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англи хэлний материалаар орчуулсан байна аль болох олон (Матай 24:14 
хүрч байна. мэдээллийн зарим misinterpretations байж болно гэж ойлгож 
байна. ямар нэг зүйл нь зөв юм шиг санагдаж байгаа бол, эсвэл тодорхой бус 
байна, үед анхны англи эх үүсвэр лавлана уу www.ccog.org. 
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Есүс ноцтой Түүний сүмд дийлэх нь үгүй юм байна. Тэр чуулган өнөөдөр 
хаана та мэдэх үү? 
 
Та итгэлтэй байна уу? Хэрэв та жинхэнэ "doer" итгэгч байх хүсэлтэй зүгээр л 
сонсдог бөгөөд болохгүй гэж? Хэрэв та жинхэнэ Христэд итгэгч чуулган 
тухай үнэнийг ажиллах болов уу? 
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хамгийн шилдэг нь жижиг, хавчигдаж бүлэг өнөөдөр жинхэнэ Христэд 
итгэгч сүмийг төлөөлж чадах уу? 
 
Хэрэв та "ариун хүмүүст хүргэж л нэг удаа итгэл чин сэтгэлээсээ маргаж" 
бэлэн байх болно, эсвэл та хуурамч илүүд үздэг вэ? Хэрэв та өөрийн сэтгэл 
хөдлөл дээр тулгуурладаг байх ёстой, эсвэл Бурханы үг шийдэх вэ? 
 
Та үнэхээр Библийн шалгуур итгэх юм бэ? Та нотолгоо нь, шинж тэмдэг, 
болон түлхүүр нь Бурханы үнэн, тасралтгүй Сүмийг тодорхойлох мэдэх үү? 
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1. Сүмийн аль нь үргэлжлүүлэх үү? 
 
Сүмүүдийн мянга мянган ба хүмүүсийн тэрбум 

 
Христийн сүмийн нэг хэсэг гэж үздэг гол сургаалын ялгаа нь бүлгийн мянган 
байдаг. Тэдний олонх нь ноцтой ecumenical эв нэгдлийн тухай ярьж байна. 
Хоёр тэрбум хүн эдгээр сүмүүдийн нэг хэсэг гэж үздэг байна. асар их сүм нь 
үнэн Христийн сүм гэж үү? 
 
Нэг нь үнэн, гайхалтай, гэхдээ үнэн, ихэнх хүмүүс Христийн шашны бүх сүм 
Библийн өөрсдийн итгэл үнэмшил, сургаал авч мэдэгдсэн гэж байгаа юм шиг 
боловч, бодит байдал дээр Христэд итгэгч байж үздэг бараг бүх сүм нь 
ихэвчлэн бус Библийн болон найдаж байгаа юм байна итгэл үнэмшлийнхээ 
төлөө бөө мөргөлийн уламжлал! 
 
Тэр нь ихэвчлэн тэдний тайтгаруулж уламжлал, соёл, урлаг, болон / эсвэл 
нийгмийн эсрэг явдаг бараг хэн нь ч Библийн бүрэн үнэнийг заах болно. 
 
Та үнэхээр үнэн христийн сүмийг тодорхойлж чадаж байна уу? 
 
Та хуурамч сүм арилгах туслах хялбар нотолгоо байна уу? Хэрэв та эдгээр 
нотолгоо, шинж тэмдэг, болон санааг олж өөрийн оюун ухаан, зүрх сэтгэлийг 
нээх хүсэлтэй байгаа бол, хариулт нь илэрсэн бөгөөд энэ нь жинхэнэ Христэд 
итгэгч чуулган өнөөдөр хаана мэдэх нь маш чухал юм, яагаад та нар ойлгох 
болно бид хичээл зүтгэлтэй байх ёстой яагаад Бурханы төлөвлөгөөнд энэ үед 
үүрэг гүйцэтгэдэг. 
 
Библи юу зааж байгааг олж, өөртөө олж. Бурханы үнэн Сүм таны аянд тавтай 
морилно уу. 
 
Есүс Өөрийн Сүмийн үргэлжлүүлэх болно гэж сургадаг 
 
Есүс сүм энэ үеийн төгсгөл хүртэл үргэлжлэх болно гэж сургасан нь: 
 

... Би Өөрийн чуулганыг босгох бөгөөд түүнийг Үхэгсдийн орны хаалга 
дийлэх нь үгүй болно. (Матай 16:18, Нью Кинг Жэймс хувилбар өөрөөр 
заагаагүй бол турш) 



 
... Би Өөрийн чуулганыг босгох бөгөөд netherworld үүд Хэрэв дийлэх нь 
үгүй болно. (Матай 16:18, Нью-ын Библи Католик бишоп ын бага 
хурлаас гарч тавих) 
 
   "Бүх эрх мэдэл, Эцэг нэрээр, Хүү, Ариун Сүнсний тэдэнд баптисм 
хүртээж Би бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд 20teaching тэнгэр, 
дэлхий дээр Надад өгсөн. Тийм учраас, бүх үндэстнийг дагалдагч 
болгогтун байна, та тушаасан, мөн харагтун, би та нартай үргэлж хамт 
байх, тэр ч байтугай нас төгсгөл хүртэл байна ". (Матай 28: элсэн орох 
хугацааг 18 20) 

 
 
Аль аль нь үхэл (Үхэгсдийн орон / netherworld) ч биш, цаг хугацаа (энэ насны 
төгсгөл) жинхэнэ Христэд итгэгч чуулган дийлэх болно. Есүсийн сургаал бүлэг 
(эсвэл олон бүлэг) бүхэл бүтэн сүм нас даяар үнэн сүмийг эзэлж байх ёстой 
гэдгийг батлах. бүх дэлхий даяар Эцэг гэж нэрлэдэг байв хэнд хүмүүст (Иохан 
6:44): Энэ чуулган нь Есүс (19-20 Матай 28) тушаасан бүхнийг заадаг юм. 
 
Есүс бас урьдчилан үнэн Христийн сүмийн түүхийн талаар заасан. Тэр Илчлэлт 
номын 2-р, 3-р бүлэгт чуулгануудад өгсөн мессеж нь энэ байлаа. 
 
Библи, шашны бүтээлүүд ба иргэний түүх эрт төлөөлөгчийн байна, итгэмжит 
дараах төлөөлөгчийн сүм чуулган нас даяар итгэдэг юу нь үнэн сүмд зөвхөн 
бодит нэр дэвшигч, харуулж чадах юм бол, тэд нэг сургаал, үйл ажиллагааг 
хадгалсан хүмүүс байх болно (уд.харьц . Иуда 3). 
 
Чуулган нас дууссан чадахгүй байна оноос хойш Есүс хараахан эргэж ирээгүй 
гэж байгаа нь үнэн сүм байх ёстой. Гэхдээ хаана? 
 
Олон Урвагч гарч байсан нь үнэхээр 21-р зуунд Христийн үнэн сүмд зөвхөн 
хоёр боломж байдаг гэсэн хэдий ч: энэ нь нэг буюу хэд хэдэн сүм аль нэг нь 
өндөр Greco-Ромын нөлөөлсөн бүлэг юм уу, эсвэл сүм сүм, эсвэл бүлэг юм 
зарим өөр, илүү үнэн төлөөлөгчийн болон библийн, эх үүсвэр (уд.харьц 
Илчлэлт 2, 3, & 17). 
 
Библи итгэдэг бидний хувьд, өөр ямар ч сонголт байхгүй. үнэн сүмд зөвхөн 



бодит нэр дэвшигч (үүд) ийг эрт төлөөлөгчийн чуулганы үнэндээ шиг одоо ч 
гэсэн ижил сургаал, үйл ажиллагааг өнөөдөр байгаа нэг буюу хэд хэдэн бүлэг 
байх болно. 
 
Библи бүх зүйлийг нотлох гэж заадаг 
 
Олон анхааралтай тэд юу чуулган оролцох гэж байна. Олон бүх шашны нэг 
газар хүргэж ecumenical болон шашин хоорондын олон хүн нь нэхэмжлэл 
итгэж байна. Гэсэн хэдий ч, Есүс өргөн арга барил ( "хялбар арга зам") устгах 
арга зам байсан бөгөөд хэдхэн хайгчид энэ насандаа (: 13-14, KJV Матай 7) нь 
шулуун, нарийн арга замыг олох гэж заасан. 
 
Хэрэв та өөрийн сүм жинхэнэ Христэд итгэгч нэг юм уу, үгүй нотлох санаа 
зовох ёстой юм бэ? 
 
Ихэнх хүмүүс зонхилох шашин нь тэдний гэр бүл, орон нутгийн соёл хүлээн 
авдаг ч хүлээн зөвшөөрдөг. Зарим нь ч тэдний амьдралдаа өөрчлөлт хийх 
болно. Зарим өөрчлөлт сэтгэл, сургаалын талаар зарим тав тухтай зарим 
бөгөөд дээр тулгуурласан байдаг. Зарим хүмүүс хамгийн тав тухтай санагддаг 
сүм сонгоорой. ямар нэгэн байдлаар энэ нь карьераа дээшлүүлэх боломжтой, 
учир нь бусад нь ойрхон байх, залуучууд болон / эсвэл нийгмийн бусад 
хөтөлбөр дээр суурилсан нэгийг сонгох, эсвэл. 
 
Та юу хийх ёстой вэ? 
 
Төлөөлөгч Паул (Протестант болон Католик Шинэ Гэрээний орчуулгыг хүлээн 
дагуу) бичсэн нь: 
 

бүх зүйлийг нотлох; сайн болох гэж хурдан эзэмшиж байна. (1 
Тесалоник 5:21, KJV) 

 
Гэхдээ бүх зүйлийг нотлох; сайн болох гэж хурдан эзэмшиж байна. (1 
Тесалоник 5:21, Douay-Rheims Библи-DRB) 

 
Мөн, энэ дэлхийд дагаж байна вэ бус, харин таны сэтгэлийн шинэчлэх 
өөрчлөгдсөн байж та нар Бурханы нь сайн, тааламжит, төгс төгөлдөр 
хүслийг юу нотолж болох юм. (Ром 12: 2, NKJV) 



 
Мөн энэ дэлхийд дагаж болохгүй; Харин, таны оюун ухааны шинэ 
байдлыг нь шинэчлэх шаардлагатай та сайн, тааламжит, мөн Бурханы 
төгс хүсэл юу болохыг нотолж болох юм. (Ром 12: 2, DRB) 

 
жинхэнэ Христэд итгэгч чуулган өнөөдөр хаана батлагдсан байсан уу? Та 
байж болох юм гэж бодож байгаа бол та үнэхээр Библи ашигладаг шалгуурыг 
ашиглаж байна вэ? 
 
Сүмийн эхлэх үед үү? 
 

Чуулган өнөөдөр хаана байна илүү сайн санаа олж авахын тулд, энэ нь 
эхэлсэн хаана үзэх нь сайхан санаа байх болно. Матай 16:18 Есүс Тэрээр "Энэ 
хадан дээр" Түүний сүмийг байгуулах юм байна (Өөрийгөө гэсэн утгатай, Үйлс 
4: 10-11; 1 Коринт 10: 4), Ариун Сүнсийг (Иохан 16 илгээх болно: 7; уд.харьц 
Жон 14:26). Энэ үед эхэлсэн юм бэ? 

Энэ нь Тэр амилсан тавин хоногийн дараа эхэлсэн юм. 

Христийн сүм Пентекостын в өдөр эхэлсэн юм. 31-МЭ Ариун Сүнс илгээсэн 
байхад юм. Хэрхэн Бурханы Сүм эхэлсэн тухай Үйлс номын хоёр дахь бүлэгт 
дараах анхаарах хэрэгтэй: 

Пентекостын өдөр нь бүрэн ирсэн үед тэд нэг газар нэг журмаар бүх юм 
... 4 Мөн тэд бүгд Ариун Сүнсээр дүүрч, Сүнс тэдэнд үгийг өгсөн шиг, 
харь хэлээр ярьж эхлэв. (Үйлс 2: 1,4) 

Харин Петр арван хамт зогсож, өөрийн дуу хоолойгоо өргөж, тэдэнд  

"Иудейн эрчүүд, Иерусалимын оршин суугчид бүгд энэ нь та нарт 
мэдэгдэж болтугай, миний үгийг анхааралдаа ... 22" Израилийн эрчүүд, 
эдгээр үгсийг сонсох: Назарын Есүс гайхамшиг танд Бурханы 
гэрчлэгдсэн Хүн, гайхамшгууд , мөн өөрсдөө ч мэднэ та нар зэрэг шинж 
тэмдэг Бурхан та нарын дунд Түүгээр дамжуулан хийсэн, - 23 Түүнийг 
тогтоосон зориулалт, Бурханы урьдаас мэдэх мэдлэгийн ирүүлсэн 
байна, та хууль бус гараар авсан цовдолсон бөгөөд алуулах 
байх; 24 Бурхан , босгосон, үхлийн өвчин суллагдах учир энэ нь Тэр Хэрэв 
эзэмшиж байх ёстой гэдгийг боломжгүй байсан, учир нь ... 

"Тиймийн тул Израилийн хамаг гэр Бурхан Есүсийг, та нарын цовдолсон 
хийсэн, Их Эзэн Христ аль аль нь болохыг баттай мэдэж байгаа" гэв. 

Тэд энэ сонсоод, тэд зүрх бууруулах, мөн Петр, төлөөлөгчдийн бусад, 
хэлсэн нь ", эрэгтэй, ах дүүс бид юу хийх ёстой вэ?" 

Дараа нь Петр, тэдэнд 



"Наманчлагтун, мөн та нарын нэг бүр өөрсдийн нүглийн 
уучлалын төлөө Есүс Христийн нэрээр баптисм хүртэх ёстой 
байг;. Амлалт танд болон таны хүүхдэд юм Учир нь, та нар Ариун 
Сүнсний бэлгийг хүлээн авах болно 39 ба бүх хүн их Эзэн бидний 
Бурхан гэж нэрлэх болно шиг олон холоос байна. " 

Мөн өөр бусад олон үгээр тэр гэрчилсэн, тэднийг ухуулагдана, 
хэмээн 41 Дараа нь баяртайгаар түүний үгийг хүлээн авсан хүмүүс 
баптисм хүртсэн "Энэ тэрслүү үеийнхэнд нь аврагдах болно."; Тэр өдөр 
гурван мянга орчим сүнс тэдэнд нэмэгдсэн байна. 42 Мөн тэд талх 
хувааж, элч нарын сургаал болон нөхөрлөл нь тууштайгаар 
үргэлжлүүлэн, залбирцгааж ... 47 Бурханыг магтан, бүх ард түмний 
тааллыг байх. Мөн Их Эзэн өдөр аврагдаж байгаа хүмүүс нь сүм 
нэмсэн. (Үйлс 2:14, 22-24, 36-42, 47) 

Бурхан өдөр бүр сүмд нэмж байна. Хэрэв эдгээр наманчилж мөн баптисм 
хүртэхийг байсан нь анзаарагдана. Тиймээс л хийж чадах хүмүүст аль алинд 
нь үнэн христийн сүмд нэмж оруулсан байна. Үнэнч элч нарын сургаалыг 
үргэлжлүүлэн гэдгийг сануулж байна. Эдгээр түлхүүр та үнэн, сүм хийдийн 
зөвхөн Христийн сүм гэж үздэг тэдгээр ялгааг ойлгоход туслах болно. 
 

Сүм гэж юу вэ? 
 

"Сүм" гэж орчуулсан Шинэ Гэрээ гэдэг үг нь "ekklesia" гэсэн утгатай гэж 
хөрвүүлээд Грекийн хугацаанд ирдэг Библи мөн сүм нь Христийн биеийг 
төлөөлдөг гэж заадаг "чуулганыг нь гарч гэж нэрлэдэг." 

Мөн Тэрээр бие, сүм, эхлэл, үхэгсдээс анх төрсөн юм, бүх зүйлд тэр 
зэргийн ач холбогдол өгч байж болох тэргүүн юм. (Колоссай 1:18) 

... Христ сүм бол Түүний биеийн төлөө (Колоссай 1:24) нь 

Тэгэхээр үнэн сүмд бидний эрэл хайгуулд, бид Есүс болон Түүний анхны элч 
нарын итгэл, сургаалын дагуу ирсэн билээ итгэлтэй итгэгчдийн бие хайж 
байна. Сүм нь "сүнслэг байшин" (1 Петр 2: 5), мөн түүхийн туршид нэг физик 
байгууллага, корпорацийн нь хязгаарлагдмал байна. 
 

Жинхэнэ Христэд итгэгч гэж юу вэ? 
 

A жинхэнэ Христэд итгэгч зөв Есүсийн дуудлагыг хүлээн авсан наманчилж, 
баптисм хүртсэн бөгөөд үнэндээ Бурханы Ариун Сүнсийг (Үйлс 2:38) хүлээн 
авсан юм. Мэдээж хэрэг, үнэн Христэд итгэгчид биш байгаа олон гэж үздэг.  



Тендерийн зарын мөн Төлөөлөгч Паул Христэд итгэгч тэдний дотор орон сууц 
Бурханы Сүнс, тэд байхгүй бол хүмүүст илүү амьдралын өөр өөр төрлийн 
хүргэнэ гэж байгаа гэж бичсэн нь: 

Харин Та нар үнэхээр Бурханы Сүнс та нарын дотор оршдог бол махан 
бие, харин Сүнс дотор байна. Одоо Хэрэв хэн нэгэнд Христийн Сүнс 
байхгүй бол тэр нь Түүний. Нь 10 Мөн Христ та нарын дотор байгаа бол, 
биеийн Учир нь нүглийн нас барсан, харин Сүнс Учир нь 11 зөвт байдал. 
Амьдрал юм Гэхдээ хэрэв амилуулсан Түүнд Сүнс та нарын дотор нас 
барсан оршдог нь Есүс үхэгсдээс амилуулсан Христийг Тэрээр мөн та 
нарын дотор оршдог өөрийн Сүнсээр дамжуулан мөнх бус 
байгууллагад амьдралыг өгөх болно. 
Иймд ах дүү нар аа, бид өртөнгүүд байна - бие махбодийн, махан 
биеийн дагуу амьдардаг байх нь 13 та махан чи үхнэ дагуу 
амьдрахаваас,. Харин Сүнсээр та биеийн үхэлд үйлсийг тавих уу, Та 
бол Бурханы Сүнсээр удирдуулж байгаа нь аль болох олон нь амьдрах 
болно. 14Эдгээр нь Бурханы хөвгүүд юм. (Ром 8: 9-14) 

Үнэхээр Бурханы Сүнс байхгүй бол хүмүүс Түүний нэг нь ч байна. 

Христэд итгэгчид хайрлаж, хайраа харуулахын тулд, харин энэ ертөнцөөс өөр 
үгүйг ёстой биш юм: 

Тэдний зовлон нь өнчин хүмүүс, бэлэвсэн эхнэрүүдийг очиж, өөрийгөө 
хамгаалан дэлхийгээс бохирдохгүй байх нь ажгуу: Бурхан ба Эцэгийн 
өмнө цэвэр ариун, бузартаагүй шашин энэ юм. (Иаков 1:27) 

Төлөөлөгч Петр бичсэн нь: 

Та тэгээд, хайрт, чи урьдаас мэдэж оноос хойш, хол хорон муу хүний 
алдааг хүргэсэн байгаа болгоомжил та бас өөрийн тууштай унах 
вий, 18харин бидний Их Эзэн хийгээд Аврагч Есүс Христийн нигүүлсэл 
болон мэдлэг дотор ургадаг. Түүнд эдүгээ болон үүрд аль алинд нь 
алдар суу байх. Амен. (2 Петр 3: 17-18) 

Сүнслэг өсөлт дамжуулан хэн нэгний амьдралыг өөрчлөх нь жинхэнэ Христэд 
итгэгч байх нь маш чухал хэсэг юм. Мөн үнэн Христэд итгэгчид үнэн итгэл "хаа 
сайгүй эсрэг айлдсан" байна гэдгийг ойлгох (Үйлс 28:22), түүний удирдагчид 
нь denouncement хамрагдах болсон нь бусад шашны "эрх бүхий байгууллага", 
учир нь тэдний сургаал, боловсрол (Үйлс 4: 1-21; 6: 9-14) бодит Христэд 
итгэгчид өөрсдийгөө хавчлага дагуу байх болно, мөн (Иохан 15:20).  

Бурхан Evangelist Dibar Apartian сүүлээр Сүмийн бичсэн нь: 
 

Энэ нь жинхэнэ Христэд итгэгч байж зориг авдаг! 
 



Хуучин эш үзүүлэгчид зоригтой хүмүүс байсан. Бурхан Иошуад Амласан 
газар орох тэмцэл эхлэх гэж хэлсэн бол, Тэрээр "Тууштай бөгөөд 
зоригтой бай" тушаасан (Жош 1:. 6). . 
Элч нар тэдгээр нь Бурханы Ариун Сүнсийг хүлээн авч, ялангуяа дараа 
эр зориг хүмүүс ч байсан юм. Тэд байнгын аюул занал, хавчлага дунд 
Сайн мэдээг номлох нь Энэ нь тийм ч амар биш юм. Том хаалга, нарийн 
нэгийг нь оруулж хооронд - Тэд Бурханыг дуулгавартай дагаж, хүнийг 
дагах сонгож байсан. Тэд эрх баригчдын ярьж байсан "Бид хатуу энэ 
нэрээр зааж байх нь та нарыг төлбөр, бас энэ нь таны Иерусалимыг 
сургаалаараа дүүрэн байна, та нар бидний дээр энэ хүний цусыг авчрах 
бодолтой" (Үйлс 5:28, RSV). "Бид харин эрэгтэйчүүдээс илүү Бурханыг 
дагах ёстой" (шүлэг 29): Петр болон бусад элч нар өгсөн хариулт нь 
итгэл, эр зориг нэг байсан юм. 
Та хэзээ нэгэн цагт ойлгож байна уу та нарыг хавчдаг хүмүүсийн адил 
хариу өгөх хэрэгтэй болох вэ? 

Еврей 11 нь ерөнхийдөө итгэл бүлэгт гэж нэрлэдэг. Мөн энэ нь вэ 
итгэлийн тухай ярьж байна. Бүх хүн тэнд итгэлээр амьдарч байсан 
дурдсан, гэхдээ энэ нь маш их эр зориг шаарддаг. (Сайн мэдээ, January, 
1981) 

Есүс хэлсэн гэж үнэн христийн сүм, Үйлс 2 Пентекостын оноос хойш оршин 
тогтнож байгаа энэ тэр нь (Матай 16:18; Илчлэлт 2 & 3). 
Гэсэн хэдий ч, зүгээр л үнэн христийн сүмийг олж хангалттай биш юм. Нэг нь 
биечлэн жинхэнэ Христэд итгэгч байх шаардлагатай:  

Гэвч өөрсдийгөө хуурч үгийг хэрэгжүүлэгч, зөвхөн сонсогчид биш, байх 
ёстой. (Иаков 1:22) 

Гэхдээ эхлээд Бурхан болон Түүний зөвт байдал хаант улсыг эрэлхийл, 
мөн эдгээр бүх зүйл та нарт нэмж өгөх болно. (Матай 6:33) 

Үнэн Христэд итгэгчид Бурханы сүнс, практик хайр зоригтой, Бурханы 
хаанчлалын төлөө урт байна. Жинхэнэ Христэд итгэгч чуулган гэж, эх итгэл 
бусад асуудлуудыг (Иуда 3) зааж байна. 
 

2. жинхэнэ Сүмийг тодорхойлох шинж тэмдэг 
 

Одоо бид үнэн сүм үргэлжлүүлэх ёстой гэж бодож байвал, анхны итгэлтэй 
байлгах харсан гэдгийг бид одоо зарим нэг тодорхой шинж тэмдэг, сэжүүр 
болон үнэн сүмийг тодорхойлоход туслах сургаал дээр харагдах болно. 
 

Бурханы үнэн-Үгэнд ариусгагдсан 



 

Есүс зайтай үнэн Христэд итгэгчдийг тогтоосон тэмдэг тэд үнэний 
ариусгагдсан гэж байсан юм хэлсэн нь: 

Тэд намайг Таны үнэний байна. 17 ариусга тэднийг ертөнцийнх биш 
байна л гэж, дэлхийн биш юм. Таны үг бол үнэн мөн. 18 Та нар Намайг 
ертөнц уруу илгээсний адил, би бас тэднийг дэлхийн. 19 руу 
илгээсэн Мөн тэдний төлөө би өөрийгөө ариусгах, тэд нь бас үнэний 
ариусгагдсан болох юм. (Иохан 17: 16-19) 

Хуурамчаар олон нь үнэн христийн сүмийг нь ялгахад нь бодит түлхүүр сүм 
үнэхээр Бурханы үг нь ямар үүрэг хүлээсэн юм. Христийг өгүүлнэ хүмүүс ихэнх 
нь эсвэл зарим нь Бурханы үгээр зөрчилтэй байгаа бөө мөргөлийн болон 
бусад эх үүсвэрээс нь тэдний сургаал маш их авч сүмүүдийн нэг хэсэг 
юм. Хуурамч даруу байдал нь хүний зохиосон шашин нь бодит оюун санааны 
үнэ цэнэ (Колоссай 2:23) нь биш юм. 

Зарим зохих сүмийг тодорхойлохын тулд өөрсдийн сэтгэл хөдлөлөө итгэж 
илүүд үздэг боловч, Бурханы үг нь өөр өөр стандарт Бурхан өгдөг: 

Бүх зүрхээрээ Эзэнд итгэ бөгөөд Өөрийн ойлголтод дээр 
биш түшиглэ,. 6 Өөрийн бүх замаараа Түүнийг таньж мэд Тэр чиний 
замыг шулуун болгоно 7 Өөрийнхөө нүдний өмнө бүү мэргэн бай, Эзэн 
айдас, хорон муугаас холдуулна. (Сургаалт үгс 3: 5-7) 

Бардам зүрх юм Тэр эвдрэлцлийг өдөөн хатгадаг, Гэвч Их Эзэний 
итгэдэг тэр бүтэмжтэй байх болно. 26 Өөрийн зүрхэндээ итгэдэг Тэр бол 
тэнэг юм, Харин хэн ухаалаг алхаж хүргэх болно. (Сургаалт үгс 28: 25-26) 

Энэ нь хүн төрөлхтөн сүнслэг бүрэн (: 16-17 2 Тимот 3) хийж чадах Бурханы 
үгнээс үнэн юм. 
Мөн дараах анхаарах хэрэгтэй: 

ЭЗЭНий үг нь зөв юм байна, түүний бүх ажил үнэн хийж байна. (Дуулал 
33: 4) 

"Их Эзэн бибээр, хайр шударга ёс нь ... би үнэнээр ажлаа чиглүүлж, 
тэднийг хамт үүрдийн гэрээ хийх болно. (Исаиа 61: 8)  

Бурханы ажил үнэний хийгддэг, мөн Христийн д заасны дагуу тухайн ажлыг 
тэргүүлэх сүм үнэний үүнийг хийж байх ёстой. 

Бурханы сайд "Үнэний үгийг" (уд.харьц 2 Коринт 6: 4-7) нь сайшааж байгаа 
биш, харин хүмүүсийн уламжлал нь барьж авах гэж судар (уд.харьц Марк 7 
зөрчил: 6-8; Матай 15: 3-9 ). Үнэхээр итгэлтэй Христийн сүм сургаал уламжлал 
дээрх Бурханы үгийг оруулж байна. 



Петр болон бусад элч шиг итгэлтэй Христийн сүмийн удирдагчид энэ нь 
төрийн болон шашны байгууллагын (: 27-32 Үйлс 5) нь нэр хүндгүй байдаг ч 
гэсэн үнэнийг номлох хүсэлтэй байх ёстой. 
 

Сүмийн Библийн нэр гэж юу вэ? 
 

Жинхэнэ Христэд итгэгч сүмд нь учиг нэр юм. 

Шинэ Гэрээн дэх үнэн Сүмийн зонхилох Библийн нэр нь ихэвчлэн "Бурханы 
сүм" гэж орчуулсан байдаг (Үйлс 20:28; 1 Коринт 1: 2; 10:32, 11: 16,22, 15: 9; 2 
Коринт 1 : 1; Галат 1:13; 1 Тесалоник 2:14; 2 Тесалоник 1: 4, 1 Тимот 3: 5,15). 

Зарим "Католик Сүм" анхны нэр байсан гэж үздэг боловч энэ нь анх удаа нэр 
томъёо "католик сүм" Ромд ярьж байсан юм хэрэглэсэн гэж үздэг байна гэж 
заасан байх ёстой. Энэ нь Смирна Бурханы Сүмд Антиохын Игнатиус нэгэн 
захидалдаа ашиглаж байсан. (Smyrnaeans нь Игнатиус"бичиг, в 120 МЭ.): Тэр 
тусгайлан" Сүмийн Азид, Смирна дахь Бурханы 
сүм ... нь "гэж хаягласан. Бурханы тасралтгүй Сүм (CCOG) гэх мэт 
бүлэгСмирна Бурханы сүмийн үр удам юм. Тэгээд Greco-Ромын сүм ялгаатай 
нь, бид Дээгүүр Өнгөрөх баярын, амралтын өдөр, мянганы, Бурханы гэх мэт 
өөрийн эрт удирдагчид байв холбоотой мөн сургаалд барина уу.  

Christian түүхийн туршид, үнэн чуулган ердийн үед үзэл бодлоо чөлөөтэй 
илэрхийлэх "Бурханы сүм" хувилбарыг ашиглаж байна (эсвэл Ром 16:16 
уд.харьц "Христийн сүм") боловч ихэвчлэн Хэрэв өөр үг (уд.харьц 1 Коринт 1: 
2; 1 Тимот 3:15). Харин Бурханы Сүнс биш, нэр нь үнэн шалгуур юм (1 Петр 2: 
5). 
Тиймээс зөвхөн зөв нэр байх гэсэн заавал нэг нотолгоо юм. Гэсэн хэдий ч зөв 
нэр байх биш, disqualifying хүчин зүйл байх хандлагатай байдаг байна:  

Би чиний үйлсийг мэднэ. Үзнэ үү би та нарын өмнө нээлттэй хаалга 
тавьсан, хэн ч үүнийг хааж болно; Хэрэв та бага зэрэг хүч нь миний үгийг 
хадгалж байдаг, Миний нэрийг үгүйсгээгүй билээ 9 Үнэн хэрэгтээ би 
тэднийг иудейчүүд бөгөөд биш юм гэж Сатаны синагог, эдгээр болно, 
харин худал. - үнэхээр би тэднийг ирж болгож, таны хөл өмнө бишрэн 
шүтэж, мөн би та нарыг яаж хайрласан гэдгийг мэдэх болно.(Илчлэлт 3: 
8-9) 

Есүс Түүний нэрийг үгүйсгэж байгаа хэрэг биш үнэн Христийн сүм "сүнслэг" 
Иудейчүүдийн хүртэл хийсэн байна гэж бага зэрэг хүч чадал байдаг, мөн 
Христийн үгийг хадгалж байдаг. Гэвч Есүс үнэнч байх нь үздэг зарим хүмүүс 
байх болно гэсэн нь тодорхой байсан гэдгийг анзаарсан. 
 



Яагаад нэр нь "Бурханы тасралтгүй Сүм"? 
 

Дэлхийн сүмүүдийн зарим нь Сүмийн библийн нэрийг тухай үнэн сургаалын 
цэгийг олж мэдсэн юм. Зарим нь энэ нэрийг наад зах нь нэг хэсэг баталсан 
бөгөөд өөрсдийгөө нэрлэдэг "Бурханы сүм". 

Гэсэн хэдий ч, энэ нь нэр утгыг илэрхийлэх ёстой юм гэдгийг ойлгох нь чухал 
юм. Мөн энэ нь дэлхийн янз бүрийн "Бурханы Сүм" гэж захирагдахыг 
Бурханыг хүлээн зөвшөөрч байгаа бол Түүнд болон Түүний үгийг бүрэн дагуу 
биш, Түүнд дуулгавартай дагах нь биш юм, дараа нь энэ booklet- бусад 
томоохон чадамжийг илтгэсэн олон байхгүй байна , тэр ч байтугай Бичээсийн 
ашиглаж нэрийг эзэмших боловч, тэд Бурханы үнэн Сүм нэг хэсэг юм. 

Энэ нь ард түмнийг "Сатаны синагог" -ийн хэсэг юм худалч (Илчлэлт 3:10), 
мөн "зөвт байдлын сайд" болгон өөрсдийгөө өөрчлөх бололтой хэн худал 
сайд тухай гэх мэт дууддаг Библид анхааруулга нийцэж байна (2 Коринт 11: 
14-15). 
Учир нь дэлхийн байгууллагын хэд хэдэн үнэн Сүмийн нэрээр нэхэмжлэл 
тавих гэж хэлсэн байна - буруу Есүс Христийн (Матай 7: 21-23) нэрээр 
нэхэмжлэл тавьсан зүгээр л "орцгоов" Христэд итгэгчдийн сая гэж хүссэн 
үеийнх энэ дэлхий дээр Бурханы бизнес хийх зорилгоор Бурханы үнэн Сүм 
энэ шатыг тогтоох, бид зүгээр л "Бурханы сүм." гэж бэлэн биш байсан тул, 
түүнчлэн үүнийг тусгах боломжгүй байсан эхнээс нь сүмд бидний холболтыг 
харуулж байна (Үйлс 2), бид нэр томъёог "Бурханы тасралтгүй Сүмийн." 
Сонгосон 
 

Чин сэтгэлээсээ маргаж болон Итгэлдээ үнэнч байх 
 

Нь маш чухал гарын үсэг зурах жинхэнэ Христэд итгэгч чуулган элч хүргэж 
байсан анхны итгэлтэй байна гэсэн юм. 

Төлөөлөгч Иуда олж, тэр энэ талаар юу хийх итгэмжит Христэд итгэгчдийг юу 
гэж хэлсэн нь асуудлыг анхаарах хэрэгтэй: 

Хайрт минь, би та нар бидний нийтлэг авралын тухай бичих нь маш 
хичээнгүй байсан бол, би шаардлагатай үүнийг мэдээгүй нь 
гэтэж бүхариун хүмүүст хүргүүлсэн. 4 зарим хүмүүсийн хувьд нэг удаа 
байсан итгэлийн төлөө чин сэтгэлээсээ маргаж танд ухуулан та бичих 
олдлоохэн жилийн өмнө энэхүү буруушаалт, бурханлаг бус хүмүүсийн, 
садар самуунд уруу орж бидний Бурханы нигүүлслийг эргэж, зөвхөн Их 
Эзэн Бурхан болон бидний Эзэн Есүс Христийг үгүйсгэх нь гарч 
тэмдэглэсэн байна. (Иуда 3-4) 



Иуда хоёр бүлэг хэлсэн. Нэг удаа ариун хүмүүст хүргэж л байсан анхны 
итгэлийн төлөө тэмцэлдэж байсан хүмүүс болон буруу үүнийг өөрчлөх гэж 
оролдож байсан хүмүүс. Жинхэнэ Христэд итгэгч чуулган хүргэх итгэлтэй 
байна. Байдаг нь итгэл үргэлжлүүлэх-хараахан 21-р зуунд Христ өгүүлнэ хэн 
хамгийн үнэхээр жинхэнэ Христэд итгэгчид үнэхээр итгэж мэдэж, практикт 
байхгүй бол (бидний чөлөөт товхимол, Бурханы сүмийн тасралтгүй 
History үзнэ үү). 
Энэ нь Бурханы хайрыг хадгалж, Түүний нигүүлсэл рүү харж, ариун итгэл 
байна: 

Харин та нар, хайрт өөрсдийгөө, таны хамгийн ариун итгэл дээр бий 
болгох нь Ариун Сүнсээр залбиран 21 өөрсдийгөө Бурханы хайр, мөнх 
аминд хүргэх бидний Эзэн Есүс Христийн нигүүлсэл хайж байх 
юм. (Иуда 20-21) 

Библи үнэн сайд нь үнэн Библийн сургаал үгийг номлохоор мөн тэвчих биш, 
өөрчлөх, байгааг харуулж байна: 

Үгийг номлохоор! Улирлын болон улирлын гарч бэлэн 
бай. . Удаагаа Уужим сэтгэлээр, сургалтын 3 итгүүлж, зэмлэлийг, 
ухуулж, тэд дууны сургаалыг тэвчихгүй байх болно үед ирэх болно, 
гэхдээ өөрсдийн хүслийн дагуу тэд загатнах чихтэй, учир нь тэд өөрсдөө 
багш нарт зориулсан овоолж байна гэсэн үг, 4, тэд үнэнээс нь тэдний 
чихийг эргэж, харин Fables. 5 хажуу тийш эргэж болно та нар бүх зүйлд 
сонор сэрэмжтэй байж, зовлонг тэвчих, сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчийн 
ажлыг хийж үйлчлэлээ биелүүлэх. (2 Тимот 4: 2-5) 

Христийн сүмд үндсэн сургаал зарим Еврей 6 олж болно: 1-3. Наманчлал, 
баптисм, нас барсан, мөн мөнхийн шүүлтийн дахин амилалтын зэрэг төгс 
төгөлдөр рүү явж гар тавилтаар тэдгээр сургаал элч, эрт Христэд итгэгчид нь 
тэд одоо Бурханы тасралтгүй Сүмийн заадаг үндсэндээ гэж заадаг байсан. 
Есүс сүмийн Philadelphia хэсгийн тухай заасан ямар нэг зүйлийг анхаарах 
хэрэгтэй: 

... Гэж ... Филадельфи ... 8-д сүм ... Та бага зэрэг хүч чадал, миний үгийг 
сахьсан юм байна, Миний нэрийг үгүйсгээгүй билээ ... 11 Болгоогтун, би 
гэнэт ирж байна! Хурдан, та юу Hold хэн ч таны титмийг авч болно 
гэсэн. (Илчлэлт 3: 7,8,11) 

Есүс нэг Библийн үнэнийг нь байлгах ёстой бөгөөд өөрсдөө Бурханы үгийг нэг 
амлалт байхгүй бол бусдын нийтийг төөрөгдүүлсэн байх боломж биш гэж 
зааж байна. Бурханы үнэн Сүм, Библийн үнэнийг түргэн эзэмших нь үнэн биш 
итгэлийн эсрэг явах сүм зөвлөл хүлээн авч, эсвэл учир нь хүмүүсийн ажил 



хийж ирсэн санаагаар унасан байх юм. 21-р зуунд энэ нь энэ нь хамгийн шилдэг 
вэ үнэн Христийн сүмийн Philadelphia хэсгийн үлдэгдэл юм (4-р бүлэг зарим 
дэлгэрэнгүйг үзнэ үү). 
Төлөөлөгч Иохан ямар нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй: 

Эхэнд, бид сонссон, бид шийдэх юм бидний нүдний бид дээр харсан 
билээ, бидний гарт нь үзсэн, амьдралын Үгийг талаар авч байсан тэрхүү 
- 2-р амьдрал илэрдэг байсан, бид харсан, мөн Эцэгтэй хамт байсан 
бөгөөд бидэнд илэрхийлсэн байна мөнх амьдрал гэдгийг би гэрчилж 
байна, мөн та нарт тунхаглаж байна - тэр 3 нь бид харж байна, бид та 
нарт тунхаглаж байна та бас бидэнтэй нөхөрлөх байж болно гэж 
сонссон, мөн үнэхээр бидний нөхөрлөл Эцэг болон Түүний Хүү Есүс 
Христ. 4 Мөн эдгээр зүйлийг бид та нарт бичиж та нарын баяр баясгалан 
нь дүүрэн болохын гэсэн нь юм. (1 Иохан 1: 1-4) 

Жон тэрээр эхнээс нь сурсан зүйлээ зааж хэлсэн гэж сануулж байна. Үнэн 
өөрчлөх биш юм. 
Төлөөлөгч Иохан, дагаж Христийн сургаалд мөн үргэлжлүүлэн сургасан нь: 

Хэн transgresses, Бурханыг байх албагүй Христийн сургаалын дотор биш 
юм. Христийн сургаал нарын дотор Тэр Эцэг, Хүү аль аль нь байдаг.(2 
Иохан 9) 

Нэг Библи зөрчилдөж сургаал үүнийг өөрчлөх биш харин уг сургаалын нарын 
дотор. 
Төлөөлөгч Иохан мөн итгэлтэй, итгэлтэй байх ёстой гэж хүмүүсийн хоорондын 
ялгааг-ий тухай мэдээлэл: 

Бяцхан хүүхдүүд ээ, энэ нь өнгөрсөн цаг юм; та Антихристийн гэж 
сонссон болохоор, тэд биднээс гарч явсан бөгөөд бид энэ нь өнгөрсөн 
цаг байдаг гэдгийг мэдэх одоо ч гэсэн маш олон Антихрист ирсэн ирж 
байна, 19, харин тэд биднээс биш байсан. Учир нь тэд бидэнд байсан 
бол, тэд бидэнтэй хамт үргэлжлүүлэн байсан; Гэхдээ тэд, илэрхийлэгдэх 
болохын тулд тэдний хэн нь ч бидэнд байна гэж гарчээ. (1 Иохан 2: 18-
19) 

Төлөөлөгч Иохан итгэлтэй байсан хүмүүс нь түүний сургаал, үйл ажиллагааг 
дагасан гэж байсан ч байсан тэд Антихрист эдгээр үйл ажиллагаанд 
үргэлжлүүлэн байх байсан бичсэн гэдгийг сануулж байна. 

Greco-Ром аас алдагдсан байна анхны Христийн олон арга байдаг ч, магадгүй 
энд ярианд оролцов ёстой Төлөөлөгч Иоханы үйл ажиллагаа, сургаал нь 
эртний баримтжуулсан өөрчлөлтийн нэг Дээгүүр өнгөрөх баярын өдөр, сахих 
нь хийх гэсэн . Энэ нь янз бүрийн Greco-Ромын сүм эрт 2-р зууны танилцуулсан 



гэсэн өөрчлөлт байсан ба энэ нь маргаантай (Eusebius "Сүмийн Түүх, номын 
V,-р бүлэг 23-24) болсон байна. 

Тэд (14 дүгээрт татгалзсан хүмүүсийн ихэнх нь ням гаригт шилжсэн) Есүс, Элч 
Иохан болон бусад янз бүрийн итгэлтэй сүмийн удирдагчдын түүхэн шиг 
нисан 14-ны өдөр Дээгүүр Өнгөрөх баярыг татгалзав. Эрт 2-р зуун гэхэд, Смирна 
Сүм Бурханы Бишоп Поликарп "олон", "хуурамч сургаал" гэж дүгнэж, тэр 
хоосон / ямар ч үнэ цэнэгүй (Филиппой нь Поликарп-ын бичиг) гэх мэт тэдний 
итгэлийн нэрлэдэг. 
Эрт 3-р зуунд гэхэд Greco-Ром олон Антиохын Сүм Бурханы Бишоп Serapion нь 
"хэвтэж холбоонд" (Caricus болон Ponticus нь Serapion-ийнзахидлын) гэж 
нэрлэдэг вэ болгон боловсруулсан. 
Greco-Ромын сүм үздэг хэдий ч Поликарп аль аль нь болон Serapion өөрийн 
талаар (мөн Serapion бололтой урвагч Greco-Ромын удирдагч Антиох чадсан 
юм), бодит байдал дээр тэд (тэд итгэлтэйгээр ecclesiastically холбоотой 
эдгээр) Бурханы Сүмд болсон явдал юм болон Greco-Ромын үгүй биш 
сургаал. 
Үнэнч бус чуулганууд бусад олон өөрчлөлтүүд гарч байсан боловч, эрдэмтэд 
ерөнхийдөө 14-ны өдөр Төлөөлөгч Иохан Дээгүүр Өнгөрөх баярыг гэдгийг 
хүлээн зөвшөөрч байна. Тиймээс энэ нэг сургаал амархан Төлөөлөгч Иоханы 
үйл ажиллагаа, түүнтэй хамт эдгээр үргэлжлүүлэн чадаагүй хүмүүсээс судар 
сонсдог хүмүүс хэлэх нь арга юм. Бөө мөргөлийн эзэн хаан Константин дараа 
асуудлыг хүчээр үед ням өөрчлөгдсөн Дээгүүр Өнгөрөх баярын өдөр нийтээр 
тогтоосон болжээ. Константин жинхэнэ Христэд итгэгч биш байсан юм. Тэр 
ямар ч эсгэдэг Христэд итгэх итгэл уруу баптисм хүртсэн биш байсан ч гэсэн 
тэрээр өөрийгөө эгэл бишоп зарлаж, Константин тэрбээр булшны нь нарны 
бурхан төрөл оршуулсан нас барахад 325 МЭ Nicea Зөвлөлийн-д эцэслэн 
болно Ням Дээгүүр Өнгөрөх баярын асуудлыг албадан . Библийн практикт 
үнэнч хэвээр хүссэн хүмүүс түүнийг буюу түүний Зөвлөлийн тогтоол сонсох 
биш юм. Тэр мөн олон Nicea дараа хөнөөсөн юм. 

 

Түүхийн туршид, үндсэн хоёр бүлэг, нэг нь эх итгэл зохион байгуулж тэнд 
байсан бол гэж хариулсан ч байхгүй байсан бусад үндсэн нэг юм.  

"Төлөөлөгчийн дараалан" яах вэ? 3-р зууны эхэнд ойролцоо, дараа нь Ромын 
дэмжих Tertullian хоёр бүлэг (Smyrnaeans болон Ром) элч нарт харилцаа 
мэдэгдсэн (Tertullian-ын Liber де praescriptione haereticorum. Chapter 32) тухай 
бичсэн боловч тэдний зөвхөн нэг байсан хэвээр байна итгэлтэй, бусад байсан 



юм. Нэг бүлэг нь бусад (Поликарп нь Төлөөлөгч Иохан Thraseas нь гэх мэт 
замаар) Смирна-ээс мэдэгдсэн нь Ромоос дарааллыг мэдүүлсэн, гэх мэт. 

Хэрэв тийм бол төлөөлөгчийн залгамж өнгөрөх тусам, энэ нь үнэн Сүм 
Cardinals нь Коллежид ч биш, pontifex Максимус байх талаар Библид ямар ч 
зааварчилгаа байдаг гэдгийг ойлгох нь чухал байж болох юм. Хүмүүсийн аль 
аль нь ёсыг хуурамч бурхан шүтдэг үлдэгдэл юм. Католик шашны нэвтэрхий 
толь дагуу нэр Pontifex Максимус Ромын бишоп хамт сүүлээр 4-

р зуун хүртэл, харин Cardinals коллеж албан ёсоор 11-р зуун хүртэл бий биш 
үү баталж байсан юм. Ромын одоо түүний дээд удирдагч сонгох вэ зүгээр л 
анхны итгэлийн хэсэг биш байсан юм. 

Библи Бурханы дээд хүний удирдагч дамжуулан ажиллах хандлагатай байдаг 
вэ гэдгийг харуулж байна боловч энэ удирдагч тосоор тосолсон байна нэг юм 
(; 1 Тимот 4:14; 5:22; 2 Коринт 1:21 2 Тимот 1: 6), хэн болохыг манлайлал 
харуулах жимс (:; 1-7 1 Тимот 3 15-20 Матай 7) харуулж байна. Магадгүй энэ 
нь анхны төлөөлөгчдийн шууд залгамж болсон эхээр нь орчин үеийнх бүртгэл 
дамжуулан баталж чадна Бурханы цорын ганц үнэн сүм гэдгийг дурьдах нь 
зүйтэй. Тэр ч байтугай Жером Төлөөлөгч Иохан Поликарп Смирна (Жером-
ийн De Viris Illustribus. Chapter 17)томилогдсон гэж тэмдэглэжээ. Greco Ром 
орой Петр, Линус болон Клемент талаар зөрчилтэй тайлангийн талаарх 
нэхэмжлэлийг "домог" найдах хандлагатай байдаг, дээр нь сургаал 
өөрчлөгдсөн байна. Төлөөлөгчийн дараалан анхны Христийн сүмийн итгэл 
үнэмшлийн талаар олон мэдээлэл бидний чөлөөт товхимол, Бурханы сүмийн 
тасралтгүй түүх багтсан байна. 

 

Бурханы Сүм Төлөөлөгч Иоханы үеэс Библийг мэдэж байсан 

 

Аль Христийн удирдагч Шинэ Гэрээний хамгийн сүүлийн ном бичсэн үеэс 
Библийн бүх ном мэддэг? 

За, тэр логикийн хувьд Төлөөлөгч Иохан байх болно. Тэр нь зөвхөн үхэх эх 
Төлөөлөгчийн өнгөрсөн байна гэж үздэг, тэр нь бас Илчлэлт номонд (: 9-19 
Илчлэлт 1) зэрэг Библийн сүүлийн хэд хэдэн ном бичсэн гэж үздэг байна. 

Анхны элч нар одоо ч амьд байсан хэдий ч тэд Христэд итгэгчид өөрийн 
биеэр болон бичгээр мэдэх шаардлагатай мэдээллээр хангах болно.Гэхдээ 



анзаарч зорилго (уд.харьц Исаиа 8:16) Христэд итгэгчид сүнслэг иж бүрэн 
байх нь Библи хангалттай байх дуусна гэж байсан нь: 

Судар бүр Бурханы амьсгалснаар өгөгдсөн, ашигтай сургаал нь 
зэмлэлийг, залруулахад, сайн үйлд сайтар тоноглогдсон Бурханы хүн 
иж бүрэн байж болох зөв шударга байдалд, 17 зааврын төлөө юм. (2 
Тимот 3: 16-17) 

Тэр нь судрууд тэдэнд аль болох цаг (уд.харьц Исаиа 8:16) мэднэ дээр 
үнэхээр түүний сургаалуудыг үндэслэдэг Христийн сүм гэж үү? Эсвэл энэ нь 
Greco-Ромын сүм хийсэн шигээ асуудлыг хэлэлцэж нь humanly-зарлан сүм 
зөвлөлийн зууны авах вэ? 

 

Түүхэн баримт, асуудлууд 

 

Төлөөлөгч Иохан нэртэй Поликарп шавь (мөн Смирна нь Поликарп гэж 
нэрлэдэг) нь "canons" баталсан гэж Харрис хэлтэрхий гэж нэрлэдэг эртний 
баримт бичиг байдаг. Поликарп иудей хүн биш байсан (түүний нэр Грек юм), 
магадгүй хоёр дахь зуунд Бурханы үнэн Сүм дэх хамгийн нөлөө бүхий харь 
үндэстэн байсан. Тэр нь магадгүй 135 МЭ арван жилийн турш хэд хэдэн дараа 
нас барах хүртлээ (Иерусалим Иудас, түүний хамгийн сүүлд еврей Бишоп / 
Пастор алдсан) хамгийн нөлөө бүхий жинхэнэ Христэд итгэгч удирдагч 
байлаа. 

Филиппой нь Поликарп-ийн захидал иш татсан, эсвэл Шинэ 
Гэрээн (Шинэ гэрээ Библийн Товчлол нь Филиппой нь Поликарп-ийн захидал. 
Apologetics, 2008 оны зургадугаар сарын Гурвал Journal) бүх 27 
ном alludes. Түүний ах Онесим, Sardis нь Melito (Поликарп нь залгамжлагч) нь 
захидалдаа шууд болон шууд бусаар Бурханы тасралтгүй Сүмийн бид одоо 
ч ашиглаж Хуучин Гэрээний 39 ном жагсаасан байна. Тэгээд Melito-ийн 
жагсаалт гэж нэрлэгддэг deuterocanonical ном Ромын болон Зүүн үнэн 
алдартны Католик сүм нь одоо ашиглаж ямар ч хамааралгүй юм.  

Эрт 2-р зууны үед Иерусалим дахь итгэмжит Христэд итгэгчид Шинэ Гэрээнд 
бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн байсан гэж үндсэндээ заасан нь Монгол хэл Араб 
хэл бичиг баримт ч бас байдаг, гэхдээ БА Христийн бага итгэлтэй Ромын 
дэмжих профессорууд ч байхгүй байсан нь тэд бус найдаж гэж -inspired ном 



(нарс S. The еврей Христийн шашны эрт зууны шинэ эх үүсвэр, 1966 заасны 
дагуу Христэд итгэгчид). 
Патм хэмээх нь Төлөөлөгч Иоханы үеэс Бурханы сүм (Илчлэлт 1: 9) Бага Ази 
(сүүлээр нэгдүгээр зууны) Смирна (хоёр дахь зуун) -ийн Поликарп хүртэл нь 
судрын бүх жаяг байжээ. Гэсэн хэдий ч, Greco-Ромын сүм тэдний Шинэ 
гэрээнд нь олон зууны турш ном, ба энэ нь ихэвчлэн орсон дүрмийн бус 
хүмүүсээ маргаантай. Энэ нь зөвхөн Бага Ази болон Иерусалимын (Бурханы 
Сүмд зарим оролцуулан) тэдгээр нь зөвлөх Greco Ром зөв Шинэ Гэрээний 
жаяг нь хүртэл ирж эцэст нь боломжтой байсан гэж дараа нь байсан юм.  

Жинхэнэ Христэд итгэгч чуулган нь эртний эхнээс нь бүх жаяг мэдэхгүй байна 
гэж үү? 

Шинэчлэл Протестант, Ром дамжин ирж, тэд өмнө нь янз бүрийн Ромын 
жагсаалт найдаж байсан шиг, 16-р зуунд тэд эхэлсэн ч хүртэл тэдний canons 
эцэслэн юм. Мөн Ромын Сүмийн бүрэн Trent-ийн 16-р зууны зөвлөлийн хүртэл 
түүний жаяг эцэслэн юм. Trent Зөвлөлийн-д хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүмүүс 
ном нь Хуучин гэрээний ном ийм Жероме (тэдний сүмийн эмч), тэдний эрт 
удирдагчид, үнэн судар гэж үзэж өгөөгүй гэдгийг багтсан байна. Аль аль нь 
одоогийн шашинтнуудын ч Бурханы үнэн Сүм дэх бидний эдгээр судар 
болгон хүлээн авч байна. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бурханы тасралтгүй Сүмээс Библи мэдээ 
Prophecy сэтгүүл судар canonization тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл тайлбарлаж 
2013 онд хоёр баримт жагсаалтаас нийтлэл хэвлэгдсэн. Эдгээр сэтгүүл уран 
зохиол таб товчлуур дор www.ccog.org вэб хуудаснаас олж болно. 
 

Үнэн Сүм Үнэнийг Бурханы тухай мэддэг 
 

Жинхэнэ Христэд итгэгч чуулган үргэлж Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний итгэж 
байна. Байсан тэнгэрлэг биетүүд (Колоссай 2: 9), Ариун гэж Эрт Христэд 
итгэгчид Эцэг Библи заадаг гэдгийг ойлгох (жишээ нь, Иохан 6:27;; Колоссай 
2: 2), Хүү (2 жишээ нь Иохан 20 Колоссай 2 28-29) Сүнс Эцэг (жишээ нь Матай 
10:20), Хүү (Филиппой 1:19) ирдэг Бурханы хүч юм. 

Сүнсний personhood тухай: (9 Колоссай 2 Ром 1:20) 381 МЭ онд Greco Ром 
албан ёсоор Бурхан Тэргүүтэн нь өөр өөр үзэл баталсан. Зарим Greco Ром 
Сүнсний "personhood" -д итгэдэг ч өмнө, ихэнх нь наад зах нь тэд "Дорнод 
дахь" Католик нэвтэрхий толь дагуу, тэр ч, тэр ч байтугай хэдэн арван 
жилийн өмнө гурвал хүлээн авахгүй байсан юм. Энэ нь Greco-Ром дийлэнх нь 
хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн сургаалын өөрчлөлт байсан юм.Гурвал сургаал мөн 
хавчдаг эзэн хаан Theodosius (үндсэндээ бас дараа нь шинэчилсэн Greco-



Ромын итгэлийг Ромын эзэнт гүрний итгэл зэрэг нь тогтоогддог) -аас нь эзэн 
хааны зарлигаар хянагддаг юм. 
 

Үнэн Сүм зааж байхгүй юу ёс бус-Энэ нь Бурханы хуулийг баримтлан 
 

Хуучин Гэрээнд энэ нь Бурханы хууль Түүнд болон итгэмжит (: 1-8 Дэд хууль 
6) хооронд тэмдэг болно гэж бичсэн юм. Зарим протестант удирдагчид Арван 
зарлиг нь хол хийж байсан гэж заадаг боловч энэ Есүс Түүний элч нар ч, эрт 
Христэд итгэгчдийн байр суурь биш юм. 

Есүсийн зэрлэг өвс '(ургамал) дайсан (: 37-40 Матай 13) нь ах дүүсийн дунд 
тарьж болно гэдгийг анхааруулсан байна. Есүс үнэнч бус "ёс бусыг" (Матай 
13:41) (Матай 13:42) дадлага гэж байсан, харин дараа нь арилгаж заасан.  Есүс 
тэдэнд зааж байсныг би өөр нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй:  

"Надад хэлсэн Хүн бүр" Эзэн минь, Эзэн минь, "тэнгэрийн хаанчлалд 
орох болно, харин тэнгэр дэх Миний Эцэгийн хүслийг хэн 22 Олон Тэр 
өдөр" Эзэн минь, Эзэн дотор Надад хэлэх болно. Бид байна биш, Таны 
нэрээр эш үзүүлж Таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, Таны нэрээр олон 
гайхамшгуудыг үйлдсэн "23 Тэгээд дараа нь би тэдэнд тунхаглах болно" 
би та нарыг огт танихгүй,?!, та нар ёс бусыг дадлага хэн Надаас салж 
" (Матай 7: 21-23) 

Есүс тодорхой гэдгийг олон "Эзэн" Түүнийг дуудаж, тэр ч байтугай Түүний 
нэрээр гайхамшгийг үйлдсэн гэж хэлж байсан зааж, харин Тэр тийнхүү үйлдэв 
хэн ч явах нь "ёс бусыг" дадлага хүмүүст хэлэх гэж байна. Тиймээс үнэн зөв 
бошиглолууд хийгээд чөтгөр exorcisms, өөрсдийгөө бус итгэлтэй бүлэг 
заримдаа тэднийг байна гэх мэт анхаарах шинж тэмдэг биш юм. 

Төлөөлөгч Паул "хууль бус явдлаар нууц" аль хэдийн өөрийн өдөр эхэлсэн 
гэж мэдээлсэн (2 Тесалоник 2: 7), хүмүүс тэднийг дуулгаваргүй авахын тулд 
"хоосон үгээр" мэхлэгдсэн байх ёстой гэж (Ефес 5: 6). Энэ нь Бурханы хуульд 
олон асуудлыг ирэх үед тэр "нууц" Greco-Ром ил тод болдог (тэд эргэн 
тойронд шалтгаан). 
Бурханы үнэн Сүм Бурханы хуулийг (: 1-3 1 Иохан 5) тогтооно. Энэ нь Бурхан, 
хөдөлгөөн хуульд заасан гэж дуулгавартай дагасан бол хүн төрөлхтний элбэг 
дэлбэг сайн сайхан бөгөөд үр бүтээлтэй бүрэн амьдрал, түүний дотор олон 
сайн авчрах болно гэж заадаг. 
Бурханы үнэн Сүм Бурханы хууль хол хийх гэж байгаа бол, харин 
"өргөмжлөгдсөн" байна, Есүс Христ (: 17-48 Матай 5) гаргасан "хүндэт" (Исаиа 
42:21) болон өргөтгөсөн тунхагладаг. 

Бурханы үнэн Сүм Библи юу зааж байгааг заадаг: 



Таны үг бол миний хөл дэх дэнлүү Мөн миний зам нь гэрэл юм. (Дуулал 
119: 105) 

Миний хэл Таны үгийг ярих болно Таны бүх тушаалууд зөв шударга 
болой. (Дуулал 119: 172) 

Үнэн сүм Бурханы Арван зарлиг хууль хүн төрөлхтөнд Түүний хамгийн агуу 
бэлгүүдийн нэг юм, Түүний зарлигууд зөвт байдал болно гэж заадаг.Тэднийг 
байлгах нь хайр харуулж байна. "Одоо зарлигийн зорилго нь хайр юм" (1 
Тимот 1: 5). 
Бурханы хуулийн эргэн тойронд үндэслэл: Greco-Ромын сүм зарим militaristic 
"Христийн" -ийн хүлээн авч, бусад хууль бус сургаал дамжуулан гэж итгэж 
үздэг боловч эртний фарисайчуудын (3-9 Матай 15) шиг байна туршлага, 
Хэрэв харш уламжлал өгөх. 
Баптист Иохан (Лук 3:14) Есүс (Иохан 18:36) энэ насандаа militaristic оролцох 
эсрэг заасан. Мэдээлэл нь бодит эрдэмтэд эрт Христэд итгэгчид эгэл 
байлдааны ажиллагаанд оролцохгүй байх гэж ойлгож байна. Антиохын 
Theophilus Христэд итгэгчид ч хүчирхийлэл, спорт үзэх эсрэг бичсэн бол ийм 
Sardis нь Melito гэж Бурхан удирдагчид Сүмийн үүн эсрэг 
бичжээ. Бурханы тасралтгүй Сүм ч militaristic оролцоо, энэ насандаа 
санаатайгаар хүчтэй, спорт үзэх эсрэг заадаг. 

Хэдийгээр цэргийн оролцоо, Ромын бишоп, гэгээнтэн Hippolytus ээс 3-

р зуунд сүүлээр түүний үхлийн зууны дотор гэж буруушааж байсан Greco-
Ромын чуулган энэ цэг дээр өөрчлөгдсөн. Шашны загалмайлтны аян дайныг 
дайтаж тэмцэх байсан хүмүүст 1095 МЭ Пап лам Хотын II зарлигийг дор 
"нүглийн ангижралыг" санал болгох гэж тэд дараа нь ийм хол явсан. 

Есүс хэлэхдээ, "Бурхан бол сүнс, Түүнд мөргөгчид нь сүнсээрээ, үнэнээр 
мөргөх ёстой" (Иохан 4:24) гэжээ. Гэсэн хэдий ч, Greco Ром тэд ендерт ерген 
янз бүрийн шүтээнүүдийн болон дүрс ашиглах өгөх. Арван зарлиг (Египетээс 
гарсан нь 20: 4-6) 2-р зууны үед Sardis-ын Melito шиг болон Төлөөлөгч Иохан (1 
Иохан 5:21) гэсэн эсрэг анхааруулсан байна. 
Еврей Ном долоо дахь өдөр Амралтын өдөр Христэд итгэгчдийн хувьд 
захирамжлах байна (Еврей 4: 1-9) баталж ч, ихэнх эргэн тойронд Христитгэл 
шалтгаан өгүүлнэ хүн. 
Төлөөлөгч Паул Сатаны сайд хуурч мэхлэх "зөвт байдлын сайд" болгон 
өөрсдийгөө өөрчлөх бололтой гэж (: 14-15 2 Коринт 11) анхааруулсан байна. 

Шашны түүх, болон Библийн гарч, тийм болохоор байсан хүмүүс олон хуурч 
амжилттай байсан нь харагдаж байна. 
 

Үнэн Сүм хэзээ ч байсныг, харин хавчигч 



 

Есүс болон Төлөөлөгч Паул жинхэнэ Христэд итгэгчид хавчигдаж болно гэж 
заасан (Матай 5: 10-12; 10:23; 2 Tимот 3:12). Энэ Greco-Ромын сүм нь тэдний 
түүхэнд хавчлагыг тулгарч буй нь үнэн боловч, тэд үнэн Христийн сүмээс өөр 
өөр тэд ч мөн адил ихэвчлэн биеийн хавчигчид байсан.  

(Тэдний нэг хэсэг байх ёстой гэж тэрс үзэлтнүүд болон урвагчдын байж 
болох боловч) түүхийн туршид Бурханы үнэн Сүм бус militaristic биет 
хавчигчид зохион байгуулж байгаагүй. 
Энэ шалтгааныг тусалсан: Библи "Детектив, нууцлаг агуу их Вавилон" 
алагдсан ариун хүмүүсийн цусан дээр согтуу (4-5 Илчлэлт 17) гэж 
заадаг.Библи долоон hilled суурилсан "Детектив, нууцлаг агуу их Вавилон" 
Бурхан буруушааж нь ариун бус холбоотон ертөнц "Засгийн газар нь 
орооцолдсон байсан гэж заадаг (уд.харьц Илчлэлт 17: 1-9,18; 18: 1-10). 
Учир нь махан биеийн Ромын болон бусад удирдагчидтай доголдлын, Greco-
Ромын сүм нь зөвхөн түүхийн туршид янз бүрийн эдийн засгийн хавчлагыг 
хэрэгжүүлж, тэд нь бас үнэн Христэд итгэгчид Есүс болон Түүний анхны шавь 
адил туршлагыг байлгах амь үрэгдсэн гэх Амралтын өдөр (Үйлс байлгах зэрэг 
байсан байна 13: 13-15; 18: 4; Еврей 4: 9), библийн дагуу бузар мах 
зайлсхийж, 14-ны өдөр Дээгүүр Өнгөрөх баярыг байлгах. 

Протестант "шинэчлэгчид" нь байсан хүмүүс нялхсын баптисмын бус библийн 
дадлага эсэргүүцсэн хэн алсан. 
Greco Ром мөн Христэд итгэгчид анхны библийн сургаал ийм Бурхан 
Тэргүүтэний тухай үнэн гэж шүтээнүүд / дүрс / хөндлөн хүлээн авахаас 
татгалзахдаа, барьж библийн ариун хоног байлгах, Greco-Ромын хуврагуудтай 
нь бөө мөргөлийн хувцас нь эсэргүүцэх, Ромын төгсгөлийг төлөөлдөг 
харгалзан хавчиж Вавилоныг цагийн "ариун" Бурханы хаант улсыг зааж бус 
библийн нь эсэргүүцэх, Есүс Христийн мянган жилийн хаанчлал заах. 

Энэ нь үнэндээ Greco Ром эцсийн удаа дахин хийх болно зааж Greco-Ромын 
"хувийн эш үзүүллэгүүд" байдаг гэдгийг тэмдэглэх нь сонирхолтой байж 
болох юм. 
Бурханы үнэн Сүм урт Бурхны үйлчилгээг хийж болно гэж хариулсан хүмүүс 
хавчиж байна. 2-4: Есүс Иохан 16-д энэ тухай анхааруулсан байна. 
 

Гаднах агнах, барих ба гадаад төрх 
 

Сүмийн түүхчид эх оюун санааны (диконууд / ахлагч / сайд / presbyters / 
бишопууд / харгалзагчид) нь одоо Ромын болон Зүүн үнэн алдартны Католик 



шашны санваартнуудын ашигладаг шиг өвөрмөц тодорхойлох хувцас төрлийг 
өмсөж болохгүй гэж ойлгодог. 
Анхны Христийн шашны удирдагчид жирийн хүмүүс шиг хувцаслаж. Тэр 
бусдаас илүү маш өөр өөр хувцастай байсан юм шиг: Есүс Өөрөө Иудас (43-46 
Марк 14) гарч сануулъя байх ёстой байсан юм. Нэг нь христийн удирдагч зөв 
зохистой хувцаслах гэж бодож байсан боловч (уд.харьц Матай 22: 11-14), эрт 
удирдагчид маш их ялгаатай олон нийтийн хувцаслах юм.  

Greco-Ромын оюун санааны нь ихэвчлэн нарны бурхан Mithras нь тахилч нар 
өмссөн хувцас төрлийг өмсдөг. Тэд 4-р зууны үед бөө мөргөлийн эзэн хаан 
Константин нөлөөлсөн байна (Mithras дагалдагч байсан, тэр ч байтугай 
түүний сэжигтэн хувиргасны дараа зоос дээр Mithras "зургийг тавих)хүртэл 
хувцаслалт Энэ төрлийн Ромын болон Зүүн Orthodox баталсан байсан юм. 
Протестант сайд яах вэ? За, зарим нь Anglicans (Английн Сүм) олон адил 
Greco-Ром зэрэг garb ижил төрлийн өмсдөг вэ. 

Болон бусад? За, олон сайд өмсөж цагаан зах Библийн ирсэн юм. Орчин 
үеийн урвуу цагаан зах нь 19-р зуунд бүтээсэн байна гэж мэдээлж байсан ч энэ 
нь нарны тахилч нар наад зах нь аль буцаж 1000 МЭӨ гэж тэдний зарим нь 
хувилбарыг өмсөж байсан гэж мэдэгдсэн байна 

Бурханы чуулгануудад яамны Greco-Ром хийх олон шиг тахилчийн зах өмсөж 
болохгүй байна. 
Чуулган барилга яах вэ? 

Энэ нь анх удаа тусгайлан барьсан Христийн сүмийн барилгын Энд 70-аад 
оны МЭ устгасан Еврей сүмээс тоосго гарч Иерусалимд онд баригдсан 
гэсэн энэ нь 4-р зууны мозайк дүрслэл юм гарч ирнэ: 

 
Иерусалимын Баруун Хилл дээрх Бурханы Сүм Матай дуудагдсан Сион 



 

Дээрх барилгын 1-р зууны үед баригдсан байх ба тэр үед Иудейн синагогуудад 
төстэй харж үздэг. , Гэхдээ энэ нь загалмай, obelisks, эсвэл steeples агуулсан 
байх байсан: энэ нь аюулгүй байдлын parapets (8 Дэд хууль 22) байсан юм.  

Есүс амилсныхаа дараа загалмай наад зах нь 150 жил Greco Ром баталсан авч 
чадаагүй. Нэр томьёо нь ихэвчлэн "хөндлөн" болон "цовдлогдоод" хэмээн 
Шинэ Гэрээн дэх mistranslated үнэн хэрэгтээ анхны грек хэлээр "ав" болон 
"impalement" тус тус хэлнэ. 
Steeples, obelisks шиг phallic бэлэг тэмдэг, түүнчлэн харь нарны бурхдыг нь 
бэлэг тэмдэг байсан юм. Христэд итгэгч барилга ийм тэмдэглэгээг нэмж 
Бурханы ард түмэн (: 29-32 уд.харьц Дэд хууль 12) тохиромжгүй байж болох 
юм. Үнэхээр Бурханы Сүмд хүмүүс барилга дээр ийм тэмдэглэгээ байрлуулж 
болохгүй. 
Нэг нь Greco-Ромын сүм барилга дээр gargoyles хэрэглэх нь үнэн 
юм. Gargoyles хол сүмээс муу ёрын сүнс айлгах гэж хэлсэн байна. 12-

ны байдлаарзууны Clairvaux Католик гэгээнтэн Бернард гэх мэт шүтээн шүтэх 
тэдний эсрэг ярьж алдартай байсан боловч олон алдартай барилга (Notre 
Dame Католик сүмийн гэх мэт) тэдэнд gargoyles байна.  

Мөргөлийн зохих тансаг газарт газар байж болох боловч (жишээ нь: 1 Хаад 6), 
тэнд би энд хэлэх хүсэж зохиомол түүх юм. "Индиана Жонс" киноны нэг нь 
хэд хэдэн хүмүүс Есүс болдогсон бол Түүний сүүлчийн Дээгүүр Өнгөрөх 
баярын (уд.харьц Лук 22:20) үед гарч ууж байсан аяга хайж байна. Нэг дүр 
зураг олон аяга нь ширээ байна. Энэ нь бас ирж, үзсэн хүмүүсийн янз бүрийн 
араг яс гарч, буруу аяга, зэрэг киноны холбоотой буруу аягыг сонгох, энэ нь 
үхэлд хүргэсэн нь үлдээх эхэлсэн. Хар тугалга тэмдэгт, Индиана Жонс, аяга, 
тансаг болон цэвэр аль алиныг нь сонгох хараад дараа нь үнэтэй гарч нэгийг 
түүж эхэлсэн байна. Дараа нь тэр, үр дагавар ямар нэг зүйлийг заасан "Есүс 
мужаан байсан, Түүний шавь нар нь загасчид байсан. Тэр Jeweled алтан аяга 
байсан ямар ч арга зам байхгүй. "Тэгэхээр, Индиана Жонс үнэтэй аяга 
тавив. Тэр кинонд дагуу хамгийн хямд хайж аяга, зөв аяга байсан авч, мөн 
амьдарч байсан. 
Миний цэг? 

Индиана Жонс түүх уран зохиол хэдий ч бодит амьдрал дээр зарим хүмүүс 
Хуучин болон Шинэ гэрээнд аль алинд нь барилгын гадна төрх, телевизийн 
танилцуулга, хувцаслалт гэх мэт хэтэрхий их ач холбогдол, Бурхан гадагшаа 
хамт шүүж чадахгүй вэ гэж тодорхой болгож байршуулах хүн шиг харагдах 
байдал (1 Самуел 16: 7; Матай 7: 21-23, 23: 27-28) байна. Тэр нь ялангуяа сайн 
яригч (2 Коринт 10:10) биш байсан: Төлөөлөгч Паул энэ нь тэр хүн Бурханы 



сонгосон байсан ч (10-18 Үйлс 9) гэдэг нь тодорхой болсон. , Иеремиа 
(Иеремиа 1: 6): Тэр Мосед (10-14 Египетээс гарсан нь 4) үнэн байсан 
юм. Паул, Мосе, Иеремиа бүх сайн нь тэдний бичсэн нь мэдэгдэж байгаа. 

Христэд итгэгчид зүй ёсоор үнэний (2 Тимот 2:15) үгийг хувааж дэмжинэ 
Бурханы шалгуур (уд.харьц 2 Тимот 3:16) биш, харин гадна төрх (2 Коринт 
байдаг бөгөөд энэ нь судрын шалгуур дээр тулгуурладаг (Иохан 5:39) байна 
10: 7-11), хэн итгэлтэйгээр үнэнийг ярьж, аль нь тодорхойлох оролдоход нь 
үнэн Христийн сүм юм. 
 

Үнэн Сүм Бурханы Хаанчлалын үнэн сайн мэдээг тунхаглавал 
 

Есүс бол Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг номлож ирсэн: 

Наманчлагтун та нар, мөн сайн мэдээг итгэдэг: Есүс бол 
Бурханы, 15 хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглан Тэгээд хэлж цаг биелсэн, 
мөн Бурханы хаанчлал ойрхон байна, Галил уруу ирэв. (Марк 1: 14-15, 
KJV) 

Есүс хаанчлалын сайн мэдээг итгэж Түүний дагалдагч төлөвтэй. Тэр сургаалт 
зүйрлэлээр энэ тухай ярьсан (жишээ нь Матай 13: 3-50, Марк 4: 2-12, Лук 13: 
20-21) олон энэ үед Бурханы хаант улсын нууцуудыг (Марк 4 ойлгох нь бэлэн 
биш байсан: 11; Матай 13: 10-11). 
Есүс дагалдагч болон хаант улсын сайн мэдээний тунхаглалаар нь оролцох 
гэж сургасан нь: 

Тэгээд хаанчлалын энэ сайн мэдээ нь бүх үндэстэнд гэрчлэл бүх дэлхий 
даяар тунхаглагдана болно, дараа нь төгсгөл ирнэ. (Матай 24:14) 

Миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд 
заа Эцэгтэйгээ нэрээр, Хүү, Ариун Сүнсний, 20 тэдэнд баптисм хүртээж 
Иймээс явж, бүх үндэстнийг дагалдагч болгогтун; мөн харагтун, Би та 
нартай үргэлж хамт байх, тэр ч байтугай нас төгсгөл хүртэл 
байна. (Матай 28: 19-20) 

Гэрч, дэлхийд Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглан бид хаант зурваст 
бүх үндэстнийг хүрч байна гэсэн үг юм. Мөн Бурхан дууддаг гэсэн (Иохан 6:44) 
хариу болох хүмүүст бид дараа нь Есүс тушаасан бүгдийг заах хичээдэг. 

Түүний амилалтын дараа Есүс Бурханы хаанчлалын тухай шавь нартаа 
сургасан нь: 

Тэр мөн Өөрөө маш олон алдаа мадаггүй чадамжийг илтгэсэн Түүний 
зовлон, дөчин өдрүүдэд Бурханы хаант улсад хамаарах зүйл ярих 
тэдний харж дараа амьд танилцуулсан. (Үйлс 1: 3) 



Элч нар хожим нь Бурханы Хаанчлалын ирж буй дэлхийн Засгийн газрын нэг 
мессеж (жишээ нь, Үйлс 19: 8) гэж номлож, мөн одоо ч 
гэсэнБурханы тасралтгүй Сүмийн хийдэг. Хаанчлалын сайн мэдээг номлох 
өнгөрсөн хугацаанд хавчлага авчирсан, мөн олон тооны судруудын дагуу 
(Матай 24 ирэх хавчлага хүргэж болно: 9-14, Марк 13: 10-13, уд.харьц Лук 21: 
12-19; Даниел 11: 28-35). 
 

Үнэн ба анхны сайн мэдээний захиас өнөөдөр зааж болох юм: 

Би та нарт өөр сайн мэдээний 7-өөр нэг биш юм, тийм болохоор Христийн 
нигүүлслээр та нарыг дуудсан хэн Түүнээс удалгүй орхиж 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 , өмнө нь хэлсэн болохоор 
би одоо хэн нэгэн нь та хүлээж авсан зүйлээ бодвол та ямар нэг өөр 
сайн мэдээг тунхаглавал дахин хэлж байна, би одоо хүмүүсийг ятгах вэ 
хувьд, эсвэл Бурхан түүнийг зүхэгдэг 10.? Эсвэл би хүмүүсийг баярлуулж 
хайх вэ? Би одоо ч гэсэн хүмүүсийг баярлуулах Учир нь хэрэв би 
Христийн bondservant байх болно. (Галат 1: 6-10) 

Олон уламжлал, хүмүүсийн сонголт ялгаатай зэрэг олон хаант улсын сайн 
мэдээний захиасыг заах болно. Есүс дэлхий дээр захирахаар дахин ирж байна 
(уд.харьц Лук 19:; Матай 6:10, 11-12 Илчлэлт 5: 9-10; 20: 4-6) ба (Исаиа 40 
шагналаа Түүний ариун хүмүүсийн төлөө Түүнтэй хамт авчрах болно : 10; 
62:11). 

Харамсалтай нь, оронд нь Есүс Вант Улсын сайн мэдээний талаар зааж юу 
заах, олон оронд ихэнхдээ Есүсийн хүний тэдний хувилбар талаар заах 
(бидний чөлөөт товхимол Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээ мөн 
үзнэ үү). Зарим нь буруу гэсэн санааг дэмжих, олон улсын хамтын ажиллагаа 
дэлхий дээр энх тайван, хөгжил цэцэглэлтийн талаар авчрах болно. 

Үүнээс гадна олон "нэг хувилбар руу эргэж хүмүүсийг хэлж байна Mary'-тэр ч 
бас хуурамч сайн мэдээ (: 6-9 Галат 1) юм. Библи Бурханд эргэж заадаг (Иоел 
2:13; Үйлс 26:20), мөн сүм түүх эрт Христэд итгэгчид эргэж өгөөгүй гэдгийг ч 
Есүсийн эх Мариа (үнэ төлбөргүй товхимол, нь тасралтгүй Түүх үзнэ үү 
ендерт ерген бидэнд харуулж байна Бурханы Сүм). 



 

Үнэн Сүм том байх ёстой юм бэ? 

 

Ромын Католик Сүмийн Христийн мэдэгдсэн зангиа нь хамгийн том сүм 
юм. Энэ нь заримдаа өөртөө илгээх вэ боловч "Бурханы сүм" Бурханы үнэн 
Сүм гэдгийг түүний хэмжээ баталгаа байна вэ? 

Эсвэл харьцангуй жижиг бүлэг нь жижиг бүлэг болон / эсвэл цуглуулах нь 
үнэндээ үнэн сүмийн үргэлжлэл байж болох вэ? 

21-р зууны үед Есүсийн үнэн сүм дэлхийн дэлхийн улс төрийн тавцанд өндөр 
оролцсон томоохон тоглогч элэг доог, эсвэл байх ёстой вэ?  

За, Есүс болон Төлөөлөгчид үнэн сүм бага байх болно гэж сургасан нь: 

Энэ нь танд хаанчлалыг өгснөөр таны Эцэгийн сайн таашаал юм, бүү ай, 
бяцхан сүрэг. (Лук 12:32) 

Израилийн хөвгүүдийн тоо далайн элс мэт боловч, үлдэгсэд нь 
аврагдах болно 28 Тэр ажлаа дуусгаж, энэ нь зөв шударга ёсонд 
түргэссэн байх нь Их Эзэн болгоно гэвэл: "Исаиа бас гарч талаар 
Израилийг хашгирдаг. дэлхий дээр богино ажил (Ром 9: 27-28). 

Гэсэн хэдий ч дараа нь эдүгээ энэ цагт энд Ач ивээлийн сонголтын дагуу 
үлдэгдэл юм. (Ром 11: 5) 

Есүс тусгайлан хэдхэн хамгийн их сүйрэл рүү хөтөлдөг өргөн замаар явж 
байсан нь энэ насандаа мөнх амьдралын замыг олно (:, 20:16 13-14 Матай 7) 
хэмээн заасан. Тэр нь олон орж хайх гэсэн юм, гэхдээ үүнийг олж чадахгүй 
(Лук 13:24) заасан. 

Итгэгчдийн маш бага байгууллага нь үнэн, хамгийн итгэлтэй сүм байж болох 
юм бол, Бурхан голдуу сүм нас үеэр харьцангуй цөөн дамжуулан ажиллаж 
байна гэсэн утгагүй юм? Ихэнх орцгоов Христэд итгэгчид бололтой гэдгийг 
эргэлзэж байна. 

Эш байдлаар, олон Бурхан хэрхэн ажилладаг талаар анзаарахгүй байна 
(Зехариа 4: 6-9; Иохан 6:44) болон "жижиг зүйлүүдээс өдөр гадуурхагдаж" 
(Зехариа 4:10). 



 

Үнэн Сүм Нэг нь хотод хэвээр болов уу? 

 

Ийм Ром болон Константинополь гэж нэг хотод үлдэх нь үнэн Христийн 
сүмийн төв байр байсан уу? Олон сая тэгж бодож байгаа юм шиг. 

Гэсэн хэдий ч, Төлөөлөгч Паулын дагуу тухайн боломжгүй байсан юм. Тэр 
бичсэн зүйлээ (нэг протестант болон судрын хоёр Католик орчуулгыг доор 
харуулав) анзаараарай: 

Энд бид ямар ч үргэлжилж буй хот юм, гэхдээ бид ирэх нэгийг нь 
ав. (Еврей 13:14, NKJV) 

Учир нь бид энд байхгүй байнгын хотыг байна: гэхдээ бид ирэх юм гэж 
хайх (Еврей 13:14, Rheims NT). 

Энд бидний хувьд ямар ч байнгын хот байдаг, бид нэг байх ч юм хайж 
байна. (Еврей 13:14, Шинэ Иерусалим Библи NJB). 

Мэдээж Паул тэнд хотод ирэх хүртэл Христэд итгэгчдийн хувьд байнгын хот 
байж болохгүй гэж зааж байна (Илчлэлт 21 "Шинэ Иерусалим": 2).Тиймээс 
Паул ямар ч хүний хот, Ром зэрэг итгэгчдийн хувьд байнгын төв байр "хот 
байж болох юм гэж зааж байна. 

Шинэ Гэрээний дагуу үнэн сургаал (1 Тимот 4:16; 2 Тимот 3: 14-16; Галат 2: 5; 
Колоссай 1: 21-23; Иуда 3; Үйлс 14: 21-22) болон ах дүүгийн хайр (filadelphia 
анхны грек, Еврей 13: 1), биш, газар зүйн байршил, үргэлжлүүлэх ёстой 
юм. Бурханы тасралтгүй Сүмийн анхны төлөөлөгчийн сургаал нь 
үргэлжлүүлж, Philadelphian хайр дадлага чармайж байна.  

Бидэнд Есүс байршлын талаар сүмийн ирээдүйн манлайлал заадаг зүйлээ 
цаашид авч үзье: 

мөн та нар Миний нэрээр бүх хүмүүст бүүр эгдүү хүрмээр байх болно, 
харин эцсээ хүртэл тууштай бөгөөд тэрээр аврагдах болно 23 Мөн тэд, 
энэ хотод та нарыг хавчдаг үед өөр тийш зугтав. (Матай 10: 22-23, DRB) . 

Та нийтээр Миний нэрээс болж үзэн ядах болно; Харин төгсгөлд 
компани зогсож байна хэн нэгэн нь тэднийг нэг хотод та хавчиж 
дараагийн дотор хоргоддог бол аврагдах болно 23. мөн тэд та нарыг 



хавчдаг уу, өөр дотор хоргоддог. Би та нарт хэлье Үнэнийг хэлэхэд, та 
нар хүн ирдэг Хүүгийн өмнө Израилийн хотуудын тойрон явж чадахгүй 
байх болно. (Матай 10: 22-23, NJB) 

Христэд итгэгчид тууштай, итгэл нь үргэлжлүүлэх ёстой. Есүс хараахан 
болоогүй байна, Есүс энэ заасан оноос хойш ямар ч Христэд итгэгчид 
Палестины тэнд байсан гэж газар зүйн бүс нутаг дахь бүх хотуудад дамжуулан 
хөөж байна (загалмайтны аян дайныг энэ байдлыг хангах тусалсан). Тиймээс 
Есүс мэдээж Палестины газар нутагт байгаа хүмүүсийг бодвол хот руу ярьж 
байсан. ( "Израилийн хот" гэхэд энэ Иаков 1 нэг нь гадаадад тараагдсан 
Израилийн овгуудыг Үүнд:. 1 биш, зөвхөн Христэд итгэгчид дотор хоргоддог 
нь Израиль болон Палестин түгээмэл нэртэй газар байгаа хүмүүст)  

, Ойр 2000 жилийн чадах нь үнэн биш христийн сүм нь төлөөлөгчийн 
дараалан байнгын хотыг үздэг сүм Тиймээс Есүс Төлөөлөгч Паул заасан зүйл 
дээр тулгуурласан. Гэсэн хэдий ч, түүх Бурханы үнэн Сүм төв байр нь 
Иерусалимд анх ирсэн зуун зууны туршид өөрчлөгдөж байгааг харуулж байна 
оноос хойш (Үйлс 2) янз бүрийн байрлалд Антиохын (Үйлс 11:26) Ефес уруу 
Смирна Европ руу (янз бүрийн хотууд) -д магадгүй нь Хойд Америк дахь энэ 
ийм Бурханы тасралтгүй Сүм (одоогийн байдлаар Калифорнийн таван 
хотууд бүс нутагт суурилсан) зэрэг бүлэг жинхэнэ Христэд итгэгч чуулган байж 
болох юм гэсэн тэмдэг юм. 

Тиймээс "байнгын хот" Энэ байдал нь "баталгаа '' төлөөлөгчийн хардаг" гэж 
нэрлэгддэг Ром, Антиох, Иерусалим, Александрын, Константинополь, болон 
бусад олон зууны тасралтгүй үздэг эдгээр сүмүүдийн арилгадаг юм.  

Магадгүй энэ нь бас Библи тусгайлан долоон толгод дээр сууж "их хотыг '(: 9, 
18 Илчлэлт 17) буруушааж гэдгийг дурьдах нь зүйтэй. Ромын болон 
Константинополь Калифорни мужийн таван хотууд бүс нутаг биш юм гэж 
хаана "долоон hilled" хот гэж үзэж байна. 

 

Амралтын хөтлөх зааж, үргэлжлүүлэн хийх байсан 

 

Ням гарагт шиг Христитгэл үйлдэл өгүүлнэ хэн хамгийн их Христэд итгэгчдийн 
хувьд амралтын өдөр ч гэсэн хаана ч Библид заасан байдаг. Ням гараг, өөрөө 



бөө мөргөлийн төрийн эрх бүхий байгууллага, харь нарны бурхан шүтэх нь 
харилцан буулт дамжуулан орцгоов Христийн ертөнцийг орж ирсэн. 

Хуучин Гэрээ нь долоо дахь өдөр Амралтын өдөр Бурхан болон Түүний ард 
түмний (: 13-18 Египетээс гарсан нь 31) хооронд тэмдэг байсан гэж заадаг.  

Гэхдээ ямар Шинэ гэрээний талаар? Түүнчлэн Төлөөлөгчид мөн итгэлтэй (Үйлс 
13: 13-15, 42-44, 17: Шинэ Гэрээ нь тодорхой Есүс (;, 6 13:10 6 Лук 4:16, 21) 
байгааг харуулж байна 1-4; 18 : 4; Еврей 4: 9-11) долоо дахь өдөр Амралтын 
өдөр (англи хэл дээр хуанли дээр, Бямба гариг гэж нэрлэдэг хадгалж). 

Зарим мөргөлийн Энэ өдөр өөрчлөгдсөн болон Христ үлдэх зорилготой 
байсан юм гэж ярьдаг боловч ямар Шинэ Гэрээ нь өөрөө үнэн хэрэгтээ (нэг 
протестант, хоёр Ромын католик шашны орчуулгын доор үзүүлсэн нь) заадаг 
анзаарсан: 

 Бурхны үлдсэн ордог хүн 10 өөрийн ажил, Бурхан түүнийг 11-аас хийсэн 
шиг бидэнд, тиймийн тул, үлдсэнийг нь орж бүх хүчин чармайлт 
гаргах болтугай хүлээнэ;, дараа нь Бурханы хүмүүсийн хүндэтгэлийн-
үлдсэн байдаг байна ингэснээр хэн ч дуулгаваргүй тэдний үлгэр 
жишээ (: 9-11, New International Version Еврей 4) дараах унах болно. 

Тэнд ч, тиймийн тул, долоо дахь өдөр нь Бурханы хүн, амралтын газар 
орох 10 оноос хойш таны ажлын дараа амрах, хуулиар хамгаалагдсан 
байх ёстой үлдсэн хэсэг нь Бурхан Өөрийн дараа хийсэн 
юм. 11 Биднийг, дараа нь урагш хэвлэлийн энэ газрыг орох болтугай 
үлдсэн, эсвэл та нарын зарим нь итгэж, алдагдсан байх татгалзсан нь 
энэ жишээг хуулж болох юм (Еврей 4: 9-11, NJB). 

.. Тиймээс Бурханы хүмүүсийн төлөө sabbatisme тэнд үлдсэн 10 Учир нь 
түүний амралтад орж байна, тэр нь бас Учир нь түүний ажил нь Бурхан 
түүнийг 11-аас шиг бидэнд тэр үлдсэн орох тул яаравчлуулах 
байг амарсан; ямар ч хүний вий үзлийн мөн Жишээ нь унаж(Еврей 4: 
9-11, Anno анхны бөгөөд Үнэн Rheims Шинэ Гэрээний Domini 1582). 

Түүх Амралтын өдөр хөтлөх эзэнт гүрний эрх бүхий байгууллага, хүмүүсийн 
зөвлөлийн хамт condemnations байгаа хэдий ч, түүхийн туршид хадгалж 
байсан нь харагдаж байна. Тархалтыг анхны сүмээс Иерусалимд Бага Ази, 
Африк, Европ, Ази эрт зууны AD Амралтын өдөр-хөтлөх Амралтын хөтлөх 



зууны туршид гарсан нь баримтжуулж, ямар ч дараа нь 1600-аас Баруун тархи 
ирсэн байна. 

Зөвхөн үргэлжлүүлэн 21-р зуун хүртэл Амралтын өдрийг сахих нь сүм Шинэ 
Гэрээнд заасны дагуу Бурханы хүмүүсийн төлөө үнэн сүм байж болох юм 
(Еврей 4: 4 шоу энэ амралтын өдөр үлдсэн хэсэг нь долоо дахь өдөр нь 
холбоотой юм). 

Өнөөдөр олон Ариун Библи энэ талаар юу зааж байгааг ойлгохгүй байна гэж 
нэг шалтгаан нь тодорхой орчуулагч зориуд Грек 
хугацааныsabbatismos (ςαββατισμóς) Еврей 4 олж mistranslated 
байгаа юм: 9. Rheims Шинэ Гэрээний өөрчлөгдсөн хувилбар, мөн Challoner 
хувилбар (18-рзуунд өөрчилсөн) гэж нэрлэдэг вэ гэж Протестант KJV болон NKJV 
үүнийг mistranslate. Эдгээр гурван "бусад" гэж үг mistranslate өөр Грекийн 
хугацааны (katapausin гэж хөрвүүлээд), Шинэ Гэрээн дэх "үлдсэн" хэмээн 
орчуулсан байдаг юм бол. Sabbatismos нь тодорхой байхад л хүлээн 
зөвшөөрөх болно "Амралтын өдөр-амрах", шударга эрдэмтэд хэлнэ . Учир нь 
mistranslations нь өнөөдөр хамгийн долоо дахь өдөр Амралтын тусгайлан 
Шинэ Гэрээн дэх Христэд итгэгчдийн хувьд захирамжлах байна гэж ойлгож 
болохгүй. 

 

Ариун өдрүүд болон Авралын Бурханы төлөвлөгөө 

 

Эхлэл 1:14, Бурхан Тэр тодорхой гэрэлтэй хийсэн гэж заасан (нар, сар 
мэт) Есүсийг үздэг ч хэдэн ариун хоног / шашны наадам (Бурханы Үг 
Орчуулга), бартаат тэмдэглэхийн тулд тэднийг байлгах. 

Бурханы баяр ёслолууд, ариун convocations бүх Левит номонд 23-

р бүлэгт Библийн хэсэгт жагсаагдсан байгаа. Тэд долоо дахь өдөр Амралтын 
өдөр, Дээгүүр Өнгөрөх, Исгээгүй Талхны, Пентекостын, бүрээ баярын 
Цагаатгалын өдөр, Майхан баярын өдрүүд болон Сүүлчийн Их өдөр 
байна.Олон moderns тэднийг нэрлэдэг байсан хэдий ч "еврей," үнэн нь Есүс, 
Түүний шавь нар, тэдний эрт итгэлтэй шавь нь хадгалагдаж байгаа 
юм.Тиймээс тэд Бурханы тасралтгүй Сүмийн хүмүүс 
хадгалагдаж байна. Эдгээр нь библийн Ариун өдрүүд анх удаа Есүсийн дахин 
ирэлт ба туслах шоуны Бурханы авралын төлөвлөгөөний талаар харуулж 
байна. 



Олон moderns эрт Христэд итгэгчид гэж үзэж гэдгийг ойлгох гайхаж болох юм 
бараг л хэзээ нэгэн цагт амьдарч байсан хүмүүс аварсан бөгөөд Бурханы 
мөнхийн хаант улсын нэг хэсэг байж болно л. Тэр ч байтугай эрт Greco-Ромын 
ийм Лион нь Irenaeus, Александрын Origen, Nyssa нь Грегори болон Милан 
Чуань гэж дэмжигчид уг сургаалын дор хаяж хэсгийг заасан. 

Энэ сургаал "алдсан" гэсэн шалтгаанаар нэг хэсэг нь бага болон Greco-Ром 
цөөн зөв, библийн ариун хоног хадгалж болно гэж тэд 2-р зууны үед Дээгүүр 
Өнгөрөх баярыг өөрчлөгдөж, ялангуяа дараа байсан юм. Бараг бүх ариун 
хоногийн үнэн алдартны Бишоп Жон Chrysostom, эзэн хаан Theodosius 
(Дээгүүр Өнгөрөх баярын библийн өдөр байлгах үргэлжлүүлэн зүрхлэх хүссэн 
хүмүүст зориулсан цаазаар авах ялыг зарласан), түүнчлэн сүүлээр 4-

р зууны Лаодикийн Зөвлөл шиг хамт буруушааж байна . Гэх мэт тайлан, 
түүнчлэн хавчлага, өмнө нь тухайн зуунд бөө мөргөлийн эзэн хаан 
Константин гэхэд, "дараа нь биднийг бузар Еврей олны нийтлэг юу ч байхгүй 
байг" мөн чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. 

Авралын төлөвлөгөөний тухай мэдлэг алдсаны бас нэг шалтгаан нь 5-р, 6-

р зууны үед Origenism буруушаалт байсан юм. Origen (тэр ч байтугай түүний 
аврал ойлголт нь) нь олон алдаа гарсныг байсан боловч, тэр аврагдаж эсвэл 
энэ насандаа incorrigibly хорон муу хүмүүсийн хувьд авралын төлөө 
боломжийг түүний сургаалд багтсан байна. Хүлээлгийн танхим нь Ромын 
Католик шашны сургаал бус Библийн хувилбарт Origenism буруушааж байсан 
юм заримдаа дараа (Зүүн үнэн алдартны болон Протестант сордог хүлээж 
аваагүй ч) гэж баталсан байна гэж байна. 

Уламжлал ёсоор Ромын Сүм болон протестант сүм одоо авралын цорын ганц 
өдөр юм заах хандлагатай байгаа бөгөөд энэ үед бүх хадгалагдаагүй байна 
Үхэгсдийн орон / Жехенна мөнхөд шатах болно (хэдийгээр одоогийн 
ecumenical болон шашин хоорондын шилжилт хөдөлгөөн энэ болох явагдаж 
нь өөрчлөх). Зүүн үнэн алдартны урт энэ тухай захиалга байсан, Бурхан цагаан 
сэнтийн шүүлтийн (уд.харьц Илчлэлт 20: 11-13) үед хүн төрөлхтний үлдсэн 
маш их хэмнэх гэж болох юм заасан байна, гэхдээ тодорхой биш юм 
(Florovsky G. өнгөрсөн зүйл өнгөрсөн үйл явдал. C. 1979. Номлогчийн тараах 
хуудас # E95h Ариун хамгаалах Оросын үнэн алдартны сүмийн. Los 
Angeles). Тодорхой нь үнэн алдартны дутмаг учраас нэг хэсэг нь тэд үнэхээр 
библийн ариун хоног байлгах ёсгүй гэдгийг ч тэд Христэд итгэгчдийн төлөө 
байдаг гэж үнэн утга учрыг ойлгодог юм. Хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы 
Ариун өдрүүд туслах зураг Бурханы төлөвлөгөө. 



Бурханы тасралтгүй Сүмийн Бид Есүс шавь нартаа, ийм Бурхан удирдагчдын 
харь бүсийн сүмийн Смирна болон Sardis нь Melito нь Поликарп хадгалж 
тэдний итгэлтэй дагалдагчдын адил Библийн ариун хоног хадгална. 

Библийн ариун хоног байлгах нь аврал болон нигүүлслийн Бурханы үнэн 
төлөвлөгөөний жинхэнэ Христэд итгэгчдийг 
сануулдаг. Бурханытасралтгүй Сүмийн ариун өдөр бүр Бурханы авралын 
төлөвлөгөөний хамт уях хэрхэн (харна уу манай үнэгүй товхимол Та Бурханы 
Ариун өдрүүд буюу чөтгөрийн Баяр ажиглах ёстой ч?) Ойлгодог 

Библид тодорхой Есүс Христ Дээгүүр Өнгөрөх баярын хургыг байсан нь 
бидний хувьд золиос гэж заадаг болон исгээгүй талх (1 Коринт 5: 7-8) тэр 
Баярыг бид байгаа. Исгээгүй Талхны туслах зураг өдрүүд Бид бидний 
амьдралд гарч нүгэл, хоёр нүүр гаргах тавих хичээх (Maтай 16: 6-12; 23:28). 

Хуучин Гэрээн дэх бас анхны үр жимс өдөр (тоо 28:26) Христэд итгэгч ач 
холбогдолтой байлаа: тэр ч байтугай Greco-Ромын сүм Пентекостын, бас 
долоо хоног баяр (15-16 Левит 23) гэж нэрлэдэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрч 
байна. Христэд итгэгчид байх анхны үр жимс санаа нь Шинэ гэрээнд (Иаков 
1:18) нь батлагдсан байна. Эртний Израилийн, хавар нь бага ургац, намар 
томоохон хэмжээний ургац байлаа. Хаврын Ариун өдөр Пентекостын зөв 
ойлгосон үед Бурхан зөвхөн авралын зарим нь одоо дуудаж байна зураг (; 1 
Коринт 1:26; Иохан 6:44 Ром 11:15) тусалдаг их ургац дараа ирэх (Иохан 7: 37- 
38). 

Ер нь, Greco-Ромын сүм уналтаас гарч библийн ариун хоног хадгалж 
болохгүй. Тэд байсан бол тэд илүү сайн ойлгож болох дэлхийн болон Илчлэлт 
бүлэг 8 & 9, 11 долоон бүрээ дамжуулан Есүс Христийн эргэн дээр бүрээг 
зураг найр Бурханы ирж шийтгэх арга хэмжээ гэж: 15-19. Greco-Ромын сүм 
ерөнхийдөө Илчлэлт бүрээ эдгээр асуудал (зарим нь эдгээр бүрээ allegorical 
гэж үзнэ үү) нь хийх хэрэгтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч боловч тэд бүрээгээ 
библийн Найр ажиглах ямар ч шалтгаан үзнэ үү. 

Ирэх намар ариун өдөр Цагаатгалын өдөр юм. Христэд итгэгчид бол Сатан нь 
хүлж болно үед Azazel ямаа хол мянган жилийн турш зураг хугацааг энэ 
илгээж хараад: Хуучин Гэрээнд энэ өдөр Azazel ямааны цөлд (1-10 Левит 16) 
явуулсан байна ёслол оруулах ёроолгүй нүхэнд мянган жил (Илчлэлт 20: 1-
4). Энэ нь тэр үед ятгах болон хуурах боломжгүй болно гэсэн үг юм.  



Майхан найр Сатаны хууран мэхлэлт (: 1-6 Илчлэлт 20) ямар хүмүүс Бурхны 
хуулийг сахих болно Есүс Христийн мянган жилийн хаанчлалын үед 
тохиолдож болно сүнслэг болон материаллаг элбэг дэлбэг дүрслэн. Энэ нь 
Сатаны мэхлэгдсэн дэлхийд одоо болж байгаа ямар ялгаатай юм (Илчлэлт 12: 
9). Сатаны хууран мэхлэх Христийн өгүүлнэ хэн хамгийн их хуурамч сайд (: 14-
15 2 Коринт 11) өөр нийтийг төөрөгдүүлсэн байна яагаад нэг хэсэг юм.  

Библийн ариун хоногийн сүүлийн (Левит 23: 36В) ихэвчлэн Сүмийн Бурхан 
тойргийн хамгийн сүүлийн үеийн агуу өдөр гэж нэрлэдэг. Есүс үүн дээр заасан 
зүйлийг анхаарах хэрэгтэй: 

Сүүлийн өдөр Баярын тэрхүү агуу өдөр Есүс, "хэмээн хэлж Хэрэв 
цангасан хүн байвал, Над уруу ирж, уугтун зогсоод хашхиран. 38 Тэр 
Судар Түүний дотроос, хэлсэн шиг, Надад итгэдэг амийн усны гол урсах 
болно "гэжээ. (Иохан 7: 37-38) 

Энэ нь авралын төлөө боломж байсан аваагүй тэд бүгдэд очдог үнэхээр гэсэн 
боломжтой байх болно, мөн бараг бүх саналыг хүлээн авах болно Өнгөрсөн 
Их өдөр биелэлтэд нь юм. 

Бараг хэзээ нэгэн цагт амьдарч байсан бүх хүн төрөлхтөн аврагдах болно! 

Библийн үнэн, учир нь Бурханы хайрын Есүс бүх үхэх ирсэн явдал юм: 

Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц хүн Бурхан 
ертөнцийг яллахын тулд ертөнц уруу Хүүгээ илгээж чадахгүй 
байсантүүнийг мөхөх нь үгүй нь зүйтэй харин мөнх амь мөн. 17 байна 
гэж үзэж гэж Хүүгээ төрүүлсэн өгсөн, харин Түүгээр дамжуулан 
ертөнцийг болохын тулд аврагдах болно. (Иохан 3: 16-17) 

Тэгэхээр хайрын Бурхан харьцангуй цөөн буюу дэлхийн төлөө үхэхээр Хүүгээ 
илгээсэн юм бэ? 

Протестант, ихэвчлэн Иохан 3:16 иш, дэлхийн аврагдах болно гэж болох ч 
хэзээ нэгэн цагт амьдарч байсан дийлэнх нь тарчлалын үүрд зовох болно 
гэж зааж байдаг. Гэж авралын төлөвлөгөөний төрөл бүгдийг мэдэгч, хайр нь 
гарч ирэх гэж байна Бурхан? Библи хүн бүр одоо аврагдах болно гэсэн санааг 
дэмжиж байна уу? Хэрэв тийм биш бол, энэ шударга юм бэ? 



Бурхан бүх мэдэх оноос хойш байгаа ба бүх хүчирхэг, хайр (1 Иохан 4: 8,16) 
юм хэзээ ч мөнхийн зовлонд амьдарч, Бурхан хамгийн урьдаас тогтоосон 
байсан бэ? 

Үгүй 

Мэдээж Бурхан үнэндээ ажилладаг төлөвлөгөө байх хангалттай ухаалаг хэрэг 
юм. 

Ром 9: 14-15 заасан: 

"Тэгвэл бид юу хэлэх вэ? Бурхантай хамт тэнд шударга бус гэж үү? 
Мэдээж үгүй! 15 Тэр Мосетэй ярин, хэлсэн нь:" Би өршөөлийг Би 
нигүүлсэнгүй байх болно whomever дээр байж болно, би өрөвдөж 
байна whomever өрөвдөж байна "гэжээ. 

Бид хэрэв байгаа бол цөөн, зарим нь Бурхан энэ эрин үед авралын төлөө 
Хуучин гэрээн дэх Израилийн хэсгийг сонгосон гэдгийг би мэднэ. Бүх байх юм 
бол тэр хайр хэр байна вэ? 

Библи олон санаатайгаар энэ насандаа (: 37-40 Иохан 12) нь сохорсон байна 
гэж заадаг. (;: 16-18 Исаиа 42 уд.харьц Жон 9:41) энэ үед харалган байсан 
хүмүүс одоо ч гэсэн боломж бий. Мөн анхаарах хэрэгтэй: 

Би дахин энэ хүмүүсийн дунд гайхамшигт ажлыг хийх болно ... 24-

сүнслэг байдалдаа алдаа хийгсэд нь хэн ойлголт ирэх Эдгээр бөгөөд 
гомдол гаргасан хэн сургаалыг мэдэх болно тэр. (Исаиа 29: 14,24) 

Бурхан (Ром 2:11) нь ямар ч ялгаварлах байна. "Газар дэлхийн бүх 
хязгааруудад бидний Бурханы авралыг харах болно" (Исаиа 52:10) гэх мэт бүх 
боломж байх болно. 

Тэнгэрийн доор зөвхөн нэг нэр нь өөр хүн аврагдаж чадахгүй байна (Үйлс 
4:12) болон Есүс Христ (Үйлс 4:10) юм. Хүн төрөлхтний хамгийн Есүсийн тухай 
үнэнийг, мөн "Бүх махан бие Бурханы авралыг харах болно" сонссон хэзээ ч 
хойш (Лук 3: 6), тэнд бүх авралыг хүрэх боломж байх болно (Исаиа 52:10, 56: 
1) -either энэ нас, насны ирэхийг (Maтай 12: 31-32; Лук 13: 29- 30). Энэ нь 
ирээдүйн нас (тэр үед үнэн Христэд итгэгчид Илчлэлт 20 хоногт анхны 
амилуулалтад үед гарч байгаа тул: 5-6) хоёр дахь амилалтын дараа ирж, 
цагаан сэнтийн шүүлтийн цаг (Илчлэлт 20: 11-12) орно.Исаиа (Исаиа 65:20), 



түүнчлэн Ромын болон үнэн алдартны католик гэгээнтэн Irenaeus, ирэх 
Ялангуяа энэ насны тухай нэг зуун жилийн урт болно гэж заасан. 

Шинэ Гэрээ Төлөөлөгч Паул библийн ариун өдөр ажиглагдаж байгааг 
харуулж байна (жишээ нь, 18:21 Үйлс 20: 6,16, 27: 9; 1 Коринт 5: 7-8). Паул 
Библийн төдий дэг (: 20-23 1 Коринт 10) нь бөө мөргөлийн үйл ажиллагааг 
нэгтгэсэн буруушаасан юм. Паул өөрөө амьдралынхаа сүүлээр заасан тэр нь 
иудейчүүд байлгахын тулд шаардлагатай бүх арга хадгалагдаж байна (Үйлс 
28: 17-19). Энэ нь Левит 23-д заасан бүх ариун өдөр оруулж байсан юм. 

Тэд бүгд библийн ариун хоног байлгах хэрэггүй: Дүрмээр бол, Greco-Ромын 
сүм тэрээр Христийг (1 1 Коринт 11) дууриан түүнийг дуурайхыг Төлөөлөгч 
Паулын зөвлөгөөг дагах хэрэггүй. 

Үүний оронд Greco-Ромын сүмүүд янз бүрийн харь сахиус шүтээнтэй (Санчир, 
Mithras, Пан, Иштар, Диана, Strenua, Janus гэх мэт) "дахин багцлагдаж" гадаад 
trappings Христэд итгэгч байж мэдэгдсэн нь зориулсан өдөр байлгах 
хандлагатай байдаг. Түүхийн баримт Христийн Мэндэлсний, Бямба, Гэгээн 
Валентины, улаан өндөгний, Мариа Ascension гэх мэт байлгах өгөөгүй гэдгийг 
эрт үнэн Христэд итгэгчдийг нотлох 

Ёсыг хуурамч бурхан шүтдэг жинхэнэ Христэд итгэгч чуулган буулган авах 
болов уу? Хэрэв тийм биш бол яагаад хамгийн хор хөнөөлтэй бүлэг нь үнэн 
Христийн төлөөлөх гэж бодож байна вэ? Гэж нэрлэгддэг Христийн бүлгүүд 
Есүс болон Төлөөлөгчид юу байгаа практикийг дагаж байсан болов уу?  

Бүү ийм байх Greco-Ромын-протестант хүмүүс. Мөн ийм Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Есүс Христийн (Библийн нэмэлт ном нэмсэн байна), 
Баптистууд Сүмийн (тэд Шинэчлэл өмнө шаардаж, бас протестант нь heretical 
сургаал нь маш их хуваалцах), Мессиагийн иудейчүүдийн бусад бүлэг (Есүс 
Марк 7-д ял адил эрэгтэй, ёс заншлыг зааж байгаа: 6-13), мөн Еховагийн 
Гэрчүүдийн (Есүс Христийн бурхан чанарыг үгүйсгэж). 

Энэ нь зүй ёсоор "Philadelphian Христэд итгэгчид" энэ цаг үед эх итгэлийн 
төлөө тэмцэлдэж магадгүй гэж үзэж болно шаардаж эхэлдэг Ариун өдрүүд 
байлгах нь зөвхөн Sabbatarian Сүм Бурханы бүлэг юм. 

 

Эсэргүүцдэг ба Ecumenical ба шашин хөдөлгөөнийг буруушааж 



 

21-р зуунд олон шашны болон улс төрийн удирдагчид ecumenical болон шашин 
хоорондын хөдөлгөөнийг дэмжих болно. Ecumenical хөдөлгөөн-ий бүх р 
христийн шашны Бурханы өмнө эрх тэгш байна rofessed гэж үзэж байна гэж 
оролддог боловч Библийн тухай хуурамч сайд (2 Коринт 11: 14-15) 
анхааруулж ба худал "Детектив, нууцлаг Вавилоны" итгэл нь дэлхийн улс 
төрийн удирдагчдад явдал (Илчлэлт 17 : 1-9). Есүс энэ эрин үед, олон улсын 
эв нэгдлийг, гэхдээ хэлтсийг (Лук 12:51) авчрах ирсэнгүй. Христэд итгэгчид эш 
Вавилоноос зугтах байна (; 6-7; Зехариа 2 Илчлэлт 18: 4), дэлхийгээс 
бохирдолгүй болно (Иаков 1:27). 

Илүү, илүү удирдагчид бас энэ нь шашин хоорондын эв нэгдэл, үндсэндээ бүх 
шашин Бурханы өмнө эрх тэгш байна гэсэн үг гэж оролддог зэрэг ecumenism 
дэмжих болно. Энэ нь зөвхөн ямар ч (: 10-12 Үйлс 4) аврагдах болно гэдгийг 
Есүс Христийн нэрээр юм энэ нь илэрхий худал хуурмаг юм. Эв нэгдлийн 
зорилгоор гэх мэт сургаал эвдэх нь хуурамч, буруу юм: хараагдах болтугай 
deceitfully Их Эзэний ажлыг хийдэг хүн тэр юм(Иеремиа 48:10). 

Ecumenical / шашин хоорондын шашны эв нэгдлийг сурталчлах хүмүүс Хуучин 
болон Шинэ гэрээний аль алинд нь итгэл нь үнэн эв нэгдэл биш Есүс эргэн 
дараа яах вэ гэж заадаг гэдгийг ойлгох юм шиг санагддаг юм: 

Бид бүгд итгэл эв нэгдэл, Бурханы Хүүг мэдэх мэдлэгийн тухай, төгс хүн, 
Христийн дүүрэн байдлын чанарын хэмжээнд ирэх хүртэл. (Ефес 4:13) 

"Ай Сионы охин дуулж мөн баясагтун! Учир нь болгоогтун, би ирж 
байна, би та нарын дунд орших болно" гэж ЭЗЭН тунхаглаж 
байна. 11"олон үндэстнүүд тэр өдөр ЭЗЭНд нэгдэж болно, тэд Миний 
ард түмэн болно. мөн би та нарын дунд орших болно Тэгээд та нар 
түмэн цэргийн ЭЗЭН намайг та нар уруу илгээсэн байна гэдгийг мэдэх 
болно 12 мөн Их Эзэн Ариун Газрын Түүний өв болгон Иудагийн 
эзэмшилдээ авч, дахин Иерусалимыг сонгож болно (Зехариа 2...: 10-12) 

Нэг үнэн итгэл байдаг сануулж байна: 

Тэнд та өөрийн дуудлагын нэг найдвар байгаа гэж нэрлэдэг байсан шиг, 
нэг бие, нэг Сүнс юм; 5 нь нэг Эзэн, нэг итгэл, нэг баптисм, бүх 6 нэг 
Бурхан болон Эцэг, бүхний дээр байдаг, бүх дамжуулан, та л 
байна. (Ефес 4: 4-6) 



Энэ НЭГ итгэл нь Бурханы үнэн Сүм Христэч итгэл биш, харин зарим нь 
эвдэгдэж, шашин хоорондын, ecumenical, Вавилоны mishmash (Илчлэлт 17) 
Есүс устгах болно гэсэн (уд.харьц Илчлэлт 19) юм. 

Хэрэв тийм бол үнэн Кристиан эв нэгдэл, Библид Есүс өгөөж хүртэл Бурханы 
Сүмд (уд.харьц Илчлэлт 2 & 3) хуваагдал байх болно гэдгийг харуулж байна.  

Бурханы тасралтгүй Сүмийн бид тэнд бид Бурханы үнэн Сүм тэнцүү бүх 
шашин гэж гэсэн үг биш гэдгийг их (уд.харьц Ром 12:18) аль болох үнэн л 
дунд найрсаг харилцаатай байх ёстой гэж үздэг боловч Христэч итгэл. Мөн 
бид Есүсийн үлгэр жишээг дагаж, илүү Библи уламжлалын талаар илүү 
найддаг хүмүүс цуцалж болно (Марк 7: 9-13). 

 

Шинж тэмдэг, нотолгоо болон сэжүүр 

 

Дүгнэж хэлэхэд, энд Хэрэв үнэн Христийн сүмийг тодорхойлоход туслах шинж 
тэмдэг, чадамжийг илтгэсэн ба сэжүүр нь жагсаалт нь: 

1. учраас Библи (: 3- 9 уд.харьц Матай 15) эсэргүүцэж байна 
сургаалуудыг нэмж чадахгүй байна эрэгтэй, уламжлал дээр Бурханы 
үгийг хүргэж,. 

2. Библийн нэрийг "Бурханы сүм" хэрэглээ (жишээ нь, 20:28 Үйлс, 1 
Тимот 3: 5). 

3. ч хавчлагын аюул занал дор эх итгэл (Иуда 3) чин сэтгэлээсээ маргаж 
(жишээ нь, Үйлс 5: 27-32). 

4. түүх даяар түүний библийн сургаал өгүүлдэг (уд.харьц 1 Иохан 2: 6). 

(:; Матай 26:18 5 Левит 23) 5. нисан 14-ны өдөр Дээгүүр Өнгөрөх баярыг 
хадгалж байдаг. 

6. ном Төлөөлөгч Иоханы хойш Библийн хэсгийг байсан нь мэдэгдэж 
байна (уд.харьц 2 Тимот 3: 16-17; Илчлэлт 1: 9-19; 22: 18-19; Исаиа 
8:16). 

7. Бурхан Тэргүүтэн тухай үнэнийг заадаг (Ром 1:20; Колоссай 2: 2,9).  

8. заадаг, Бурханы хайрын хуулийг байлгадаг (1 Иохан 2: 4). 



9. Энэ дэлхийн эгэл дайн оролцоог эсэргүүцэж (Иохан 18:36; Лук 3:14).  

10. хавчигдаж байсан боловч эсэх нь хэзээ ч бие махбодийн хавчигч 
(Иохан 15: 20-21, 18:36 уд.харьц). 

11. шашны даашинз, эсвэл барилга (: 29-30 уд.харьц Дэд хууль 12) 
хувьд ёсыг хуурамч бурхан шүтдэг нь гадагшаа trappings баталсан 
байна. 

12. хаант бүрэн сайн мэдээг (;: 19-20 28 Матай 24:14) үздэг. 

13. "бяцхан сүрэг" байна (Лук 12:32; Ром 11: 5; уд.харьц Илчлэлт 14: 1-
9). 

14. Олон хар тугалга хот (Еврей 13:14) ба Илчлэлт бүлэгт 2 & 3 долоон 
сүм дамжуулан өөрийн биеийн байрлалыг өгүүлдэг. 

15. Библийн Амралтын өдөр нь шинж тэмдэг байна (Египетээс гарсан нь 
31:13; Еврей 4: 9). 

Ариун өдрүүд дамжуулан дүр зураг болох нь 16. Есүс Христээр 
дамжуулан Бурханы авралын төлөвлөгөөг ойлгодог (1 Коринт 5: 7-8; 
Иаков 1:18) 

17. Харь баярын (: 20-22 1 Коринт 10) ажиглалт эсрэг заадаг. 

18. эцсийн хугацаа ecumenical Вавилоны нийцэж өгөхгүй юм (Илчлэлт 
13: 4-10; 18: 4) 

Зөвхөн Бурхан л бүлгийн Sabbatarian Сүмийн энэ бүх шалгуурыг хангасан 
байна. Greco- Ромын сүм нь үнэхээр Бурхан эсвэл Бурханы төлөвлөгөөг 
ойлгож чадахгүй ч тэдгээр нь үнэн христийн сүмийг төлөөлж байна. 

 

3. Шинэ гэрээний үед юу болсон бэ? 

 

Налуугаар бичсэн энэ оршил хэсэгт болон налуугаар бичсэн хаалтын-р 
зүйлд зааснаас бусад энэ бүлэг нь Бурхан зохиолч, доктор Херман Hoeh 
сүүлээр хуучин сүмийн бичсэн бөгөөд 1985 онд доктор Hoeh онд хэвлэгдсэн 



үнэн Христийн сүмд юу тохиолдсоныг өөрийн агналт өгдөг Шинэ Гэрээн дэх 
удаа, ихэвчлэн KJV иш урвагч сүмүүдийн өссөн байна. 

Христ "Би Өөрийн чуулганыг босгох болно" (Матай 16:18) гэжээ. Нэг сүмд нь 
номлох, мөн Түүний сайн мэдээг нийтлэх захиалгаар - - маш Зурвас Тэр бол 
Бурханы авчирсан - бүх дэлхийд Тэр үүнийг бий болгох юм. 

Гэвч бидний өнөөдөр олж байна вэ? Өөр өөр болон санал нийлэхгүй сүм 
зуун, бүх хүмүүсийн байгуулсан тус бүр үнэнийг заах орцгоов ч харшилсан, 
бүх бусадтай санал нийлэхгүй. 

 

Зөгнөлд Сүмийн 

 

Ихэнх хүмүүс өнөөдөр үнэн Сүм том өсөх хурдан байсан гэж бодох боловч, 
хүчирхэг байгууллага болж, дэлхий дээр хүчтэй нөлөө үзүүлэх энэ нь илүү 
сайн ертөнцийг гаргах, дэлхийн соёл иргэншлийн тогтворжуулах нөлөө болж, 
үнэндээ Христ ямар ч Түүний Сүмийг байгуулсан ийм зорилго.Түүний нэг нь 
Сүмийн Түүний сүүлчийн залбирал Есүс залбирсан: 

. "Би тэдний төлөө залбирч Би дэлхийн төлөө залбирч байна ... Ариун Эцэг 
минь, Таны Надад өгсөн хүмүүсээ Таны нэрээр тэд Бид гэх мэт ... Би тэдэнд 
Таны үгийг өгсөн нэг байж болох юм гэж байх бөгөөд дэлхийн би ертөнцийнх 
биш байна л адил тэд бас ертөнцийнх биш тул тэднийг үзэн ядсан юм. би та 
дэлхийн тэднийг авах ёстой гэж залбирах биш, харин та тэднийг муу нэгнээс 
байх ёстой гэж. тэд биш юм дэлхийн би ертөнцийнх биш байна "(Иохан 17: 9-
16) шиг. 

Христийн элчин сайд - - энэ дэлхий дээр гадаадын юм - Одоогоор дэлхийн 
хэзээ ч байх Түүний Сүмийн хүмүүс энэ дэлхийд харь хүмүүс болон гаднын 
гэж тайлбарласан байна. 

Тархсан - Бурханы Энэ үнэн Сүм хавчиж байсан юм. "Тэд Намайг хавчсан бол, 
та нарыг бас хавчих болно" гэж шавь нартаа Есүс (Иохан 15:20) гэжээ. (II 
Тимот 3:12) "Христ Есүс дотор бурханлаг амьдрахыг хавчигдах болно хүсдэг 
мэдээлэл". 

(Марк 14:27) шөнө Есүсийг цовдолсон болно хураан авсан байсан, Тэрээр "Би 
хоньчинг цохиж болно, хонь тараагдах болно" гэж бичигдсэн байдаг "гэж 



хэлсэн. Тэр Хоньчин, цовдлогдсон дараа "хонь" - Түүний Сүм - Тусад нь болж 
байсан юм. 

Өмнө нь нэг орой тэр Есүс шавь нартаа "Та тараагдах болно" гэж хэлсэн билээ 
(Иохан 16:32). 

Энэ нь хавчлага ба сарнимал эрт эхэлсэн байна. Тендерийн зарын Үйлс 8: 1: ". 
Тэр үед маш их хавчлага Иерусалимд байсан сүмийн эсрэг босож үед, тэд бүх 
элч бусад Иудей болон Самарийн нутгуудад даяар тараагдсан" 

Хаана ч нэг үнэн Сүм энэ дэлхийд нөлөөгөө үзүүлэх, их, хүчирхэг болох ёстой 
ямар ч эш үзүүллэг байна. Харин Есүс "бяцхан сүрэг" (Лук 12:32) хэмээн 
нэрлэх болов. Үзэн ядагдаж, хавчиж, дэлхийн гэхэд тараагдсан - Дэлхийн 
тусад нь ... 

Та энэ Сүмийн түүхийн их уншиж байна. Тэд үнэн Сүм гэж юу болохыг 
мэдэхгүй байна - Тэр ч байтугай түүхчид хэзээ ч хаана үнэн Сүмийн хайх нь 
мэдэгдэж байна. 

 

Өргөн ихэнх нь мэхлэгдсэн 

 

Нөгөө талаар, дэлхийн бүх эш үзүүллэгүүд урвалт, хууран мэхэлж, хуваах 
зөгнөсөн. 

Их хууран мэхэлж - - climaxing, өнөө үед одоо зүгээр л өмнө, агуу их гай 
зовлон Есүс хамгийн анхны арга хэмжээ нь дэлхийн дээр ирэх зөгнөсөн. 

(: 4-5, Эрх бүхий хувилбар Матай 24), "анхаарал авч," Тэр "., Олон мэхлэх 
болно хэн ч та нарыг мэхэлж нь олон Миний нэрээр ирж болно, хэлж Би бол 
Христ" гэжээ. 

Анхааралтай анзаараарай: Энэ нь хэн мэхлэгдэж байсан цөөхөн, гэхдээ олон 
биш байлаа. Энэ нь үнэн Христэд итгэгчид болж байсан хүн цөөхөн байсан! 

Есүс хэлэхдээ энэ нэг нөхцөл зурган: "Wide хаалга, өргөн нь сүйрэл уруу 
хөтөлдөг зам байдаг бөгөөд түүгээр нь явах хүмүүс олон байдаг нь нарийн 
хаалга, хүнд хэцүү амьдрал руу хөтөлдөг зам байдаг учраас мөн. хүн түүнийг 
олдог цөөхөн байдаг "(Матай 7: 13-14). 



Энэ нь дэлхийн итгэдэг зүйл биш юм вэ? Магадгүй та сонссон гэж ирсэн зүйл 
биш юм. Гэхдээ энэ нь Христ хэлсэн юм. Энэ нь дэлхийн болоод ямар байна 
төөрчихөв! 

Сатан энэ дэлхийн бурхан гэж Библид зураг байна. Гэрлийн тэнгэр элч мэт - 
Тэр биш харин чөтгөрийн шиг харагддаг, харин бурхан шиг. Тэгээд Илчлэлт 
12: 9, та уншиж "Сатан, бүх дэлхийг хуурч." 

Дэлхийд Христийг тунхаглаж, тийм ээ - Тийм ээ, олон Есүс бол Христ гэдгийг 
тунхаглаж, Есүсийн нэрээр ирнэ. Гэсэн хэдий ч, үүнийг хэрэгжүүлэх ямар ч 
дэлхийг хуурч. 

 

Төлөөлөгчид юу болохыг мэдэж байсан 

 

Есүс Христ Өөрөө шууд зааврын элч нар, өөрсдийн тохинуулал дууссаны 
дараа гарч эхлэх юм итгэлийг явах тухай Сүмийг анхааруулсан байна. 

Бараг 20 жил Есүс, Элч Паул цовдлогдсоны дараа түүний анхны сүнслэг нөлөө 
бүхий захидал нэг, Христэд итгэгчид хуурамч номлол буюу төлөөлөгчдийн 
байх гэсэн утга бүхий заалт хуурамч үсгээр мэхлэгдэх байх нь анхааруулсан: 
"хэн ч ямар ч аргаар та бүү мэхлэг , тэр өдөр [хүний хэрэгт Бурханы оролцох 
үед, Есүс Христ үндэстнүүдийг захирах буцаж болно] хол унаж эхлээд ирдэг 
бол ирж байх болно "гэсэн (II Тесалоник 2: 3). 

Үйлс 20: 29-30, харийнханы багш урвалт хэрхэн эхэлж байсан 
тайлбарладаг. Тэр тэдэнд орон нутгийн хурлын гаруй үүргээ талаар эцсийн 
мэдээг хүргэх Ефес хотод ахлагч нар Сүмийн (сайд) цуглуулав. "Учир нь," 
Паул, "Миний явах хойш зэрлэг хүн чоно нь хонин сүргээ зав биш, та нарын 
дунд ирэх болно гэдгийг би мэднэ. Мөн өөрсдийнхөө дундаас эрэгтэй тэрслүү 
зүйл ярих, босох болно" гэж хэлсэн. Яагаад тэр вэ? "Шавь нар өөрсдийнхөө 
дараа хол зурах хэрэгтэй." Өөрсдөө хувийн дараах олж болно. Шинэ 
дэвсгэртээр эхлүүлэхийн тулд! 

Хэрэв та эдгээр хоёр ишлэлийн бүрэн ач холбогдлыг барьж байна уу?  Паул 
Ефес явах гэж нэн даруй дараа тэнд хуурамч сайд, хонины арьс нөмөрсөн 
чоно, итгэгчдийн нь олз болгох, орон нутгийн сүм хуралд дотор ирэх болно, 
учир нь, ахлагч нар болон сайд нар, ялангуяа цугласан байлаа. Тэгээд ч 



тэдгээр сүм цугларалтууд дээр аль хэдийн ахлагчдын зарим өөрсөддөө 
зориулж дараах хангахын тулд Есүсийн сургаалыг гажуудуулдаг юм. 

Evangelist Тимот заавар Паул "Уужим сэтгэлээр, сургах нь итгүүлж, зэмлэлийг, 
ухуулж, цаг хугацааны хувьд тэд дууны сургаалыг тэвчихгүй байх болно үед 
ирэх болно, гэхдээ өөрсдийн хүслийн дагуу." Гэж түүнд даалгасан - юу нь тэд 
уу хийхийг хүссэн - "... Учир нь тэд өөрсдөө багш нарт зориулсан хүртэл 
овоолж байна гэсэн үг" - тэд сонсохыг хүсэж байгаа зүйлийг номлож болно 
сайд дэмжих - "тэд үнэнээс хол тэдний чих эргэж, Fables нь хажуу тийш эргэж 
болно" (II Тимот 4: 2 -4). Энэ нь элч нар болон сайн мэдээг тунхаглагч 
өдрүүдэд байсан юм. Сүмийн эхэн орон нутгийн хурлын тэд үнэхээр 
наманчилсан биш байсан учир, дууны сургаалыг тэвчиж чаддаггүй байсан 
хоёр үеийн дараа нөхөрлөцгөөв учраас хэзээ ч Ариун Сүнсийг хүлээн авсан 
хүмүүс олон. Mysticism, нар мөргөлийн уруу таталтанд Fables Ромын эзэнт 
гүрнийг engulfing байна - Тэд хэн, мөнгөний төлөө, Fables дэлгэрүүлэх 
өөрсдийн хүсэл баярлуулав followedteachers.  

Паул овгийн төрсөн Тесалоник нь түүний хоёр дахь захидлыг бичиж байхдаа 
"гэм буруугийн нууц" тухай тэдэнд зааварчилгаа нь "идэж аль хэдийн 
ажиллах" (II Тесалоник 2: 7, AV). Тендерийн зарын: хууль бус явдлаар 
сургаалаас Паулын өдөр ажил дээрээ байсан. Ромын дэлхийн хуучин нар 
шүтэн бишрэх нууцуудын нь иштэй нууц шашин дүүрэн байлаа. 

Тэдний олонх нь тэдний дараах нэмэгдсэн Есүсийн нэрийг оруулан болохыг 
тогтоосон байна. 

Иуда өөрийн захидалдаа христийн бүр "ариун хүмүүст хүргэх нэг удаа 
бүгдийн төлөө байсан итгэлийн төлөө чин сэтгэлээсээ маргаж хэрэгтэй 
зөвлөгөөг багтаасан байсан юм. Зарим хүмүүс нь мэдэгдэхгүй урт удаан 
жилийн өмнө энэхүү буруушаалт төлөө тэмдэглэгдсэн байсан хүмүүс, 
бурханлаг бус эрэгтэйчүүдийн гэтэж билээ хэн licentiousness болгон бидний 
Бурханы нигүүлслийг эргэж, зөвхөн Их Эзэн Бурхан болон бидний Эзэн Есүс 
Христийг үгүйсгэх .... Эдгээр Сүнс "(Иуда 3-4, 19) байх биш, хуваарийг хүргэж 
тачаангуй хүмүүс байдаг. Тэд гэмээ хүлээх биш, наманчлал заасан. 

Иуда Эдгээр номлогчид итгэгчдийн биеэс нь тэдний дагалдагч тусгаарлагдсан 
байна. 

Цаг Жон захидал бичсэн гэхэд, тэр нь мэдэгдэхгүй анхны гэтэж үед хүмүүсийн 
талаар оруулж энэ гунигтай тэмдэглэж байв: "Тэд бидний гарч явсан, харин 



тэд биднээс биш байсан, учир нь тэд бидэнд байсан бол тэд үргэлжлүүлэн 
байсан бидэнтэй хамт боловч тэд, тэдгээр нь илэрхийлэгдэх хийж болохын 
тулд гарч ирээд тэдний хэн нь ч "(Иохан 2:19) бидний байсан юм. 

Эдгээр олон мэхлэгчид, Гностисизм гэж нэрлэдэг боловч үнэн Сүмийг, тэдний 
дараа шавь нар нь хол дээр зураг зурах, тэдний дараах хэдэн зууны илүү 
үргэлжлэх биш үү үлдсэн. 

Тэнд Гэхдээ бүр ч илүү аюултай урвалт үнэн Сүмийг хөрсөнд шингэсэн байсан. 

 

Үнэн Христэд итгэгчид гарч албадан 

 

Петр олон нийтийг төөрөгдүүлсэн болно сүм анхааруулсан байна. , Heresies 
нь авчрах Христэд итгэгчдийн дунд хуурамч багш нар байсан "олон Тэдний 
үнэний зам нь доромжилж болно, учир нь тэдний хор хөнөөлтэй арга замыг 
дагах болно" (II Петр 2: 2). 

(: 15-16 II Петр 3) нь бодож байснаас Паулын захидлууд өөр утгыг өгөхийн 
тулд эрчилсэн байна. Харин оронд нь зарим нь эхний үед хийж байсан шиг, 
орон нутгийн хурал орхиж, өөрсдийн бүлэглэлүүдийн бүрдүүлэх, эдгээр 
хуурамч номлогчид хуралд дотор үлдэж, удахгүй жинхэнэ Христэд итгэгчид 
хөөж эхлэв. 

Гайос элч Иоханы захидалдаа, бид:. "Би чуулганд бичсэн, харин Diotrephes, 
тэдний дунд зэргийн ач холбогдол өгч байх дуртай, хүлээж авахгүй бол 
бидэнд Иймээс би очвол, би түүний үйлсийг санаанд гэж нэрлэх болно 
бөгөөд тэр нь хортой үгс бидний эсрэг prating "хийдэг. Энэ бол сэтгэл 
хангалуун биш, тэр өөрөө ах дүүс хүлээн авах биш, тэднийг сүмийн гаргаж 
тавих, хүсэлтэй хүмүүст хориглодог (III Иохан 9-10). 

Жинхэнэ христианууд ганцаараа үнэн Сүмийг эзэлж, харагдах, зохион 
байгуулалттай хуралд гарч тавьж байгаа юм! 

Эдгээр нь тараагдсан хүмүүс Жон тэдний, "Тийм учраас ертөнц биднийг 
мэдэхгүй шүү дээ" гэж хэлсэн байсан (Иохан 3: 1). 

Нэр Христийн Бурханы сүмийн нөхөрлөл сэм гэтэж ороод удирдагчдын хол 
хариуцна байгаа юм, Христийн нэрээр, дараа нь Христийн сайн мэдээ байсан 



бол тэдний хуурамч сургаалуудыг "болгон олон хууран мэхлэх, орон нутгийн 
хурлуудыг баригдсан болон. (Hoeh H. яагаад ийм олон шашны. Сайн мэдээ 
сэтгүүл, May 1985) 

Үнэн итгэгчид болон үнэхээр итгэлтэй биш байсан бусад хооронд 
тусгаарлалтад талаар илүү нь, манай чөлөөт товхимол харж "Бурханы 
сүмийн тасралтгүй түүх." 

 

4. Бурханы аль Сүмийн хамгийн итгэлтэй байна вэ? 

 

Бурханы Сүм үнэн Христийн сүм байдаг тул эдгээр бүлгүүд ижил вэ? Бурханы 
Сүм (түүний дотор ч гэсэн, Ромын Сүм) гэж мэдэгдсэн бүлгийн оноо байдаг 
бөгөөд тэдний ихэнх нь хамгийн шилдэг нь Бурханы сүмийн Philadelphian 
үлдэгсдийг төлөөлөх мэдэгдсэн. 

Хэрэв та аль нэг нь шийдэх талаар яаж явах ёстой вэ? Нотолгоо, түлхүүр, 
чамайг туслах шинж тэмдэг байдаг уу? 

Мэдээж байдаг. 

Бурхан хүн (Иохан 6:44) дууддаг бол Тэр мөн тэдэнд сонголт хийх боломжийг 
олгоно. , Бурханы баруун Сүмийг сонгох нь маш чухал юм. Энэ нь миний 
туршлагаас сурсан зүйл юм. 

 

Зарим Оршил 

 

Миний сүүлээр өсвөр би үнэн Сүмийн маань жинхэнэ нэр нь "Бурханы сүм" 
болон бусад нотолгоог, сэжүүр, энэ товхимолд шинж тэмдэг нь цөөхөн 
байсан гэдгийг ойлгосон. Миний эцэг эхийнхээ гэрээс хөдөлж хэдхэн долоо 
хоногийн дотор би бямба гаригт зохион байгуулсан нь "Сүм Бурханы" 
үйлчилгээний байршлыг жагсаасан хуудсаар дамжуулан харах болсон. 

Тэгэхээр, энэ амралтын өдөр би Бурхан үйлчилгээ нь үнэн Сүм байх болно гэж 
үздэг вэ оролцсон байна. , Тиймээс би явж оронд орчим магадгүй100-

р хугацааны дараа пастор хоосон (утгагүй) давтан дахь "Есүс" Би энэ магадгүй 



Бурханы библийн болон үнэн Сүм (7 уд.харьц Матай 6) байж чадахгүй гэдгийг 
ойлгосон гэжээ үйлчилгээний. 

Тэр үеэс хойш би энэ нөхөрлөл, дэмжлэг зөв "Бурханы сүм" авах нь чухал 
байсан юм гэдгийг ойлгосон. 

7-13: бүлгүүд 2 & Илчлэлт 3 Сүмүүдийн сэдвийн тухай илүү ихийг мэдэхийг 
дараа би ч бас Бурханы хамгийн зөв Сүмийн Филадельфи Бурханы сүм 
Илчлэлт 3 хэлэлцсэн байна холбоотой байх болно гэж дүгнэсэн. 

 

Philadelphian мөрөөдөл ба сүсэг бишрэл 

 

Төрөл бүрийн теологичид Илчлэлт эхний гурван бүлэгт дурдсан чуулганууд нь 
зөвхөн бодит сүм, бас буцаж Төлөөлөгч Иоханы үеэс долоон үнэн Сүмийн 
түүхийн "эрин үеүүд" тоймыг төлөөлөл гэсэн байрлалд зохион байгуулж 
байна Есүс Христ. Хамгийн Есүсийн үгсийн дагуу, эцэст эдгээр сүмүүдийн 
итгэлтэй, Philadelphia хэсэг байсан юм. 

Philadelphia эрин (хувьд түүхийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл, үнэ 
төлбөргүй товхимол Бурханы сүмийн тасралтгүй түүх үзнэ үү) сүүлээр 
Херберт W. Армстронгийн хүний удирдлага дор 1933 онд эхэлсэн гэж 
зарим итгэж, түүний зонхилж ойролцоо дууссан гэж байсан юм 1986 онд 
түүний нас барсны цаг Библийн дагуу Гэхдээ тэр Philadelphia сүмд ч 
шаардлагатай үлдэгдэл сүм насны эцэс хүртэл байх нь (уд.харьц Еврей 13: 1; 
Илчлэлт 3: 10-11). 

Бурханы Радио Сүм (хожим нь Бурханы Дэлхий дахины Сүм гэж нэрлэх 
болсон), Бурханы сүмийн Philadelphia үеийн эхэнд үүсэх Херберт Армстронг 
Бурхан түүний эхнэр өгч, гэж үздэг хоёр хэсэг тунхаг зүүд өмнө байсан дараа 
нь батлагдсан байна (Херберт W. Армстронгийн, 1973, х. 187,193-
194 нь намтар). Тэр тэр зүүд (Армстронг HW. Ах нар болон хамтран ажиллагч 
үсэг, арваннэгдүгээр сарын 28, 1956) эхний хэсэг болох ямар биелүүлсэн гэж 
үздэг. 

Үүний нэгэн адил, Бурханы тасралтгүй Сүмийн үүсэх зүүд (Fesilafai Fiso 
Leaana Боб Таел хоёр өөр) дараа нь батлагдсан өмнө байна. Мөн бид Лома 
Армстронг-ийн тунхаг зүүдэнд хоёр дахь хэсгийг биелүүлж байна. 17-18 
(хувьд: зүүд Үйлс 2 хоногт эцсийн өдрүүд дэх Сүнсний бэлэг гэж амласан 



байна гэсэн хэдий ч Cog хүмүүс нэхэмжлэл гаргасан нь Philadelphia хэсгийн 
үлдэгсдийг удирдах баталж өөр ямар ч үнэн Cog бүлэг .дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл, Бурханы Сүмд) нь тасралтгүй түүх харах олон Laodiceans эртний 
садукайчуудын шиг ажиллаж, Бурхан хэрхэн ажилладаг хүлээн авахгүй (Марк 
12: 23-32). 

Бурханы үнэн Сүм 7 нотолгоо гэсэн гарчигтай түүний Аравдугаар сар, 
1979 Цэвэр Үнэн дугаар сард сүүлээр Херберт W. Армстронг тэр хүн Бурханы 
үнэн Сүм Philadelphia хэсэг байх болно мэдэрсэн долоон нотолгоог 
орсон. Үүнд мэдэх / сургалтын 1), Бурхан ?, Бурхан ба ариун үүсгэх болон Зөвт 
чанартай 2) Засгийн газар гэж юу вэ, 3) хэн, ямар хүн ?, байна 4) Үнэн 
Израилийн 5) Үнэн Сайн мэдээний тухай 6) Бурханы хаанчлалын засаглалын 
заах Сүмийн ?, 7) тэргүүлэх чиглэл юу вэ болон яагаад. Тэр бол Бурханы 
Дэлхий дахины Сүм эдгээр бүх юм гэдгийг 
мэдэрсэн. Бурханытасралтгүй Сүмийн Бид сайн байна. 

 

Ялангуяа бид заадаг хүмүүстээ холбоотой: 

1) эрт Христэд итгэгчид Бурханы дээр байсан харах, 

2) Бурханы Засгийн газар (Эцэг эрх мэдэл бүхий хамгийн өндөр, Түүний 
хайр хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг гэх мэт) болон 
зөв шударга зан чанарыг хөгжүүлэх нь Түүний зорилго (Ром нь 
шаталсан 5: 4; Матай 5:48) Түүний үйлчлэл (Ефес 4-сургаалын 
тусламжтайгаар: 11-16), 

3) Бурхан бие махбодийн санаатайгаар бий болгосон хүн (Эхлэл 2 Энэ 
нь: Бурхан (Ефес 3 гэр бүлд 45-48): 7), эдгээр гэж тэр (Иохан 6:44 
дууддаг) сүнслэг (1 Коринт 15 болж чадна 14-19) , 

4) нь орчин үеийн Израилийн хэн, хэрхэн гэдгийг бошиглолын (Эхлэл 
48, 49-ыг хамт хэлхээ холбоо, 1 Хаад 12: 19-20; Иаков 1: 1; Иеремиа 30: 
7; Даниел 11:39) 

5) Христийн хаант улсын сайн мэдээ (Марк 1: 14-15; Үйлс 1: 1-3) 

6) сүм нь Бурханы (Матай 24:14 ажлыг хийдэг болохын тулд буюу; 28: 
19-20; Иохан 6:29; Илчлэлт 3: 7-13; 1 Коринт 12: 1-31; 16: 9; 2 Коринт 6: 



14-18; Ефес 5: 25-32) үнэнээр (Дуулал 33: 4; Исаиа 61: 8; Иохан 17:17; 2 
Тимот 2:15), 

7) гэрч болон дэлхийд хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглан (Матай 
24:14), удалгүй ирж Мянганы (Илчлэлт 20 зохистой тэргүүлэх: 4), шавь 
нар нь Есүс тушаасан бүх зүйлийг зааж байхдаа (Матай 28:19 -20). 

Тайлбар: Херберт Армстронгийн үхэл, түүний хүний залгамжлагч урвалт 
орж, Бурханы сургаал өвөрмөц Сүмийн хамгийн татгалзсан дараа.  Үнэн сүм 
байгууллага болон бусад олон байгууллагууд оноос хойш бий болсон байна 
гэж олон зүүн байв. Урвалт Шинэ Гэрээ нь дахин (жишээ нь: 1 Иохан 2: 18-
19) нь юу болсон, яагаад жинхэнэ Христэд итгэгч чуулган түүхийг мөрдөх 
хэцүү байж болох нэг шалтгаан юм. 

Олон Сүмийн Бурхан бүлэг хүмүүсийн долоон оноо ихэнх нь буюу бүх 
нэхэмжлэх удирдагчдыг байдаг боловч бараг бүх үнэхээр Херберт Армстронг-
ийн оноо 2, 6, 7 дадлага хийх чадаагүй болон бусад зарим буруу ойлгосон 
байна. Энэ нь ухамсартайгаар, санаатайгаар, 6 & дээрх 7 дахь удирдагч гэж 
үзэж дор хаяж нэг бүлэг, энэ нь үнэн биш байсан сургаалын алдааг агуулсан 
мэдэж материал гэж тунхаг хийсэн байна. Хуурамч мессеж тархах тэр хүсэл 
эрмэлзэл нь Дуулал 33 хоногт үнэнээр хийх ёстой Бурхан-Бурханы ажлын 
ажлын эцсийн үе шат нь тэргүүлэх биш юм гэдгийг харуулж байна: 4. ЭЗЭН 
"Би үнэн дотор ажлаа чиглүүлэх болно" (Исаиа 61: 8) гэж хэлсэн, бас мэдсээр 
хэвлэн нийтлэх, илт ЭЗЭНий чиглэлийг хүлээн биш юм сургаалын алдаа түгээх 
хүмүүс. 

Бусад олон бүлэг хөнгөлөлт оноо 6 & 7 Гэсэн хэдий ч, энэ нь бас Херберт W. 
Армстронг оноо 6 болон цэг 7 хэсэгт хамаарах эд ангийн бичсэн зүйл байна:  

Матай 28: 19-20, 1) явж, сайн мэдээг номлох нь Бурханы зэрэг 
(Маркийн хувилбар, Есүс, Марк 16:15) ижил үгээр харьцуулах; 2) 
наманчилж мөн итгэдэг хүмүүст баптисм хүртээх; Дараа нь түүний 
дараа, 3) зарлигуудыг "(Херберт W. Армстронгийн нь намтар, х. 
523) сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. 

Сүмийн ЗОРИЛГО 1) дэлхийд Бурханы ирэх хаанчлалыг тунхаглаж, 2) 
сүргийг хооллож байна. 

"Loner" - "бие даасан христийн," Христийн-аас бусад өөр арга зам, 
түүний Сүмээр дамжуулан Түүний арга замаар хаант өөд авирч хүсэж - 



СУРГАЛТ Христийн байдлаар бэлтгэгдсэн байгаа бөгөөд захирч, 
Христтэй хамт хаан түүний хаант 
улсад! (Зууны үеийн Детектив, нууцлаг,p.270). 

Хэвлэх хэвлэл, радио, телевиз, аль нэгээр минут буюу түүнээс бага асуудал 
дэлхийн аль ч хэсэгт өөр хүрч болох ч утсаар - - Херберт Армстронг нь олон 
нийтийн харилцаа холбооны орчин үеийн тоног төхөөрөмж бүхий "сургасан 
хол илүү хүн хүрч болно хосолсон нэгдүгээр зууны элч "-ийн бүх 
дээш (Бурханы үнэн Сүм 7 нотолгоо,-р хэсэг 6. Цэвэр Үнэн, August 1979). 

Бурханы тасралтгүй Сүмийн Бид хэвлэх хэвлэл, радио, YouTube телевиз, 
телефон гэх мэт олон нийтийн харилцааны хувьд 21-р зууны 
аргыгашиглах бөгөөд байгаа нь мэдээж интернэт, тэр ч байтугай Херберт 
Армстронг ашиглаж олон нийтийн харилцааны хэлбэрийг илүү хурдан байх 
болно . Бид хаант улсын сайн нь олон сая сая хүрч, Есүс Матай 7 хуурамч нь 
үнэн мэдэх шалгуур байх ёстой гэж тунхаг болон эш үзүүллэгийн үнэний 
төрөл байдаг Үүнд: 15-18. 

Сургаалын үнэнийг хувьд, Херберт Армстронг бичсэн жил 
1933 (зууны, 1985 нууцыг) "Наад зах нь 18 үндсэн, чухал үнэнүүдийг оноос 
хойш үнэн Сүм сэргээгдсэн юм." Бүх хүмүүст "сэргээгдсэн үнэнүүд" Бурханы 
тасралтгүй Сүмийн итгэл нь албан ёсны мэдэгдэл (www.ccog.org 
боломжтой онлайн) байна. Энэ нь (хэрэв бүх биш) түүний удирдагчид нэг 
удаа Бурханы хуучин Дэлхий дахины сүмийн нэг хэсэг байсан бүлэг ихэнх 
тохиолдол биш юм. Цаашилбал, нэхэмжлэх хэн хамгийн тэднийг ч дараа нь 
бэлтгэсэн жагсаалтад найдаж жагсаалтыг сүүлээр Херберт W. Армстронг 
үнэндээ өгсөн ашиглах вэ биш (Philadelphia Сүм эрин түүний номлол 
нэртэй Номлолд р сарын 17, 1983 өгөгдсөн үзнэ үү), харинитгэдэг эдгээр 
Philadelphian сургаалд зууран барих биш үү удирдагч түүний үхэл (Бурхан 
эдгээр 18 үнэнүүдийг сэргээн:? тэдний хувьд та хэрхэн талархаж 
байна Worldwide Мэдээ, August 25, 1986). 

Есүс "Та ямар хурдан зохион байгуулах хэн ч таны титмийг авч болохын тулд" 
Philadelphians гэж анхааруулсан (Илчлэлт 3:11), энэ мэт Бурханы сүмийн 
Philadelphia хэсэг нь сэргээгдсэн сургаалын үнэнийг оруулах 
хэрэгтэй болно. Библи нь "цааш унах" болно үнэнээс итгэгчид байх юм шиг 
хүмүүс гэж өнгөрсөн хугацаанд тохиолдсон бол дахин ирээдүйн (уд.харьц 
Даниел 11-д болох болно гэж анхааруулжээ: 30-35; 1 Тимот 4: 1 



).Philadelphians гэж нэг удаа мэдүүлсэн зарим хүмүүс ч гэсэн сургаалыг хурдан 
зохион байгуулж байна. 

Бурханы хуучин Дэлхий дахины сүмийн нэг хэсэг нэг удаа тэдний үнэн шилдэг 
тэргүүлэх (Матай 24:14; 28:19) зэрэг дэлхийд Бурханы хаант улсын олон 
нийтийн тунхаг байрлуулж чадаагүй байна удирдагчидтай Ихэнх бүлгүүд, 
бүрэн бүх ойлгохгүй байна үнэнийг сэргээсэн, мөн хангалттай үнэнийг үнэтэй 
нь үгүй; Иймээс тэд "Philadelphia мантийн" (манлайлах байгууллага) гэж 
нэрлэдэг байна ямар эзэмшигчид биш гэдгийг харуулж байна. 14-17: гэв 
манти нь бүлэг мөн Илчлэлт 12-"эмэгтэй" төлөөлж байна. 

Еврей Ном заадаг: 

Ах дүүгийн хайр үргэлжлүүлэн үзье. (Еврей 13: 1) 

Яагаад энд авчрах? Учир нь "ах дүүгийн хайр" гэж орчуулсан 
үг Philadelphia. Philadelphia бүр энэ Laodicean удаа орж, үргэлжлүүлэх, 
түүнчлэн Бурханы сүмийн түүхийн туршид (зэрэгтэй тулд) байж байсан үгийг 
Грекийн хувилбар юм. Philadelphians гүнзгий халамжтай хүмүүс 
юм.Philadelphians ядуу, хуртэх боломжгуй төлөө анхаарал халамж тавьдаг.  

Төлөөлөгч Паул тухай бичсэн нь үнэхээр итгэлтэй сүмийн хоёр шинж чанарыг 
анхаарах хэрэгтэй: 

... Бурхан, амьд Бурханы үнэний багана ба газрын сүм гэр. (1 Тимот 
3:15) 

Өөрийгөө Бурханы зөв, үнэний үгийг хувааж, ичих байх хэрэгтэй биш 
юм бол ажилчин сайшаалган харуулахыг хичээнгүй байх хэрэгтэй. (2 
Тимот 2:15) 

Итгэлтэй Philadelphia үлдэгдэл, Илчлэлт 12 "эмэгтэй": 14-16 үргэлж үнэний 
багана болон газар зүй ёсоор хувааж (ялган таних), үнэний үгийг хичээдэг 
бөгөөд бүлэг юм. Би өмнө Сүм Бурханы байгууллагыг орхиж байсан шалтгаан 
нь тэд дахин дахин амлалт, ухамсартайгаар, санаатайгаар, эвдэж, мөн 
үргэлжлүүлэн тэдгээр нь үнэн биш байсан (мэднэ гэдгийг хэвлэсэн 
мэдээллийг гадагш илгээх явдал юм уд.харьц Иеремиа 48:10, Дуулал 33: 4 , 
Дуулал 101: 6-7; Исаиа 61: 8) бусад газарт нарийвчилсан юм (жишээ нь 
www.cogwriter.com). Биелүүлэхийн тулд хүчин чармайлт хүргэж Матай 24:14:; 
Тиймийн тул, энэ нь ямар ч урт хамгийн шилдэг нь Бурханы сүмийн 
Philadelphia үлдэгсдийг төлөөлж болохыг, Бурханы ашиглаж чадахгүй байна 



(Дуулал 101 8 7 уд.харьц Исаиа 61) намайг ятгасан гэх мэт тэр нь энэ 
нь Бурханы тасралтгүй Сүм байгуулахшаардлагатай байсан учраас юм. 

Хэрэв тийм бол үнэний багана, газрын 
өнгөрөх тусам, Бурханы тасралтгүй Сүмийн бусад Сүм Бурханы бүлгийн 
илүү Бурханы сүмийн эхэн түүхийн талаар илүү гүн ба дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг байдаг. Бид Есүс Христийн элч нар болон эш үзүүлэгчдийн (Ефес 
2:20) -ийн суурин дээр баригдсан байна. Бид Есүсийн эрт дагалдагчид ямар ч 
Сүмийн бусад нь Бурханы бүлгийн илүү заадаг зүйлээ илүү заадаг. Мөн Есүс 
бидний номлолд тушаасан бүх зүйлийг зааж эрмэлздэг бөгөөд байгаа хэвлэл, 
мэдээллийн хэрэгслээр (уд.харьц Матай 28: 19-20). Мөн бид ядуу бидний 
орлого (Галат 2:10) ихээхэн хэмжээний зориулдаг. Үүнээс гадна, манай 
зөгнөлийн тайлбар илүү гүнд байдаг, Бурхан бүлэг (уд.харьц 2 Петр 1:19) 
бусад алдартай Сүмд илүү, илүү библийн байна. 

 

Ямар Эш үзүүллэгийн тухай? 

 

Эш чухал байдаг вэ? 

Мэдээж. 

Эхний бүртгэгдсэн номлол нь гайхамшиг (Үйлс 2: 1-11) дараа болсон онд 
Төлөөлөгч Петр Библийн эш үзүүллэгийн (: 14-40 Үйлс 2) мэдээ арга хэмжээ 
холбоотой. Хүмүүс Петр хэлэлцсэн үйл явдлыг мэдэж байсан хэсэгчлэн, учир 
нь олон төлсөн анхаарал болон мянга мянган (Үйлс 2:41) хөрвүүлсэн байна. 

Гайхамшгууд Шинэ Гэрээн дэх бусад бичигдсэн номлол хамгийн өмнө 
чадаагүй ч гэсэн, чанга яригч нь үзэгчдийг илүү сайн хүрэх бошиглолын болон 
Библийн бусад хэсэгт үйл тэнцэх оролдсон бэ (жишээ нь, Үйлс 17: 22-31). 

Энэ нь Есүс, сүүлийн зурваст Есүс өгсөн (Марк 1:14 хаант улсын сайн мэдээг) 
номлож гэж тэмдэглэгдсэн анхны зурвас (Илчлэлт ном) бошиглолын байсан 
гэдгийг ойлгох нь чухал байж болох юм. Тэр (жишээ нь Матай 24, Лук 21) 
өгсөн Янз бүрийн мессеж ирэх нь дэлхийн үйл явдалд холбоотой байна. 

Prophecy итгэгчдийн хувьд шинж тэмдэг юм: 



Тиймээс хэл эш үзүүллэг үгүй биш итгэдэггүй харин итгэгчдийн хувьд 
шинж тэмдэг юм, харин итгэгчдийн хувьд ч итгэдэггүй хүмүүсийн төлөө 
бус тэмдэг юм. (1 Коринт 14:22, англи хэлний стандарт Библи) 

Тиймээс хэл биш, харин итгэдэг хүмүүст ч үл итгэгчдийн нэг тэмдэг 
байна; Харин эш итгэдэггүй хүмүүсийн төлөө бус харин итгэдэг 
хүмүүсийн төлөө биш юм (1 Коринт 14:22, NKJV)  

Библи хэлээр (1 Коринт 12:28) өөр өөр төрлүүд байдаг 
юм байна, Бурханы тасралтгүй Сүм дэх бидний сайн дурын орчуулагчид 
болон бусад гэж дүүргэх тусална. Гэхдээ энэ нь эш, зөв эш тайлбарлаж, 
итгэдэг хүмүүст зориулсан тэмдэг байх ёстой юм багтана 
анзаарсан. Бурханы тасралтгүйСүмийн Бид ойлгож, бусад Cog бүлгийн илүү 
бошиглолын илүү олон асуудлыг тайлбарлах вэ. 

Энэ нь эш үзүүллэг нь үнэн Сүмийн хамгийн чухал шинж чанар юм гэсэн үг 
үү? Үгүй ээ, хайр (: 1,8 уд.харьц 1 Коринт 13) юм. 

Гэсэн хэдий ч, хайр эрмэлзлэл нь Библийн эш хамт нягт холбоотой байдаг (1 
Коринт 14: 1). 9-12: үнэхээр үнэн хайр бүхий хүмүүс 2 Тесалоник 2 заасны 
дагуу зарим эш үйл явдлаас хэлтрүүлэгдсэн болно. 

Өнөөдөр их хэмжээний нийгмийн өөрчлөлт явагдаж байна. Тэдний олонх нь 
Библийн эш байна. Гол эш Есүс (жишээ нь Матай ойлгохын тулд эцэст нь 
Түүний дагалдагч уриалсан гэж - Тэр ч байтугай хооронд магадгүй нэг 
улирлын бүхэлд нь Библийн гуравны нэг нь бошиглолын, ихэнх бүлэг нь 
ердөө л Библи дэх янз бүрийн гол эш-ий тухай үнэнийг ойлгож чадахгүй ч 
24:15, Марк 13:14). 

Зарим нь, Библи, бас хөнгөлөлт итгэж, эсвэл эш хайдаг гэж мэдэгдсэн хэдий 
ч. Гэхдээ энэ нь үнэн Христэд итгэгчдийн хувьд тохиолдол байх ёстой биш юм:  

"Тэд аль хэдийн эсүүд үед, инжрийн модны хараач, бүх модод. 30 Та 
харж, тэр зун өөрсдөө мэдэж одоо ойролцоо. 31 Тиймээс та нар 
бас таэдгээр зүйлүүд болж хараад Бурханы хаанчлал гэдгийг бид мэднэ 
ойролцоо. 32 баттайгаар, би та нарт энэ үеийнхэн ямар ч аргаар бүх зүйл 
явагдана хүртэл алга болно гэжээ. 33 Тэнгэр, газар өнгөрөн одох боловч, 
миний үгс ямар ч аргаар алга болно. 

"Гэхдээ анхаарал өөрсдөдөө, та нарын зүрх сэтгэл carousing, архидан 
согтуурах нь доош жинтэй байх вий гадаргуу дээр амьдардаг бүх хүмүүс 



дээр занга лугаа адил ирэх нь авч, энэ амьдралын санаа тавьдаг, тэр 
өдөр гэнэт чам дээр ирж байна. 35 бүх дэлхий. 36 Watch тул, та нар 
нэвтрүүлэх, мөн Хүний Хүүгийн өмнө зогсох ирэх эдгээр бүх зүйлийг 
зугтахыг зохистой тоолж болно гэдгийг үргэлж залбирч байна. "(Лук 21: 
29-36) 

Есүс дагалдагч үргэлж Түүний хариуд холбоотой арга хэмжээ, эш анхаарлаа 
хандуулах хэрэгтэй болно хэмээн заасан гэдгийг сануулж байна. Есүс дахин 
дахин ийм Матай 24:42, 25:13 гэх мэт бусад судрууд дахь зөгнөлийг 
биелүүлэх гэж дэлхийн үйл явдлын харах Өөрийн дагалдагчдыг хэлэв;Марк 
13: 9,33,34,35,37, мөн Илчлэлт 3: 3. Есүс дагалдагч харж үзэж байна. 

Есүс мөн Ариун Сүнс, "Үнэний Сүнс" бүх үнэнийг эш үзүүллэгийн хүмүүсийн 
дотор ойлгоход итгэлтэй туслах болно гэж сургасан нь: 

Би одоо ч гэсэн чамд хэлэх олон зүйл бий, гэвч та нар одоо тэдгээрийг 
даахгүй. Гэсэн хэдий ч, ... үнэний Сүнс болох ирсэн үед {энэ} та нарыг 
бүх үнэн уруу удирдана болно; ... Чамд ирэх зүйлийг хэлж өгөх 
болно. (Иохан 16: 12-13) 

Ариун Сүнсийг байх, Ариун Сүнсээр зөв удирдаж байгаа нь бидэнд эш 
ойлгоход бидэнд тусалдаг. 

Библи нь заадаг: 

Сүнсийг унтрааж болохгүй. Зөгнөл басамжилж болохгүй. (1Thessalonians 
5: 19-20) 

Гэсэн хэдий ч, олон Бурхан бүлгийн янз бүрийн Сүмд хүмүүс, түүний дотор 
Бурханы Сүнс одоогоор одоо бошиглон ажиллаж байна гэж үзэж байгаа юм 
шиг байна. Олон мөн библийн зөгнөл гадуурхах ба ихэвчлэн байдаг, 
тэдгээрийг зөв тайлбар (ууд). 

Одоогоор энэ дэлхий дээр, Бурхан Өөрийн итгэлтэй, зөв одоо явах хэрэгтэй 
эцсийн хугацаа эш үзүүллэгийн анхааруулга тунхаглаж байгаа нь үнэн зарц 
нар байна. 

Библи заадаг: 

Үнэхээр Эзэн Бурхан эш Өөрийн зарц Түүний нууцыг илчилдэг бол, юу 
ч хийдэг. 8 арслан архиран байна! Хэн айхгүй байна гэж үү? Их Эзэн 
Бурхан айлдсан байна! Харин хэн эш үзүүлж чадах вэ? (Амос 3: 7-8). 



Гэсэн хэдий ч, эш-нд Нью Гэрээний сургаал, түүнчлэн (жишээ нь Үйлс 2: 17-20; 
Ефес 4:11; 1 Коринт 14), хамгийн Бурхан бүлгийн 21-р зууны Сүмийн итгэхгүй 
байна тэнд одоогоор ямар нэгэн эш үзүүлэгчид нь муу байна, тэр эцсийн 
хугацаа Библийн эш үзүүллэгийн гол элементүүдийг буруу ойлгодог.  

Түүнээс гадна, Бурхан бүлгийн сүмийн нэг л харин Бурхан өнөөдөр дор хаяж 
нэг эш үзүүлэгч гэж хүлээн зөвшөөрч байна (CCOG нэг бус байдаг), тодорхой 
эш үзүүллэгийн болон сургаалын алдаа заасан магадгүй бошиглолын хувь 
сонсож байсан учраас тэдгээр нь / байдаг байсан хуурамч эш үзүүлэгчид.  

 

Бурханы тасралтгүй Сүмийн Philadelphian ахлагч юм 

 

Филадельфи хамгийн үнэнч үлдсэн хэсэг нь байх хүсэлтэй хүмүүс Сүмийн 
Бурханы бүлэг гэсэн хамт байхыг хүсэж байна: 

1. түүний дээд ач холбогдол (;: 19-20 28 Матай 24:14) гэрч болон 
хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглан болгодог. 

2. ялангуяа Африк, Азийн шиг ядуу бүс нутагт бэлэвсэн эмэгтэй болон 
өнчин (Иаков 1:27), түүний дотор ядуу ах дүү (Галат 2:10), дэмждэг. 

15-17: 3. Үнэхээр Матай 18-, түүний дотор библийн засаглал (1 Коринт 
12:28) үйлддэг. 

19-20; Илчлэлт 3:, 13:35, Лук 4:18, 14:13,, Матай 24:14 28 16-20: 4. 
тунхаг, сургаалын, бошиглолын болон хайрын Есүс хэлсэн жимс 
жимсгэнэ (Иохан 7 Байна : 7-13). 

5. Тэд Сүмд байдаг гэж боддог хүмүүс хол унаж байх нь анхааруулсан (1 
Тимот 4: 1). 

6. сүнслэг бэлэг, эцсийн өдрүүд (: 17-18 Үйлс 2), мөрөөдлийг хүлээн 
авах гэх мэт үзэж байна. 

7. Илчлэлт 2 & 3 сүм түүхэн болон одоогийн үүрэг ойлгодог. 

8. тайлбарлаж Библийн эш үзүүллэгийг хангалттай сайн (жишээ нь, 
Даниел 11: 29-45; Матай 24) ойлгодог:; Их зовлонгийн өмнө зугтаж 



байх үед (14-16 Илчлэлт 3:10, 12 нь 15-20 Матай 24) мэдэх (Матай 
24:21). 

Хамгийн шилдэг нь Бурханы сүм (Илчлэлт 3: 7-13) Филадельфийн хэсгийн 
үлдэгсдийг төлөөлж нэг бүлэг нь 21-р зуунд Бурханы тасралтгүй Сүмюм. 

Есүс тэдгээр нь бүлээн ажил байна, наманчилж, эсвэл үр дагаврыг (: 14-22 
Илчлэлт 3) тулгарах хэрэгтэй гэж Laodiceans анхааруулсан байна.Бошиглолын 
талд, бодит байдал Laodicean сүм эш үзүүллэгийн үл ойлголцох нь төрөл 
бүрийн юм. 

Laodiceans эцсийн хугацаанд нь Христэд итгэгчдийн ихэнх хэсгийг төлөөлж 
хойш (тэд долоо дахь сүмийг болон Илчлэлт 1-3 дахь сүмүүдийн бүлэг 
төлөөлөх), тэд бошиглон юу болж байгаа бүх харж чадахгүй болно шалтгаан 
байж, үнэхээр юу нь байх ёстой Их зовлонгийн эхлэх хүргэж байна.  

Бурханы сүмийн нэг хэсэг байх бололтой Laodicean байгууллагын хүрээнд, Их 
Зовлон эхэлнэ үед мэдэх нь саад болно эзэмшиж байгаа эш үзүүллэгийн 
албан тушаалд янз бүрийн байдаг. 

Эдгээр буруу үзэл бодол арван найман доор жагсаав: 

1. олон бүлэг албан ёсоор зааж байна вэ биш, / эсвэл Илчлэлт бүлэг 2 & 
3 тэд заримдаа Илчлэлт чуулгануудад талаар зааж ч чуулгануудад 
холбоотой Сүмийн эрин үеүүд нь санаа нь итгэхгүй байна. Олон тэдэнд 
олон тооны тайлан ирээдүйн эш үзүүллэгийн ур дагаврыг дагуулж 
байдаг байсан гэсэн хэдий ч нэг претерист эдгээр сүмүүдийн (Сүүлийн / 
түүхэн) үзэл илүү авч (жишээ нь Илчлэлт 1:19, 2:22, 3: 3; 3:10) . Янз 
бүрийн бүлэг энэ нь тодорхой бошиглолын талыг зааж байхгүй бол 
Яагаад гэвэл, олон өөрсдийн асуудлыг олж харахгүй байна, Их 
зовлонгийн замаар явах хэрэгтэй болно. 

2. бүлэг үнэхээр өндөр ач холбогдолтой гэж хийх вэ, мөн / эсвэл 
харуулж байдлаар ийм Хаанчлалын сайн мэдээ ч Матай 24:14 тутамд 
гэрч болгон дэлхийд номлогдох ёстой гэдэгт итгэхгүй байна тэд үнэний 
төлөө хайраа хангалтгүй байна (уд.харьц Иеремиа 48:10, Дуулал 33: 4), 
тиймээс тэд байдаг ч бодит Philadelphian ажлыг хүргэж байна. Зөвхөн 
Philadelphians бүх дэлхий дээр ирэх болно шүүх цаг хамгаалсан болно 
гэж амласан юм шиг, Laodiceans Матай 24:14 үед Матай 24:15 тутамд 
зугтаж биелүүлсэн эсвэл үед ойлгож болно. 



3. өргөн зохион Laodicean харах Хойд Ги нг Даниел 11:40 онд Өмнөд 
хаан булаан хүртэл агуу их гай гамшиг эхэлж чадахгүй гэж заах юм. Энэ 
нь харах баримтыг зээг тэр агуу их гай гамшиг Иаковын асуудал 
(Иеремиа 30: 7) хугацаа орно хойш, энэ нь АНУ, Их Британи руу 
довтоллоо ороход шиг нь англо-саксон холбоотнууд (уд.харьц Даниел 
11:39) эхэлдэг. Бүлгийн зарим нь энэ удаа оройтож Херберт W. 
Армстронгийн 1979 өөрийн үзэл бодлыг өөрчилсөн (Time Бид онд үү 
Одоо. Пастор Ерөнхий тайлан, Vol. 1-р 15-ны дотор зохион 
байгуулсан учраас энэ дэс дараалсан алдаа наалдан November 20, 
1979). Хойд хаан Даниел 11:39 хүчтэй цайзуудыг (АНУ, Канад гэх мэт) 
Эдгээр арилгах болно оноос хойш Даниел 11:40 онд Өмнөд хаан 
хулгайлах өмнө тэд хэн энэ үзэл байх нь болно барих Их Зовлон энэ 
эхэллээ дараа эхлэх юм бол мэднэ. 

4. Янз бүрийн 12-13 яг арав буюу арван одоогоор тогтоосон орнуудын 
бүрдсэн байх ёстой: Илчлэлт 17 Араатан эрчим хүчний эцсийн 
тохиргооны гэж үзэж байна. Энэ нь маш олон шалтгааны улмаас 
"үндэстэн" эдгээр хэсгүүдэд биш юм Грек нэр томъёо, ишлэлүүд хоёр 
ирээдүйн бүтцийн шинэчлэлийг цаг нь хэлж байгаа үнэн хэрэгтээ дотор 
нь буруу юм. Дахин зохион байгуулж хаант үргэлж өмнө хил дотор 
байж чадахгүй бол, энэ нь ирээдүйд тохиолдол байх магадлалтай 
юм. Европын холбоо, одоогоор 28 гишүүнтэй, олон боломжит 
гишүүнтэй, сайн эцсийн тохиргоо арав буюу арван нэгэн үндэстэн байх 
ёстой гэж шаардах зарим гишүүн үндэстнүүдийг (Их Британи гэх мэт), 
алдаж болох боловч Библийн нийцэж байна. Нэмж хэлэхэд, Cog-ын 
Филадельфи хэсгийн түүхэн байр суурь (Херберт Армстронгийн дагуу) 
наад зах нь арван бичиг баримт (Энгийн Үнэн, Сайн мэдээ, Маргааш 
Дэлхийн, танилцуулга, хамтран ажиллагч захидал, Библи захидал 
Курс) арван бүрдэнэ гэж заасан арван үндэстэн ба / эсвэл 
үндэстнүүдийн бүлэг (нэг үндэстний эсрэг гэх мэт) байна. Тоо гэдгийг нь 
бууруулдаг бол, арав, арван нэгэн аль нэг үндэстнийг байх Араатан 
тохиргооны талаар шаардах хүмүүс болох тэд үзэж гэмшихгүй бол агуу 
их гай гамшиг эхэлж байна гэж ойлгож болно. 

5. Хэд хэдэн Laodicean бүлэг тодорхой Даниел 9:27, үүний хоёр дахь 
хагас Даниел 11:31 болон Матай 24:15 Есүсийн үг (тэд Даниел 9:27 
Христ биелсэн итгэх хандлагатай байдаг) хамт хэлхээ холбоог буруугаар 
ойлгож. Энэ хэсгийг буруу ойлгох хүмүүс юу болж байгаа нь зөв 



урьдчилан анхааруулга байх болно ч агуу их гай гамшиг эхэлнэ үед 
магадлалтай мэднэ. 

6. Нэг буюу хэд хэдэн бүлэг нь Их Зовлон ирэх жил, эсвэл тийм эхэлдэг 
болохыг заадаг. Их Зовлон зөв батлагдсан байна Даниел 9:27 нь "энх 
тайвны гэрээ" дараа ойролцоогоор 3 жил хагасын хүртэл эхлэхдээ тийм 
биш (энэ хараахан болоогүй байна), энэ агуу их гай гамшиг 2019 өмнө 
эхлэх боломжтой юм. хэмжээ жил уналтаас-д баталгаажуулсан байх 
хамгийн их магадлалтай байдаг тул (уд.харьц Левит 23:24; 1 Коринт 
15:52), тэр ч байтугай 2019 болох ч удахгүй юм. 

7. Зарим бүлгүүд Даниел 12-1335, 1290, болон 1260 хоногийн буруу 
тайлбар зааж эсвэл (хамгийн Cog бүлэг) -ийн хэсгүүд нь өөр бусад 
асуудлууд байгаа агуу их гай гамшиг эхлэх үед тэд ойлгохгүй байна гэж. 

8. Хамгийн Laodicean бүлэг Хабаккук 2 ойлгох нь амжилтгүй болдог: 2-8, 
АНУ, Их Британид гарч анхааруулах гэсэн зөв авч байна. Нэг бүлэг нь 
зааж байсан ч, ямар дотоод улс төр, түүний өсөлт удирдагчдын нэг юм 
шиг харагддаг болж бартаат дээр тулгуурласан байна. АНУ-ын өр 
"тэсрэх бөмбөг" өсч сануулъя хэрэгтэй зүйл бөгөөд Хабаккук 2: 2-8 энэ 
учруулж байна гэж Библийн аюул гарч харуулж байна. Энэ нь зарлаж, 
CCOG бид үүнийг хийж байгаа юм байх ёстой. 6 Их зовлонгийн эхлэл 
холбоотой бөгөөд Иосефын овгуудын өртэй үр удамд эсрэг халдлага 
нэг шалтгаан нь: Олон Хабаккук 2 гэж ойлгож болохгүй. 

9. Хамгийн Laodicean бүлэг янз бүрийн "Елиа Heresies." Байна Ийм 
учраас тэд эцсийн Елиа хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй болно. Зарим нь 
тэрээр нэгдүгээр сарын 16-, 1986 оноос хойш нас барсан байна гэсэн 
хэдий ч, тэр Херберт Армстронг байсан байх гэж бодож байна, энэ үхэл 
эцсийн Елиа тухай түүний бичгээр дагуу түүнийг disqualifies (зууны 
нууцыг. 1985, х. 349). 12-13: Зарим бас ямар ч Елиа ирэх, эсвэл тэр сүм 
биш, хувь хүн, Марк 9-д асуудлаар Есүсийн сургаалын эсрэг явдаг юм нь 
байдаг гэж боддог. 

10. 30-39, Матай 24: 9- 22, Илчлэлт 12: 14-17 Laodicean олон бүлэг 
Даниел 7:25, 11-д ирэх ялгаатай хавчлагыг (болон бусад асуудлыг 
шийдвэрлэх) ойлгохгүй байна. Мөрдлөг хавчлагын эш хүн амын 
шилжилт хөдөлгөөн анх Philadelphians үндсэндээ, (мөн тэдний биш) 
дайрахаас үед Laodiceans Их Зовлон эхлэх гэж байна гэдгийг нотлох 



баримт болгон энэ хавчлага харахгүй. Одоогийн CCOG вэ гэж эцсийн 
удаа Philadelphian сүмд 32-35: Бурханы хуучин радио Сүм (хуурамч ах 
дүүсийн болгоомжил харж Сайн мэдээ, January 1960 оны!)Тусгайлан 
Даниел 11-хавчдаг судруудыг ашигласан. 

 

11. дугаар бүлэг (: 14-16 заадаг Илчлэлт 12 ямар ч) нь зугтаж аюулгүй 
байдал, физик газар байдаг гэдгийг зааж байна. Тэгэхээр, энэ үзэл 
барьж буй нэг их зовлонгийн эхлэхээс өмнөхөн руу зугтаж эрмэлзэлтэй 
байх болно. 

12. "хараат бус" ихэнх нь Зефаниа 1-3 заадаг: 2 ямар ч зугтаж цаг өмнө 
"хамтад нь цуглуулах" хэрэгтэй гэж үзэж байна. Тиймээс энэ бүлэг нь 
тэд нэг хэсэг биш юм үед тэд хамт зугтаж хандлагатай болно 
магадлалтай биш юм зүгээр л агуу их гай гамшиг (уд.харьц Илчлэлт 12: 
14-17) эхлэхээс өмнө хийдэг. 

13. Дор хаяж нэг бүлэг буруугаар Хойд хаан Даниел 11:40 онд Өмнөд 
хаан булаан дараа Даниел 11:31-ын хоосролын бузар болдог гэж үзэж 
байна. Энэ ингэж болох байх болно учир тэр албан тушаалд атгагч 
тэдгээр хүмүүс агуу их гай гамшиг эхэлнэ үед (: 15,21 уд.харьц Матай 
24) ойлгохгүй байгаа юм. 

14. олон бүлэг Бурханы Антихрист / Хуурамч Бошиглогч тэнгисийн 
Араатан биш юм: сүм (3-4 2 Тесалоник 2) сууж нүглийн хүн гэж 
заадаг. Гэсэн хэдий ч, энэ нь тэнгисийн энэ Араатан, Хойд эцсийн Хаан (: 
35-36 Даниел 11) юм. Тиймээс хэзээ энэ болж байгааг буруу байрлалд 
атгагч тэдгээр хүмүүс өөрийн бошиглолын ур дагаврыг дагуулж 
ойлгохгүй байгаа юм. "Мөхлийн хүү" гэсэн таних эцсийн үед ойлгох нь 
чухал юм. 

15. Хэдэн Laodicean бүлэг Иерусалимд нэгэн еврей сүм Есүс өгөөж өмнө 
бүтээсэн байх болно гэж заадаг. Энэ нь шаардлагатай биш юм алсаас 
боломжтой байдаг боловч (Шинэ Гэрээн дэх "Бурханы сүм" Христэд 
итгэгч биш, харин орчин үеийн еврей, байршил нь хийж байна).Хэдэн 
заримдаа заадаг гэж тийм юм болоогүй юм уу гэсэн албан тушаалд 
атгагч тэдгээр хүмүүс агуу их гай гамшиг эхэлнэ үед ойлгож болно.  



16. Дор хаяж нэг Laodicean бүлэг Илчлэлт 17:12 арван хаад нь юуны 
өмнө Европын цахилгаан буй оронд дэлхийн арван бүс нутгийн асуудал 
эрхэлсэн байх ёстой гэж заадаг. Энэ дээр шаардлага агуу их гай гамшиг 
эхлэх гэж байхад ийм бүлэг магадгүй ойлгож чадахгүй байна гэсэн үг 
юм. 

17. Дор хаяж нэг 1-10 Европын биш юм: Laodicean бүлэг Илчлэлт 13 
Араатан гэж заадаг. Араатан эрчим хүч Европ (уд.харьц Даниел 9: 26-27) 
гарч болно оноос хойш энэ ойлгохгүй байна хүмүүс агуу их гай гамшиг 
эхлэх гэж байгаа үед ойлгож болно. 

18. Дор хаяж нэг буюу томоохон Laodicean бүлгийн хоёр Их зовлонгийн 
эхлэл холбоотой Даниел 11 дарааллын эхний ишлэл Даниел 11:40 
болохыг заадаг. Харин үүний оронд тэд Даниел 11:39, Даниел 11:31, 
мөн Иаковын Хэцүү цагт эхлэх нийцэж байна удаагүй байна эхэлдэг 
болохыг заах ёстой (Иеремиа 30: 7). Их Зовлон эхэлнэ үед Даниел 11:40 
байрлалд барьж хүмүүс ойлгохгүй байгаа юм. 

Мөн олон илүү байдаг. Гэсэн хэдий ч, энэ нь зөвхөн дээр дурдсан онооны нэг 
буюу түүнээс дээш буруу ойлголт ойлгож байх нь агуу их гай гамшиг эхэлнэ 
үед авдаг. Зөвхөн Бурханы тасралтгүй Сүм байсан эдгээр асуудлыг бүх 
талаар "зөв, үнэний үгийг хувааж" (2 Тимот 2:15). 

Тэд үнэхээр Philadelphian биш юм (ямар ч тэд хийж болох нэхэмжлэлд) оноос 
хойш Даниел 11 бошиглолын дараалал ба дэлгэрэнгүй мэдээллийг ойлгохгүй 
байна, эсвэл тэд Есүс Матай зэрэг газарт заадаг зүйлээ зангиа хэрхэн гунигтай 
бодит байдал дээр энэ нь хамгийн Сүм Бурханы бүлэг юм 15-20, улмаар ирэх 
агуу их гай гамшиг (Матай 24-с хамгаалж байх явж чадахгүй болно:: 21-22 
Яагаад гэвэл энэ болон бусад эш үзүүллэгийн үл ойлголцох 24. эдгээр бүлгүүд 
нь Матай 24 Есүсийн заавруудын дагуу зугтах хэрэгтэй үед ойлгож байх болно 
). 

Бидний зүгээс энэ дууны дэмий ба сагсуу вий, намайг бусад бүлгийн Бурхан 
удирдагчдын урт хугацааны өндөр түвшний Сүм, ялангуяа 
биднийБурханы тасралтгүй Сүмийн тухай зааж тэдгээр оноо тус бүр дээр 
намайг (Bob Thiel) хэлсэн байна гэж заасан зөвшөөрөх эдгээр оноо, тэр ч 
байтугай өөрсдийн бүлгүүд заадаг ямар ялгаатай гэж тэр дундаа зөв 
юм. Харин "байгууллагын" (мөн үнэхээр библийн биш) шалтгаанаар тэдний 
бүлэг олон нийтэд зааж байна. 



Есүс "Энэ үед хүртэл ертөнцийн эхнээс хэвээр байна гэх мэт агуу их гай 
гамшиг байх болно, ямар ч, эсвэл хэзээ ч байх болно" (Матай 24:21) 
анхааруулсан байна. Есүс түүнээс Philadelphian Христэд итгэгчид хамгаалах (: 
7-10 Илчлэлт 3) амласан. Бусад Христэд итгэгчид тэр амлалтыг хүлээж 
аваагүй. 

Нь эвдэгдэж яам дээр хэт их найдаж байгаа хүмүүс (Езекиел 34: 7-10) тэдэнд 
судрын дагуу үнэхээр биш юм зөгнөлийг заах ойлгох хэрэгтэй гэж бүлэгт 2 & 3 
Илчлэлт 21 Лук Есүсийн үгсийн дагуу, зөвхөн харьцангуй цөөн Христэд 
итгэгчид шүүх цагийн дэлхий (: 14-17 уд.харьц Илчлэлт 12) дээр ирэх болно 
хамгаалсан болно. Үйлчлэлд үнэхээр итгэлтэй сонсох байх болно хүмүүс бас 
хувь заяа (: 11-16 уд.харьц Ефес 4) хуваалцах болно. 

Үнэхээр Бурханы тасралтгүй Сүмд бид: 

"Мөн бошиглолын нь илүү баттай үг байх; та нар тэрхүү та нар 
анхаарал, өдөр үүр цайтал, мөн харанхуй газар гэрэлтдэг гэрэл нарт 
өгөх тэр өдөр од та нарын зүрх сэтгэлд бий (2 Петр 1:19, KJV) "сайн 
байна. 

Энэ нь Библи нь тэд хамгаалж байх болно мөн Бурханы сүмийн эцсийн 
хугацаа Philadelphian үлдсэн нэг хэсэг байх шаардлага байхгүй гэж бодож 
байна бие даан анхааруулж гэдгийг онцлон тэмдэглэж байх ёстой (уд.харьц 
Зефаниа 2: 1-3). Шинэ Гэрээ нь Христэд итгэгчид үнэхээр сүмийн нэг хэсэг 
байх ёстой гэдэг нь тодорхой юм (Ефес 4: 11-16; уд.харьц 1 Коринт 4:17; 10: 
32-33) Бид төгсгөл ойртох -especially шиг (Еврей 10:24 -25, уд.харьц Зефаниа 
2: 1-3). 

Laodicean бүлэг болон / эсвэл хувь хүмүүс Есүс Илчлэлт 3:19 онд тэднийг 
уриалж байна гэж наманчлах аваас, тэд магадгүй Их Зовлон эхлэх үед болно 
(Матай 24:21) ч гэсэн эхлэхээс өмнө зугтаж мэднэ (Матай 24:15 мэдэх байх 
болно -20). 

(Эсэх сүүлийн үеийн буюу түүнээс дээш) Библи дээр өөрийн бошиглолын үзэл 
бодол олон асуудал дээр буруу уламжлал дээр тулгуурладаг Cog бүлэг нь "эш 
үзүүллэгийн итгэлтэй үг" байхгүй байна гэсэн оройтсон сурах гэж байгаа бол 
(2 Петр 1:19, KJV) . 



(Илчлэлт 3: 14-16), гэхдээ тэр нь бас учир тэд энэ тухай зовох гэж тэд бодож 
байсан болохоор тэд хэрэгтэй гэж сургасан нь: Есүс Laodiceans тэд олон 
чиглэлээр өөрчлөх (17-19 Илчлэлт 3) хэрэгтэй гэж хэлсэн . 

Бусад Cog бүлэг энэ товхимол болгон явсан биш гэж байна Библийн байна 
гэж илүү эш үзүүллэгийн болон бусад ялгаа бас байдаг. Бодит байдал гэж 
ажлын эцсийн үе шатанд зөв онцлон анхаарч, хангалттай өндөр талаар Библи 
барьж үнэхээр Philadelphian хайр дадлага Есүс сургасан бүх зааж, нэг нь 
Бурханы Сүнсний хоёр хэсэгт нь тослогдсон үл тоомсорлож, ямар 
(санагдуулам байна Елиша, 2 Хаад 2: 9-13) CCOG шилдэг хүний удирдагчийн 
хувьд эш үзүүллэгийн анхааруулга хэрэгсэхгүй Cog бүлгүүд өөрсдийн аюулд 
маш хийж байгаа юм. 

Зарим хөнгөлөлт эш үзүүллэгийн ач холбогдол боловч Төлөөлөгч Паул заасан 
зүйлийг анзаарч: 

Мөн энэ цаг мэдэж одоо нойрноосоо сэрэх нь цаг нь болжээ гэж 
хийх; одоо бидний аврал бид эхлээд итгэсэн үед илүү ойр 
байна. 12 шөнө хол өнгөрүүлсэн байна, өдөр ойрхон байна. Тиймээс 
биднийг харанхуйн ажлыг зайлуулагдах байг, мөн гэрлийн зэвсгүүдийг 
дээр тавьж үзье. 13 нь бидэнд зөв, өдөр болгон, revelry болон архидах 
нь биш, садар самуунд уруу татах, тачаал нь биш, хэрүүл болон атаа 
жөтөө нь биш явж үзье. 14 Гэвч Их Эзэн Есүс Христэд тавьж, түүний хүсэл 
тачаалыг гүйцэлдүүлэхийн тулд махан биеийн ямар ч заалт байна. (Ром 
13: 11-14) 

Бид Паул гэж бичсэн бол илүү одоо төгсгөлд нь маш их ойр дотно биш 
үү? Паул ч үнэн Христэд итгэгчид Есүс буцаж байсан үед ойролцоогоор сайн 
мэдэхгүй байсан бусдын адил биш байх ёстой гэж заасан (1 Тесалоник 5: 4).  

Төлөөлөгч Петр бичсэн нь: 

Тиймээс, эдгээр бүх зүйл ууссан болно оноос хойш, хүний ямар арга та 
нар ариун ёс ба бурханлаг 12-д хайж, Бурханы өдөр ирэх яаравчлуулж нь 
тэнгэр ууссан байх болно, учир нь гал дээр байх байх ёстой, болон 
элемент нь гал халуунд хайлах юм бэ? 13 Гэсэн хэдий ч бид, Түүний 
амлалтын дагуу шинэ тэнгэр, зөвт байдал оршдог нь шинэ дэлхий харж 
байна. (2 Петр 3: 11-13) 



Зөв эш үзүүллэгийн үйл явдалд анхаарал хандуулах нь зөвхөн нэг нь Есүсийн 
(Лук 21:36;) бэлэн байх тусалдаг, бас өөрчилж хангалттай амьдралаа шалгах 
Христэд итгэгчдийг авахын тулд тусгал дасгал байх зорилготой юм тэд байх 
ёстой (уд.харьц Ром 13 : 11-14; 2 Петр 3: 10-13). Та дэлхийн үйл явдлуудыг 
харж байх ёстой гэж зөв Библийн эш гэрэлд тайлбарласан? 

Төрөл бүрийн Laodicean бүлэг зөв эцсийн хугацаа эш ойлгохгүй байна, тэр 
зугтаж биш гишүүдийнхээ хувь нэмэр оруулах болно үед тэд байх ёстой 
(Maтай 24: 15-21; Илчлэлт 12: 14-17). 

Laodiceans Их зовлонгийн тухай буруу үзэл санаа, түүнээс хамгаалах (Илчлэлт 
2:22 нэг Thyatira зарим Sardis тэдгээр хамт, мөн мэдээж) амласан юм байгаа 
биш, хүсэл агуу их гай гамшиг орж, үхэл дагуу байх ёстой бөгөөд хавчлага 
(Даниел 7: 25b, Илчлэлт 12:17). 

Үнэхээр гол эцсийн хугацаа нь библийн зөгнөл ойлгож чадахгүй хүмүүс 
нийтийг төөрөгдүүлсэн байж болохгүй. 

Олон Бурханы тасралтгүй Сүмийн мэдэгдсэн Cog бүлгийн онооны адил 
юм гэж үзэж байгаа юм шиг боловч, эш үзүүллэгийн бодит байдал дээр бид 
онцгой байдаг. Бид Philadelphia нөмрөгөө (Илчлэлт 3: 7-13; 2 Хаад 2:13) 
эзэмшиж байна вэ, үнэнээр (1 Тимот 3:15) нь үнэхээр зогсож байна.Матай 
24:14 биелүүлэхэд чиглэсэн ажиллаж байхдаа: Бид ажил (4 Дуулал 33 хоногт 
үнэний хийж байх ёстой) сүүлчийн үе шатанд тэргүүлж байна. 

 

5. Дүгнэлт Үнэн Сүмийг тодорхойлох нь нотолгоо, түлхүүр, 
тэмдэг  

 

Дахин хэлэхэд, энэ жагсаалтыг үнэн Христийн сүм нь Бурханы үнэн Сүм байх 
ёстой гэдгийг харуулах нь 18 нотолгоог, шинж тэмдэг, болон санааг юм.  

1. учраас Библи (: 3-9 уд.харьц Матай 15) эсэргүүцэж байна 
сургаалуудыг нэмж чадахгүй байна эрэгтэй, уламжлал дээр Бурханы 
үгийг хүргэж,. 

2. Библийн нэрийг "Бурханы сүм" (жишээ нь, Үйлс 20:28) ашигладаг.  



3. ч хавчлагын аюул занал дор эх итгэл (Иуда 3) чин сэтгэлээсээ маргаж 
(жишээ нь, Үйлс 5: 27-32). 

4. түүх даяар түүний библийн сургаал өгүүлдэг (уд.харьц 1 Иохан 2: 6). 

(:; Матай 26:18 5 Левит 23) 5. нисан 14-ны өдөр Дээгүүр Өнгөрөх баярыг 
хадгалж байдаг. 

6. Төлөөлөгч Иохан уд.харьц үеэс Библийн хэсэг нь ном байсан 
мэдэгдэж байгаа эсэх 2 Тимот 3: 16-17; Илчлэлт 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. Бурхан Тэргүүтэн тухай үнэнийг заадаг (Ром 1:20; Колоссай 2: 9). 

8. заадаг, Бурханы хайрын хуулийг байлгадаг (1 Иохан 2: 4). 

9. Энэ дэлхийн эгэл дайн оролцоог эсэргүүцэж (Иохан 18:36; Лук 3:14).  

10. хавчигдаж байсан боловч хавчигч биш (Иохан 15: 20-21). 

11. шашны даашинз, эсвэл барилга (: 29-30 уд.харьц Дэд хууль 12) 
хувьд ёсыг хуурамч бурхан шүтдэг нь гадагшаа trappings баталсан 
байна. 

12. бүрэн сайн мэдээг (;: 19-20 28 Матай 24:14) үздэг. 

13. "бяцхан сүрэг" байна (Лук 12:32; Ром 11:15; уд.харьц Илчлэлт 14: 1-
9). 

14. Олон хар тугалга хот (Еврей 13:14) ба Илчлэлт 2 & 3 долоон сүм 
дамжуулан өөрийн биеийн байрлалыг өгүүлдэг. 

15. Библийн Амралтын өдөр нь шинж тэмдэг байна (Египетээс гарсан нь 
31:13; Еврей 4: 9). 

Ариун өдрүүд дамжуулан дүр зураг болох нь 16. Есүс Христээр 
дамжуулан Бурханы авралын төлөвлөгөөг ойлгодог (1 Коринт 5: 7-8; 
Иаков 1:18) 

17. Харь баярын (: 20-22 1 Коринт 10) ажиглалт эсрэг заадаг. 

18. эцсийн хугацаа ecumenical Вавилон нь уялдуулах биш гэж үү 
(Илчлэлт 13: 4-10; 18: 4). 



Зөвхөн Сүм Бурханы бүлэг хүмүүс бүх шалгуурыг хангаж чадна. Үнэн христийн 
сүм, Бурхан итгэдэг, Библи итгэдэг Бурханы мөн чанар, төлөвлөгөөг ойлгож, 
Бурханы ажлыг хийдэг. Энэ бол үнэхээр Greco-Ромын сүм болон гадуурх 
найлзуурын хэлж чадахгүй. 

Бурханы Сүм, Есүс Христийн үнэн удирдлага дор хүн төрөлхтөн агуулсан төгс 
биш юм. Шинэ гэрээний сүмд асуудал (мөн 3-р бүлгийг үзнэ үү) мөн түүнчлэн 
Бурханы сүм (Илчлэлт 2-3) бүх хэв шинжийг санагдуулдаг байсан. 

Судар бүр Бурханы болон эцсийн үед Христийг орцгоов Бурхан бүлгийн бус 
Сүмийн янз бүрийн Сүм гэж байхгүй байх байсан нь тодорхой юм.  

Есүсийн хэлснээр, эцэст үед тэнд ялгаатай шинж чанарыг харуулах Бурханы 
Сүм байх болно. , Sardisian (Илчлэлт 3: 1-6), түүнчлэн янз бүрийн Laodiceans 
(Илчлэлт 3: 14-22): Есүс Thyatiran (18-29 Илчлэлт 2) хүмүүст шүүмжлэл болон 
condemnations байна. Тиймээс эдгээр ангилалд бүлэг үнэхээр хамгийн 
итгэлтэй Христийн сүмийн нэг хэсэг байх хүсэлтэй хэн ч тохиромжтой байх 
шиг санагддаг юм. 

Төгсгөлийн үед, Есүс сайшааж, буруутгах биш гэдгийг Бурханы цорын ганц 
Сүмийн "бага зэрэг хүч чадал," Филадельфи дахь Сүм (: 7-13 Илчлэлт 3) нэг 
юм. Эдгээр нь тэд бэртсэн мэдрэмж тэдэнд титэм зардал зөвшөөрөхгүй байх 
болно Бусдын (Илчлэлт 3:11) нь гомдож биш юм хүмүүс байдаг, харин тэд 
Бурханы ажлыг дэмжих болно. 

Тиймээс хүсэж байгаа хүмүүст Филадельфи хамгийн үнэнч үлдсэн хэсэг байх 
Бурхан бүлэг гэдгийг нь Сүмийн хамт байхыг хүсч байна:  

1. түүний дээд ач холбогдол (;: 19-20 28 Матай 24:14) гэрч болон 
хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглан болгодог. 

2. ялангуяа Африк, Ази гэх мэт газруудад бэлэвсэн эмэгтэй болон өнчин 
(Иаков 1:27), түүний дотор ядуу ах дүү (Галат 2:10), дэмждэг. 

15-17: 3. Үнэхээр Матай 18-, түүний дотор библийн засаглал (1 Коринт 
12:28) үйлддэг. 

19-20; Илчлэлт 3:, 13:35, Лук 4:18, 14:13,, Матай 24:14 28 16-20: 4. 
тунхаг, сургаалын, бошиглолын болон хайрын Есүс хэлсэн жимс 
жимсгэнэ (Иохан 7 Байна : 7-13). 



5. Тэд Сүмд байдаг гэж боддог хүмүүс хол унаж байх нь анхааруулсан (1 
Тимот 4: 1). 

6. сүнслэг бэлэг, эцсийн өдрүүд (: 17-18 Үйлс 2), мөрөөдлийг хүлээн 
авах гэх мэт үзэж байна. 

7. Илчлэлт 2 & 3 сүм түүхэн болон одоогийн үүрэг ойлгодог.  

8. тайлбарлаж Библийн эш үзүүллэгийг хангалттай сайн (жишээ нь, 
Даниел 11: 29-45; Матай 24) ойлгодог:; Их зовлонгийн өмнө зугтаж 
байх үед (14-16 Илчлэлт 3:10, 12 нь 15-20 Матай 24) мэдэх (Матай 
24:21). 

Хамгийн шилдэг нь Бурханы сүм (Илчлэлт 3: 7-13) Филадельфийн хэсгийн 
үлдэгсдийг төлөөлж нэг бүлэг нь 21-р зуунд Бурханы тасралтгүй Сүмюм. 

Бурханы тасралтгүй Сүмийн бид албан ёсоор дээрх бүх хэн мэдэж байгаа 
цорын ганц зохион байгуулсан сүм юм. Шалтгаан нь бидний нэг хэсэг нь бид 
төгс байна гэсэн үг биш юм болмоор байна, гэхдээ бид Библийн болон 
Есүсийн эрт шавь нь итгэл үнэмшил, дадал дагуу зааж байна вэ гэж.  

Ихэнх чуулганууд зарим нь үнэн, гэхдээ өөр (1 Тимот 3:15) "үнэний багана 
болон газрын" юм шиг харагддаг. Сатан энэ насандаа (2 Коринт 4: 4) бурхан 
биш, харин чөтгөрийн шиг харагддаг ч олон (2 Коринт 11: 13-14) гэж гэрлийн 
тэнгэр элч мэт. , Мөн ч мэдэлгүй бүх дэлхийг (: 4-5 Матай 24) хуурч - Есүс бол 
Христ гэдгийг тунхаглаж, олон Түүний нэрээр ирдэг юм байна.  

Тэгэхээр та нотолгоо, санааг, тэмдэг илэрдгийг мэдэх эдүгээ, та хуучин 
Bereans болон хэн шиг байх ёстой гэж байна "бүх бэлэн үгийг хүлээн авч, 
эдгээр зүйлүүд ийм байсан эсэхийг мэдэхийн тулд Судрыг өдөр бүр. Тиймээс 
тэдний ихэнх нь үздэг "(Үйлс 17: 11-12)? 

Библид юу анхаарах хэрэгтэй: 

... Дөлгөөн нь суулгасан гэдэг үг та нарын сэтгэлийг аврах боломжтой 
юм авдаг. . Тэр өөрийгөө баримтлах нь явсаар 24, харин өөрсдийгөө 
хуурч, үгийг хэрэгжүүлэгч, зөвхөн сонсогчид биш байх 23 Хэрэв хэн 
нэгэн нь үгийг нь сонсдог, харин нэг doer юм бол, тэр толинд түүний 
байгалийн царайг ажиглан хүнтэй адил юм хол, тэр даруй түүнийг эрх 
чөлөөний хууль болох төгс хуулийг руу харж байгаа, энэ нь 
үргэлжилсээр, мөн мартамхай сонсдог биш, харин ажлын doer, энэ нь 



нэг тэр юу нь адислагдах болно тэр хүн ямар байсан мартдаг. 25харин 
. (Иаков 1: 21-25) 

Чи өөрийгөө хуурч, зөвхөн 
сонсдог вэ, Бурханы тасралтгүй Сүмийг дэмжих, эсвэл байх ёстой ойлгох 
библийн дагуу юу хийх вэ? 

Бид гэрч (Матай 24:14), түүнчлэн заадаг Есүс (: 19-20 Матай 28) тушаасан 
ёсоор дэлхийд хаанчлалын сайн мэдээг номлох байна гэж  та 
нарБурханы тасралтгүй Сүмийг дэмжлэг хүсч байна уу? 

 

Та үнэн Христийн сүмийн үнэхээр нэг хэсэг болох бэлэн үү?  

 

Бурханы сүмийг үргэлжлүүлэн 

 

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

Бид бүх дэлхий даяар, бүх оршин суугчидтай тивд дэмжигчдийг (бүх тив, 
Антарктидаас бусад) байна. 

 

Бурхан Вэб сайт мэдээллийн тасралтгүй Сүмийн 

 

CCOG.ORG.Бурханы тасралтгүй Сүмийн үндсэн вэб хуудас  

CCOG.ASIA олон Азийн хэлээр нь Азийн чиглэсэн вэб сайт. 

CCOG.IN зарим Энэтхэгийн хэлээр нь Энэтхэг чиглэсэн вэб сайт. 

CCOG.EU Олон Европын хэл дээр нь, Европын чиглэсэн вэб сайт. 

CCOG.NZ вэб Шинэ Зеланд чиглэсэн. 

CCOGCANADA.CA Вэб сайт Канад руу чиглэсэн. 



CDLIDD.ES Энэ нь нийт испани хэл дээр вэб сайт юм. 

PNIND.PH зарим Тагалог нь, Филиппин чиглэсэн вэб сайт. 

 

Радио & YouTube-ийн видео сувгууд 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Библи Мэдээ Prophecy онлайн радио. 

Bible News Prophecy суваг. YouTube-ийн sermonettes. 

CCOGAfrica суваг. Африкийн YouTube видео мэдээллүүд нь. 

CDLIDDsermones суваг. Испани хэл дээр YouTube-ийн номлол. 

ContinuingCOG суваг. YouTube видео номлол. 

 

Мэдээ, түүх вэб сайтууд 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Сүмийн түүхийн вэб сайт. 

COGWRITER.COM Мэдээ, түүх, эш вэб сайт. 

 

Энд T Ромын Католик, Зүүн үнэн алдартны, Протестант, Мормончууд, 
Jehovahâ € ™ -ийн Гэрч, Бурхан Христэд итгэгчдийн Сүм, тэд гэдэгт итгэдэг 
хүмүүс, эсвэл наад зах нь нэг хэсэг нь үнэн христийн сүм байна. 
 
Христийн зарим холболтыг шаардаж бүлэг, нөхөрлөлд мянган байдаг. 21-
р зуунд аль бүлэг нь хамгийн их итгэлтэй байдаг вэ? 
 
Библи, сүм түүх, сум, жимс жимсгэнэ талаар тодорхой баримт хамт (Матай 7: 
16-20) Энэ хариулт нь туслах нотолгоог, санааг болон шинж тэмдэг 
байдаг. Энэ ном нь энэ талаар хэрэгтэй мэдээлэл өгөх түүхийн баримт нь 
судруудыг холбодог. 
 



Илчлэлт номын хоёр дахь, гурав дахь бүлгүүд долоон сүм Есүс Христээс 
зурвас агуулсан байдаг. Олон эдгээр сүмүүд (Есүс Христийн эргэж ирэх 
хүртлээ Үйлс 2-р Пентекостын өдөр хүртэл) нийт сүм нас даяар сүмийг 
төлөөлж гэдэгт итгэж байна. 

 
Эртний Филадельфи үлдэгдлүүд 

 

21-р зуунд хамгийн итгэлтэй Jesusâ € ™ үгсийн дагуу Бурханы Сүмд (: 7-13 
Илчлэлт 3) Philadelphia хэсгийн үлдэгдэл байж болох юм. 

 

Хэн үнэн Христийн сүмийн хэсгийн хамгийн үнэнч үлдэгсэд илэрхийлнэ? 

 

Хэрэв та хуучин Bereans шиг байх хүсэлтэй байгаа бол (Үйлс 17: 10-12), та 
үнэний Бурхан урам зориг хайрлах байж, үнэхээр Библийг итгэж байна уу 
гэдгийг олж болно. (:; Илчлэлт 3 22-25: 7-13 Иаков 1) Хэрэв та doer биш, харин 
үгийг л сонсдог байх хүсэлтэй байгаа бол та магадгүй Philadelphia итгэлтэй нь 
адислагдсан хэсэг нь болж чадна. 


