 1 Коринт 11: 1). "Нүгэл хуулийн нүгэл юм" (1 Иохан 3: 4, KJV) болон бүх 

нүгэл үйлдсэн (Ром 3:23). Гэсэн хэдий ч, Библийн Бурхан үнэхээр бүх төлөвлөгөө байна гэж амжилт 

шүүх дээр ялалт гэсэн (Иаков 2:13) харуулж байна (уд.харьц Лук 3: 6). 
Хүний шийдэл гадна Бурханы арга зам нь, ажиллах боломжгүй байна. Мянган жилийн хаанчлалын 

үед, Есүс "төмөр таягаар" (Илчлэлт 19:15) хамт хаанчлах болно, ард түмэн Бурханы замыг амьдрах 
болно гэж сайн дагаж болно. Дэлхийн бүх асуудал байдаг энэ дэлхийн нийгэмлэгүүд Бурхан 

болон Түүний хуулийг дуулгавартай татгалзах, учир нь . Түүх шоу төрөлхтөн нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэх чадвартай биш юм: 
6 Биеэ сэтгэлгээтэй байх бол үхэл, харин сүнслэг сэтгэлгээтэй байх нь тулд махан биеийн 

бодол санаа бол Бурханы эсрэг дайсагнал учраас амьдрал, амар амгалан байна 7. хувьд энэ 



нь Бурханы хуульд захирагддаггүй 8 Тиймээс махан биеийн Бурханыг баярлуулж чадахгүй 

байгаа хүмүүс бол ч. үнэхээр байж болно. (Ром 8: 6-8) 
Христэд итгэгчид сүнслэг дээр анхаарч байгаа бөгөөд энэ насандаа (Ром 8: 9) ингэхийг Бурханы 
Сүнс олгож байгаа нь бидний хувийн сул тал байгаа хэдий ч: 

26 Хэрэв та дуудлага, ах дүүс махан биеийн дагуу олон мэргэн биш, олон хүчит тийм ч олон 

сайхан, гэж нэрлэдэг тийм ч үзнэ үү. 27 Гэвч Бурхан ичгүүр мэргэн тавьж дэлхийн мунхаг 
зүйлсийг сонгосон билээ, Бурхан байдаг юу ч зүйлийг авчирч, дэлхийн 28 болон суурь 
зүйлийг зүйлийг нь үзэн ядагдаж Бурханы сонгосон бөгөөд зүйлийг биш, харин ичгүүр 
хүчирхэг зүйлсийг тавьж дэлхийн сул дорой зүйлүүдийг сонгосон , 29 ямар ч махан бие байх 
ёстой 30 Түүний дэргэд суу. Харин Түүнд та Христ Есүс, Бурхан, зөвт байдал ба ариусгал нь 
мэргэн ухаан бидэнд болж, 31 redemption- энэ нь бичигдсэнчлэн, "Тэр хэн алдар суу, байг 

гэж байна түүнийг Эзэн дотор алдар суу. " (1 Коринт 1: 26-31) 
Христэд итгэгчид Бурханы төлөвлөгөөн дэх алдрын төлөө байна! Бид одоо итгэлээр алхаж (2 

Коринт 5: 7), дээш харж (Колоссай 3: 2) итгэлээр (Еврей 11: 6). Бид Бурханы зарлигуудыг (Илчлэлт 

22:14) байлгах нь адислагдах болно. 
Библи Христэд итгэгчид Есүстэй хамт хаанчлах болно, гэхдээ та нар бодит Христэд итгэгчид нь 

үнэндээ хот захирна гэсэн үг юм мэдэж байна гэж үү? Есүс сургасан нь: 
12 "Нэгэн язгууртан 14 хүн хаанчлалыг хүлээн авах болон буцах алс холын улс руу 

явав. 13 Тэгээд тэр өөрийн зарц арван мина тэдэнд хүргэх арван дуудаж, тэдэнд" Би ирэх 
хүртлээ бизнесээ байна. Харин түүний иргэд нь түүнийг үзэн ядаж, хэлж, түүний араас нь 
элч илгээн, "Бид энэ хүнийг биднийг захирах хаан байх болно." 
Тэр буцаж ирэхэд, хаанчлалыг хүлээн авсан хэмээн 15 "Мөн ийм байсан, тэр нь эдгээр 

албан хаагч, хэнд түүнд дуудаж болно, мөнгө өгсөн, тэр мэдэж болохын тулд зарлигласан 
хэрхэн 
их хүн бүр хөрөнгийн бирж дээр олж авсан байсан 16 Дараа нь, хэлж, анх удаа ирж 17 Мөн 
тэрбээр "Сайн байна, сайн зарц түүнд хэлсэн байна." Эзэн, таны нэг мина арван мина олсон 

байна. '; Та маш бага итгэлтэй байсан тул арван хот дээгүүр эрх мэдэлтэй байдаг. "18 дахь 

ирж, хэлсэн нь" Эзэн, таны нэг мина таван мина олсон байна. "19 Үүний нэгэн адил тэр 

түүнд" Та бас таван хот дээгүүр байх ёстой. " (Лук 19: 12-19) 
Та одоо байгаа бага дээр итгэлтэй байх хэрэгтэй. Христэд итгэгчид нь бодит хаант улсад, бодит хот 

захирах боломжтой байх болно. Есүс бас "Миний шагнал түүний ажилд дагуу нэг бүрт өгөх, Надтай 

хамт байна" (Илчлэлт 22:12) гэжээ. (; Илчлэлт 17:14 Иохан 6:44) үнэхээр Түүнд хариу өгөх болно 

хүмүүст: Бурхан төлөвлөгөө (Иов 14:15) ба газар (2 Иохан 14) байна.Бурханы Хаанчлал бодит юм, 
та нар түүний нэг хэсэг байх болно! 
2016 оны эхэнд сэтгүүлийн шинжлэх ухааны нэртэй хиймэл оюун ухаан, crowdsourcing "хорон муу 
асуудал" тулгарч буй хүн төрөлхтнийг шийдэж болно гэж заасан "олон хүн хүчийг" нийтлэл 

байсан. Гэсэн хэдий ч, нийтлэл ямар ёс бус явдал, түүнийг шийдэх ямар ганцаараа бүү байсан 

ойлгож чадаагүй. 
Хамтын ажиллагаа, гадна Бурханы үнэн замыг дараах, энэ нь хүн төрөлхтөн Бабелийн чадаагүй 
цамхаг (: 1-9 Эхлэл 11) бүтээхэд хамтран ажилласан тохиолдолд буцаан Их үерийн дараа байсан 
тул 21-р зууны үед амжилтгүй хувь тавилан гэж байдаг. 



Ойрхи Дорнод зэрэг газруудад дэлхийд асуудлууд (хүлээгдэж буй материаллаг олз байгаа хэдий ч, 
жишээ нь: Даниел 9: 27a, 1 Тесалоник 5: 3), шийдвэрлэж байх болно хүн бид Бурханы хаант (Ром 
14-амар амгаланг хэрэгтэй: 17). 
Олон улсын терроризмын асуудал, хүлээгдэж буй ашиг хэдий ч НҮБ-д мэхэлж хамт (уд.харьц 
Езекиел 21:12) шийдэгдээгүй байж болно (уд.харьц Илчлэлт 12: 9) -Бид Бурханы хаант улсын баяр 
хөөр, тав тухыг хэрэгтэй. 
Байгаль орчны асуудал биш (Илчлэлт 11:18) олон улсын хамтын ажиллагааны шийдвэрлэж болно 
гэж дэлхийн улс орнууд дэлхийг устгах туслах болно, харин тэд Бурханы хаант шийдвэрлэж болно. 
Бэлгийн үхэшгүй байдал, үр хөндөлт, хүний биеийг худалдах асуудал 
хэсэг нь АНУ-ын шийдвэрлэж байх болно, харин Бурханы хаанчлалын байна. 
Бурханы вант улс: АНУ, Их Британи болон бусад олон үндэстнүүд байгаа асар их хэмжээний зээл (6-
8 Хабаккук 2 нэг сүйрлийн дараа) олон улсын зуучлахад замаар шийдвэрлэж байх болно, гэхдээ 
эцсийн эцэст. 
Мунхаг харанхуй, буруу боловсролын АНУ-шийдвэрлэж байх болно Үндэстний бид Бурханы хаант 

улсыг хэрэгтэй. Шашны маргаан үнэхээр Библийн үнэн Есүсээс гадна авралын зөвшөөрсөн ямар 

нэг ecumenical-шашин хоорондын хөдөлгөөнд шийдвэрлэж байх болно. Нүгэл дэлхийн асуудал 

юм, энэ нь бид Есүсийн тахил, Бурханы хаанчлалын Түүний эргэн хэрэгтэй. 
Hunger асуудал болж болзошгүй газар тариалан нь өлсгөлөн эрсдэлтэй дэлхийн хэсгийг тавьж 
байна генетикийн хувьд өөрчлөгдсөн организм шийдвэрлэж байх болно доголдол бид Бурханы 
хаант улсыг хэрэгтэй. 
Орчин үеийн анагаах ухаан хүний эрүүл мэнд, бид Бурханы хаант улсыг хэрэгтэй бүх хариулт 
байхгүй. 
Африк, Ази, болон бусад эд анги нь их хэмжээний ядуурал, эцсийн удаа "Вавилон" (уд.харьц 
Илчлэлт 18: 1-19) -аас хугацаанд ашиг тустай бол асуудлыг шийдэж чадахгүй юм ядуурал бид 
Бурханы хаант улсыг хэрэгтэй. 
Бурханы Хаанчлалын мянган жилийн үе шат нь дэлхий дээр бий болно шууд хаант улс юм. Энэ нь 
Бурханы хайрын хууль тогтоомж, хайр энэрлээр дүүрэн Бурханы удирдагч болгон дээр суурилсан 
байх болно. гэгээнтнүүд мянган жилийн турш Христтэй хамт хаанчлах болно (Илчлэлт 5:10; 20: 4-
6). Энэ нь хаант улс үнэхээр Бурханы Сүмд хүмүүс орно, гэхдээ ямар ч Судар бүр Бурханы хаанчлал 
нь үнэндээ Сүм (Католик шашны болон бусад) гэж заасан байдаг. Ромын Сүмийн мянган жилийн 
сургаалыг эсэргүүцсэн байна, дараа нь энэ нь илүү хүчтэйгээр бид төгсгөл ойртох гэж Библийн сайн 
мэдээний захиасыг эсэргүүцэх болно. Энэ нь магадгүй Матай 24:14 биелүүлэхэд нь туслах болно 
чухал ач холбогдолтой хэвлэл мэдээллийн хамрах хүрээг авах болно. 
эцсийн шатанд Бурханы Хаанчлал "доош Бурханаас гарч, тэнгэрээс гарч ирж, шинэ Иерусалим нь" 
зэрэг болно (Илчлэлт 21: 2), түүний өсөлтийн төгсгөл үгүй байх болно. Тэнд ямар ч илүү, ямар ч 
илүү зөвт бус байх болно 
уй гашуу, ямар ч илүү үхэл. 
Номлох, Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг ойлгох Библийн чухал сэдэв юм. Хуучин гэрээний 
зохиолчид энэ тухай заасан. Есүс, Пол, Жон энэ талаар заасан. 
Хамгийн өндөр настай "Христитгэгч" номлол Шинэ Гэрээнд энэ тухай зааж гадна амьдрах. Эрт хоёр 
дахь зууны Христийн шашны удирдагчид, Поликарп болон Melito шиг, энэ тухай 
заасан. Бид тасралтгүй Бурханы Сүмд өнөөдөр заадаг. 



Бурханы хаанчлал Библид Есүс тухай номлосон харуулж эхний сэдэв гэж санадаг. Энэ нь тэр дараа-
ий тухай номлосон ямар ч байсан амилалт ба энэ нь Христэд итгэгчид эхлээд авах хэрэгтэй зүйл 
юм. 
Сайн мэдээ нь зөвхөн Есүсийн амьдрал, үхлийн тухай юм. Есүс болон Түүний дагалдагчид заадаг 
сайн мэдээний хүч нь Бурханы ирж Вант байсан юм. хаанчлалын сайн мэдээ Христээр дамжуулан 
авралыг орно, бас хүний засгийн газрын төгсгөл зааж орно (Илчлэлт 11: 5). 
Есүс эцсийн хаант улсын сайн мэдээ бүх үндэстэнд (Матай 24:14) гэрчлэл болгон дэлхийд 
тунхаглажээ дараа хүртэл ирсэн биш гэж заадаг гэдгийг санаарай. Энэ номлол одоо болж байна. 
Сайн мэдээ юм Бурханы Хаанчлал хүн төрөлхтөнд тулгарч буй асуудлыг шийдэл юм . Гэсэн хэдий 
ч, ихэнх нь үүнийг дэмжих ч үүнийг сонсох, эсвэл үүний үнэнийг итгэхийг хүсч байна хүсэхгүй 
байна. "Энэ дэлхийн өнгөрөн одож байна" бол Бурханы Хаанчлал, мөнхийн (Матай 6:13) юм (1 
Коринт 7:31). 
Бурханы Хаанчлалын үнэн сайн мэдээг тунхаглахад бид ямар нэг юм байна тасралтгүй Бурханы 
Сүмийн тухай ноцтой байна. Бурханы Хаанчлалын (Матай 24:14), түүний дотор: Бид Библи заадаг 
бүх зүйлийг (19-20 Матай 28) заах хичээх болно. Бид хаанчлалыг хүлээж байхад, бид суралцаж, 
Бурханы арга зам, үнэнд итгэхийг хүсэж тохилог бусдыг дагах хэрэгтэй. 
Та Бурханы ирж Вант сайн мэдээний тунхаглаж дэмжих ёстой бус уу? Та Бурханы хаанчлалын сайн 
мэдээг итгэх юм бэ? 

 

Бурханы сүмийг үргэлжлүүлэн 
 
Бурханы тасралтгүй Сүмийн АНУ-ын албан байрлах: 1036 W. Grand өргөн 
чөлөө, Гровер наран шарлагын газар, Калифорни, 93433 USA. 
 

Бурхан (CCOG) вэб сайт тасралтгүй Сүмийн 
 

CCOG.ASIA Энэ сайт нь Азид дээр анхаарлаа төвлөрүүлж байна, олон Азийн 
хэлээр янз бүрийн нийтлэл, түүнчлэн англи хэл дээр зарим нэг зүйлсийг 
байна. 
CCOG.IN Энэ нь Энэтхэгийн өв хүмүүст чиглэсэн нэгэн вэб сайт юм. Энэ нь 
англи хэл дээр, янз бүрийн Энэтхэгийн хэлээр материалыг байна. 
CCOG.EU Энэ нь Европ руу чиглэсэн нэг вэб сайт юм. Энэ нь хэд хэдэн 
Европын хэл дээр материал байна. 
CCOG.NZ Энэ нь Их Британийн бууж цаана нь Шинэ Зеланд болон бусад 
чиглэсэн бол вэб сайт юм. 
CCOG.ORG Энэ бол Бурханы тасралтгүй Сүмийн үндсэн сайт юм. Энэ нь бүх 
тивийн хүмүүсийг үйлчилдэг. Энэ нийтлэл, холбоосууд болон видео агуулж 
байна. 
CCOGCANADA.CA Энэ нь Канадын хүмүүст чиглэсэн нэгэн вэб сайт юм. 



CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Энэ бол Бурханы тасралтгүй 
Сүмийн испани хэл дээр вэб сайт юм. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Энэ бол Бурханы тасралтгүй Сүмийн 
Филиппин вэб сайт юм. Энэ нь Англи болон Тагалог мэдээлэл байна. 
 

Мэдээ, түүх вэб сайтууд 
 

COGWRITER.COM Энэ вэб сайт нь гол тунхаг арга хэрэгсэл юм, мэдээ, сургаал, 
түүх, нийтлэл, видео, эш үзүүллэгийн шинэчлэлийг байна. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Энэ чуулганы түүхэнд нийтлэл, мэдээллийг вэб 
санаж байх нь хялбар байдаг. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Энэ мэдээ болон библийн сэдвүүдийг хамардаг 
онлайн радио вэб сайт юм. 
 

Номлол & номлол тор нь YouTube-ийн видео сувгууд 
 

BibleNewsProphecy суваг. CCOG sermonette видео. 
CCOGAfrica суваг. Африкийн хэлээр CCOG зурвасууд. 
CDLIDDSermones суваг. Испанийн хэл CCOG зурвасууд. 
ContinuingCOG суваг. CCOG видео номлол.  
 
 
 
Фото зургийн цөөхөн үлдсэн тоосго зарим нэг дор харуулж байна (нэмэх нь зарим 
нь дараа нь нэмэгдсэн) Иерусалим дахь барилгын заримдаа Cenacle гэгддэг 
боловч, илүү сайн Иерусалимын Баруун Хилл дээр Бурханы сүм (одоогоор Матай 
Сион гэж нэрлэдэг) гэж тодорхойлсон: 
 

 
 
Энэ нь магадгүй эрт бодит Христийн сүмийн барилгын газар байсан гэж үздэг. 
Есүсийн '' Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээ "-д номлож байсан юм билээ A 
барилга. Энэ бол Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг зааж Иерусалим дахь 
барилгын байсан юм. 



 
 
Ийм учраас бид ч бас зогсолтгүйгээр Бурханд талархаж, учир нь ... Чи ах дүү 

нар аа, 
Иудей дэх Христ Есүсийн доторх Бурханы чуулгануудыг дуурайгчид болсон. 
(1 Тесалоник 2: 13-14) 
 
бүх ариун хүмүүст хүргэх нэг удаа байсан итгэлийн төлөө чин сэтгэлээсээ 

маргаж. 
(Иуда 3) 
 
Тэр (Есүс), "Би бусад хотуудад Бурханы хаант улсыг номлох ёстой тэдэнд 
Мөн энэ зорилгоор би явуулсан байна билээ. "(Лук 4:43) 
 
Гэвч Бурханы хаант улсыг эрэлхийл, мөн эдгээр бүх зүйл [C] та нарт нэмж өгөх 

болно. Энэ нь танд хаанчлалыг өгснөөр таны Эцэгийн сайн таашаал юм, бүү 

ай, бяцхан сүрэг. (Лук 12: 31-32) 
 
Тэгээд хаанчлалын энэ сайн мэдээ нь гэрч болон дэлхий даяар тунхаглагдана 

болно 
бүх үндэстэн, дараа нь төгсгөл ирнэ. (Матай 24:14) 
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	Зорилго 4. хүртээмжтэй, тэгш чанартай боловсрол хангах, бүх насан туршдаа суралцах боломжийг дэмжих
	Зорилго 5. жендэрийн тэгш байдлыг хангах, бүх эмэгтэйчүүд, охид, эрх мэдэл олгох
	Зорилго 6. бүх хүртээмжтэй, усны тогтвортой менежмент, ариун цэврийн байдлыг хангах
	Зорилго 7. бүхний төлөө боломжийн найдвартай, тогтвортой, орчин үеийн эрчим хүчний боломжийг хангах
	Зорилго 8. тогтвортой дэмжих, бүх хүртээмжтэй, тогтвортой эдийн засгийн өсөлт, бүрэн дүүрэн, үр бүтээлтэй ажил эрхлэлт, зохистой ажил
	Зорилго 9. барих уян хатан дэд бүтэц, хүртээмжтэй, тогтвортой үйлдвэржилт болон хөхүүлэн дэмжих санаачлагыг дэмжих
	Зорилго 10. дотор болон улс орнуудын дунд тэгш бус байдлыг багасгах,
	Зорилго 11. Ид шид, хот, хүн амын суурьшил, хүртээмжтэй, аюулгүй, уян хатан, тогтвортой
	Зорилго 12. Тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн хэв маяг хангах
	Зорилго 13. уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөөлөл тэмцэх яаралтай арга хэмжээ авах
	Зорилго 14. хадгалах, тогтвортой тогтвортой хөгжлийн далай тэнгис, далайд болон далайн баялгийг ашиглах
	Зорилго 15. хамгаалах, нөхөн сэргээх болон хуурай газрын экосистемийн тогтвортой ашиглалтыг дэмжих, тогтвортой ой, байлдааны цөлжилт, болон зогсоох удирдах, газрын доройтлыг бууруулах, биологийн олон янз байдлын алдагдлыг зогсоох
	Зорилго 16., тогтвортой хөгжлийн төлөө энх амгалан, хүртээмжтэй нийгмийг дэмжих бүх шударга ёсны хүртээмжийг хангах, бүх түвшинд үр дүнтэй, хариуцлагатай, хүртээмжтэй байгууллагуудыг барих
	Зорилго 17. хэрэгжүүлэх арга замыг сайжруулах, тогтвортой хөгжлийн төлөө дэлхий нийтийн түншлэлийг сэргээхийн
	Энэ хөтөлбөр нь бүрэн 2030 он гэхэд хэрэгжсэн байх ёстой байдаг, мөн тогтвортой хөгжлийн төлөө 2030 Хөтөлбөр гэж нэрлэдэг. Энэ зохицуулалт, боловсрол, олон улсын болон шашин хоорондын хамтын ажиллагаагаар дамжуулан хүн төрөлхтөнд тулгарч буй эмгэг ший...
	"Шинэ Universal хөтөлбөр", "Нью-Католик хөтөлбөр" гэж нэрлэдэг юм байх шиг гэдэг үг нь "Католик" гэдэг нь "түгээмэл." Ромын Пап Гэгээн хутагт Francis шинэ нийтээр хөтөлбөр батлах гэж нэрлэдэг "найдварын чухал тэмдэг."
	Ромын Пап Гэгээн хутагт Francis мөн COP21 гэж нэрлэдэг олон улсын гэрээг арванхоёрдугаар сарын 2015 (албан ёсоор Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн оролцогч талуудын 21-р бага хурал нэртэй), болон үндэстнүүдийг зөвлөж "анхааралтай...
	хэн ч амьсгал бохирдсон агаар хүсч байгаа боловч өлсгөлөн явах, ядууралд байх, гэх мэт ховор байх энэ нь олон улсын эв санааны нэгдэл хүн төрөлхтөнд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх вэ?
	Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Track Бичлэг
	НҮБ-ын байгуулагдсан, аравдугаар сарын 24-1945 дээр байгуулагдсан, Дэлхийн II дайны дараа, өөр ийм зөрчлийг урьдчилан сэргийлэх, дэлхийн энх тайвныг дэмжих оролдох тулд.байгуулагдсан үед НҮБ-ын 51 гишүүн улс байсан; 193 нь одоо байна.
	Тэнд хэдэн зуун, мянган үгүй бол бий болсон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын оноос хойш дэлхий даяар зөрчил байсан, гэхдээ бид хараахан биш ямар гурав дахь Дэлхийн II дайны гэж тодорхойлж болох юм байна.
	Зарим нь Нэгдсэн Үндэстний гэх мэт олон улсын хамтын ажиллагаа Пап лам Францис болон бусад олон шашны удирдагчид энх тайван, хөгжил цэцэглэлтийг авчрах болно, дэмжих оролдож байгаа шашин хоорондын болон ecumenical хэлэлцэх асуудал, төрөл хосолсон, дэм...
	Гэсэн хэдий ч, үүнийг Нэгдсэн Үндэстний хувьд зам бичлэг сайн байсан байна. байгуулагдсан НҮБ-ээс олон тооны зэвсэгт мөргөлдөөнд гадна, олон сая, өлсгөлөн дүрвэгч, ба / буюу нэн ядуу байна.
	Арван жилийн өмнө гаруй, НҮБ-ын Мянганы хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд заасан. Энэ нь ч НҮБ-ын өөрөө дагуу, "хөгжлийн зорилтуудыг" найман байсан боловч энэ нь амжилтанд хүрэхгүй байсан. "17 Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд" Тэгэхээр, 2015 онд, түүний гэ...
	Хэрэв тийм бол Utopia явдаг шиг тавдугаар сарын 6, 2016-нд Пап лам Францис тэр сүм хэмээн тив хүрч тусалж болох гэж хүмүүнлэг Европын Utopia мөрөөдөж байна. Гэсэн хэдий ч, Гэгээн хутагтын мөрөөдөл хар дарсан зүүд шиг (уд.харьц Илчлэлт 18) гэж гарч эрг...
	Зарим нь хамтын ажиллагаа, амжилт, харин байж болох юм ...
	Merriam Webster толь бичиг Utopia байна гэж заасан "нь Засгийн газар, хууль, нийгмийн нөхцөл байдал төгс төгөлдөр юм нь зохиомол газар."
	Библи хүн төрөлхтөн өөрийн нд асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй гэдгийг заадаг:
	23 Ай Их Эзэн, би хүний зам өөртөө биш юм мэднэ; Энэ нь өөрийн алхмуудыг шууд алхаж хүнд биш юм. (Иеремиа 10:23, NKJV даяар өөрөөр заагаагүй бол)
	Библи олон улсын хамтын ажиллагаа нь амжилтгүй болох болно гэж заадаг:
	16 устгах болон зовлон нь тэдний арга зам байна; 17 энх тайвны арга зам нь тодорхой бус байна 18 Тэдний нүдний өмнө Бурханаас эмээх айдас байдаг.. (Ром 3: 16-18)
	Гэсэн хэдий ч олон хүн нэг utopian нийгэмд өөрсдийн үзэл төлөө ажиллаж байгаа, тэр ч байтугай зарим тохиолдолд шашныг татах гэж оролддог. Гэхдээ бараг хэн нь ч ганц үнэн Бурхан арга замыг дагах хүсэлтэй байдаг.
	Энэ нь НҮБ-ын болон Ватикан -ийн зорилго нь ч талаар ямар ч ахиц дэвшил бий болно гэсэн үг биш юм. зарим нь, түүнчлэн зарим нэг дутагдал байх болно.
	Ер нь, магадгүй их хэмжээний зөрчил дараа, олон улсын энх тайвны гэрээ нь төрөл нь (Даниел 9:27) харилцан тохиролцсон байх ба баталсан юм. Энэ үед маш олон худал хүн төрөлхтөн илүү тайван, utopian нийгэмд авчрах болно гэдэгт итгэх хандлагатай байдаг.
	(: 9-12 2 Тесалоник 2) Олон гэх олон улсын "utopian явц" (уд.харьц Езекиел 13:10), түүнчлэн өөр янз бүрийн тэмдэг, гайхамшиг аас авч болно. Гэвч Библи ийм амар тайван нь өнгөрсөн биш (Даниел 9:27; 11: 31-44) гэжээ удирдагчид шаардаж болох ямар ч (1 Те...
	хүн төрөлхтөн Utopia тухай үнэхээр авчрах бүрмөсөн чадахгүй бол Utopia ямар ч төрлийн байж болох вэ?
	Тийм.
	Есүс номлох 2. Сайн мэдээний бэ?
	Есүс Өөрийн арга биш хүлээн авах болно хамгийн сургасан нь:
	3. Вант Хуучин гэрээн дэх мэдэгдэж байсан уу?
	Daniel заадаг Вант Улс тухай
	Исаиа заадаг Вант Улс тухай
	Езекиел Израилийн (зүгээр л Еврейчүүд) мянган жилийн хаанчлалд цуглах болно Их зовлонгийн үед тараагдсан овгуудын хүмүүс гэж бичих онгод нь:
	18 Мөн тэд тэнд очиж болно,: 17 Тиймээс "Би ард түмнүүдээс та нарыг цуглуулж та тараагдсан улсууд чинь угсрах, Би та нарыг Израилийн газар нутгийг өгөх болно." Эзэн БУРХАН ийнхүү айлдаж "гэж хэлэх тэд тэндээс түүний бүх жигшүүрт юмс болон хамаг жигшүү...
	Их Эзэн Бурхан хэлж байна. (Езекиел 11: 17-21)
	Хуучин гэрээн дэх төрөл бүрийн зохиолчид мөн хаант улсын асуудлын тухай бичсэн (жишээ нь, Езекиел 20:33, Обадиа 21, Мика 4: 7).
	Тиймээс Есүс бол Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг зааж эхэлсэн Түүний нэн даруй үзэгчид үндсэн үзэл баримтлал нь танилцаж байсан.
	4. Төлөөлөгчид хаанчлалын сайн мэдээг зааж байсан уу?
	Сайн мэдээний гэх мэт олон үйлдэл Есүсийн хүний тухай л сайн мэдээ боловч, бодит байдал дээр Есүсийн дагалдагчид Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээг заадаг юм. Энэ нь Есүс авчирсан зурвас юм.
	Паул Бурханы хаант улсыг сургадаг
	Гэхдээ энэ нь хялбар биш юм
	Петр Хаанчлалын заадаг
	Библи болон хаант улсын хамгийн сүүлийн үеийн ном
	1 Дараа нь тэр надад амьдралын ус нь цэвэр голыг, болор шиг тунгалаг, Бурханы сэнтийд нь болон Хурганы явагдаж 2 нь гудамжинд дунд байна., Болон голын хоёр талд, амьдралын мод байсан ямар мод бүр сар бүр өөрийн жимс сорт, арван хоёр, жимс жимсгэнэ төр...
	Зааж Шинэ Гэрээн гадна 5. эх сурвалж  Бурханы хаанчлал
	Христийн анхны багш нь тэд Бурханы шууд Вант Улсын сайн мэдээг номлох ёстой байсан гэж бодож байна уу?
	Тийм. (1)
	Хуучин Лаазалсан дараах Шинэ гэрээний бичих & номлол
	Хоёр дахь Зууны Сүмийн удирдагчид, хаанчлалын сайн мэдээг
	Хоёр дахь, гурав дахь зууны үед асуудлууд
	Херберт W. Армстронг, хаанчлалын сайн мэдээг заадаг Plus
	Хаант улсын Сайн мэдээ Дэлхийн хэрэгтэй юу вэ, Гэхдээ ...
	Түүхийн туршид Бурханы ард түмэн "Энэ нь Есүс өгөөж хүртэл хэр удаан байх вэ?", гайхаж байна
	Их Британи Элчин сайдын нэрэмжит
	1: албан ёсны элч төлөөлөгч, ялангуяа: тусгай ба энэ нь ихэвчлэн түр зуурын дипломат даалгавар нь түүний өөрийнх нь засгийн газрын болон засгийн газрын оршин суугч төлөөлөгч зэрэг гадаадын засгийн газар болон засгийн газрын итгэмжлэгдсэн буюу томилогд...
	2: эрх бүхий төлөөлөгч, эсвэл элч
	6. Greco-Ромын сүм Вант чухал юм заадаг, Гэхдээ ...
	. Greco-Ромын сүм тэд Бурханы хаант улсын асуудлыг зааж, гэхдээ үнэхээр энэ нь үнэхээр байдаг Жишээ нь, католик шашны нэвтэрхий толь энэ хаант тухай юу зааж байгааг ойлгоход хэцүү байна гэж итгэж байна:
	7. Яагаад Бурханы хаанчлал?
	Та Бурханы ирж Вант сайн мэдээний тунхаглаж дэмжих ёстой бус уу? Та Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг итгэх юм бэ?

