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1.  Бурханы төлөвлөгөө бол ихэнх хүмүүсийн хувьд нууц юм 

Библи заадаг: 

1 Эхэндээ Бурхан тэнгэр, газрыг бүтээсэн. (Эхлэл 1:1, өөрөөр заагаагүй бол NKJV бүхэлдээ) 

Гэхдээ яагаад? 

амьдралын утга учир юу вэ? 

Олон зууны туршид хүмүүс дэлхий дээр ямар нэгэн зорилготой ажиллаж байна уу гэж эргэлзсээр 
ирсэн. 

Хэрэв байгаа бол энэ нь юу вэ? 

Бурхан байдаг гэж бодоод, Тэр яагаад ямар нэгэн зүйлийг бүтээсэн юм бэ? 

Бурхан яагаад хүмүүсийг бүтээсэн бэ? Бурхан чамайг яагаад бүтээсэн бэ? 

Таны амьдрал ямар нэгэн зорилготой юу? 

Өөр өөр соёл, шашин шүтлэг өөр өөрийн үзэл бодолтой байдаг. Гэхдээ тэд Библитэй нийцэж байна 
уу? 

Үнэн гэж юу вэ? 

Үнэний нэг хэсэг нь Бурханы төлөвлөгөө ихэнх хүмүүсийн хувьд нууцлагдмал байдаг. Энэ талаар 
Библид заасан ямар нэг зүйлийг анхаарч үзээрэй. 

25 Миний сайн мэдээ болон Есүс Христийн номлолын дагуу , ертөнц эхэлснээс хойш 
нууцлагдмал байсан нууцын илчлэлтийн дагуу та нарыг тогтоох чадвартай Түүнд 26 харин 
Итгэлийг дуулгавартай дагахын тулд мөнхийн Бурханы зарлигийн дагуу эдүгээ илчлэгдсэн ба 
эш үзүүллэгийн Судраар бүх үндэстэнд мэдэгдэв. Амен. (Ром 16:25-27 ) 

Библид дэлхий үүссэн цагаас хойш нууцлагдмал байсан нууцын тухай өгүүлдэг, гэхдээ энэ нь 
бошиглолын судруудад илчлэгдсэн байдаг—“үнэний үг” (2 Тимот 2:15; Иаков 1:18). 

Библид Бурханы хаант улсын нууц (Марк 4:11), нигүүлслийн нууц (Ефес 3:1-5), итгэлийн нууц (1 
Тимот 3:9), нууцлаг зэрэг олон нууцыг дурдсан байдаг. гэрлэлтийн харилцааны тухай (Ефес 5:28-
33), хууль бус байдлын нууц (2 Тесалоник 2:7), амилалтын нууц (1 Коринт 15:51-54), Христийн нууц 
(Ефес 3:4) Эцэгийн нууц (Колоссай 2:2), Бурханы нууц (Колоссай 2:2; Илчлэлт 10:7), тэр байтугай 
Нууцлаг Вавилон (Илчлэлт 17:5). Энэ номыг үнэнийг сонирхдог хүмүүст зориулан “Бурханы нууцын 
мэдлэгийн талаарх ойлголтод баталгаа авчрах бүх баялгийг тэдэнд эзэмшүүлэхийн тулд” 
бичигдсэн (Колоссай 2:2, NET). 

Хэдийгээр энэ нь олон хүний гайхшралыг төрүүлж болох ч сайн мэдээний синоптикийн гурван 

зохиолч Есүсийг хүмүүс илүү сайн ойлгохын тулд сургаалт зүйрлэлээр ярьдаггүй гэж тэмдэглэсэн 



байдаг. Энэ эрин үед Бурханы хаанчлалын нууцыг олон хүнд үл мэдэгдэхийн тулд Есүс сургаалт 

зүйрлэлээр ярьсан гэж тэд тэмдэглэсэн байдаг (Матай 13:11; Марк 4:11 -12; Лук 8:10). 

Элч Паул үнэнч үйлчлэгчид бол "хайр дотор үнэнийг ярих" (Ефес 4:15) "Бурханы нууцуудын нярав" 
(1 Коринт 4:1; харьц. 13:2) мөн гэж бичжээ. 

Та Библид өгүүлдэг олон нууцуудын талаар илүү ихийг мэдэхийг сонирхож байна уу? 

Бурхан яагаад ямар нэгэн зүйлийг бүтээсэн гэдгийг мэдэхийг хүсч байна уу? 

Бурхан яагаад чамайг бүтээсэнийг мэдэхийг хүсч байна уу? 

Тийм ээ, олон хүн өөрийн гэсэн санаатай байдаг. 

Танд үнэхээр мэдэх арга бий юу? 

Хүний уламжлалаас илүү Библид итгэх хүсэлтэй хүмүүс үүнийг мэдэж болно. 

Гэсэн хэдий ч, Бурханы төлөвлөгөөний хамгийн үндсэн хэсгүүдийн ихэнх нь нууцлагдмал байдаг 
тул номыг бүхэлд нь уншиж, хүссэнээрээ дөнгөж иш татсан судруудын заримыг хайж олоход цаг 
гаргаарай. бүрэн иш татсан) илүү тодруулж болно. 

Итгэлээр дуулгавартай хүмүүст зориулсан бошиглолын судруудыг ойлгосноор нууцуудыг мэдэж 
болно. 

Гэсэн хэдий ч тэд энэ эрин үед бүгдэд мэдэгдээгүй, зөвхөн одоо дуудагдсан хүмүүст: 

11 … “Бурханы хаанчлалын нууцыг мэдэх нь чамд өгөгдсөн; Харин гадна байгаа хүмүүст бүх 
зүйл сургаалт зүйрлэлээр ирдэг” (Марк 4:11). 

25 Ах дүү нар аа, харь үндэстнүүд бүрэн дүүрэн ирэх хүртэл Израильд зарим талаараа 
харалган байдал тохиолдсон гэсэн өөрийн бодлоор мэргэн байх вий гэж би та нарыг энэ 
нууцыг мэдэхгүй байхыг би хүсэхгүй байна (Ром 11: 25) 

7 Харин бид Бурханы мэргэн ухааныг, бидний алдар сууд зориулан эрин зууны өмнө 
Бурханаас тогтоосон далд мэргэн ухааныг нууцаар ярьдаг (1 Коринт 2:7). 

"Бурханы хаанчлалын нууц" болон "сайн мэдээний нууц" (Ефес 6:19) талаар илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авахыг хүсвэл ccog.org сайтаас 100-д байдаг Бурханы Хаанчлалын Сайн мэдээг үнэгүй 
уншиж болно. өөр өөр хэл . "Харь үндэстнүүдийн бүрэн дүүрэн байдал"-тай холбоотой " Авралын 
бүх нийтийн санал, Апокатастаз: Бурхан ирээдүйн эрин үед алдагдсан хүмүүсийг аварч чадах 
уу?" гэсэн үнэгүй номыг уншина уу? Олон зуун судрууд Бурханы авралын төлөвлөгөөг илчилдэг 
бөгөөд үүнийг мөн www.ccog.org сайтаас авах боломжтой. 

Төлөөлөгч Паул бичсэн: 



8 Бүх гэгээнтнүүдээс хамгийн өчүүхэн нь надад энэ нигүүлсэл өгөгдсөн бөгөөд ингэснээр би 
Христийн үл тоомсорлох баялгийг харь үндэстнүүдийн дунд номлож, 9 9 нууцын нөхөрлөл 
гэж юу байдгийг бүх хүмүүст харуулахын тулд өгөгдсөн юм. Есүс Христээр дамжуулан бүх 
зүйлийг бүтээсэн Бурханд эрин зууны эхлэл нуугдаж байсан ; 10 Бурханы олон талт мэргэн 
ухааныг сүм хийдээр тэнгэрлэг газруудын захирагчид болон хүчнүүдэд мэдүүлэхийн тулд 11 

Түүний бидний Эзэн Христ Есүс дотор гүйцэтгэсэн мөнхийн зорилгын дагуу , 12 Түүнд бид 
зоригтой, Түүнд итгэх итгэлээр дамжуулан итгэлтэйгээр нэвтрэх. (Ефес 3:8-12) 

25 ... Бурханы үгийг биелүүлэхийн тулд та нарын төлөө Бурханаас надад өгөгдсөн 
даалгаврын дагуу би үйлчлэгч болов, 26 энэ нууц нь эрин үе, үе дамжин нуугдаж байсан 
боловч одоо Түүний гэгээнтнүүдэд илчлэгдсэн билээ. 27 Та нарын доторх Христ, алдрын 
найдвар болох энэхүү нууцын алдрын баялаг нь харь үндэстнүүдийн дунд юу болохыг 
Бурхан тэдэнд мэдүүлэхийг хүссэн. (Колоссай 1:25-27) 

Бурханы үггүйгээр "олж баршгүй" олон "баялаг" бий. Эдгээр нь үндсэндээ эрт дээр үеэс нуугдаж 
байсан библийн нууцууд юм. 

2- р зуунд Смирнагийн Бишоп/Пастор Поликарп "Христийн ирэлтийн бошиглолын нууцын" тухай 
бичсэн байдаг (Поликарп, Виктор Капуагийн хэлтэрхий. Орчуулсан Стивен С. Карлсон, 2006; Түүний 
ирэлтийн талаарх нууцуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Үүнийг www.ccog.org сайтаас авах 
боломжтой: Есүс бол Мессиа мөн гэдгийг нотлох гэсэн гарчигтай үнэгүй онлайн номноос олж 
болно . 

Түүнчлэн 2- р зуунд Бишопууд/пасторууд Игнатиус, Мелито нар тус яам нь янз бүрийн судрын 
нууцуудыг (жишээ нь, Игнатиусын Ефесчүүдэд бичсэн захидал ; Мелитогийн захидал) ойлгодог 
гэж бичжээ. Дээгүүр Өнгөрөх баярын мэнд хүргэе ). 

Есүс болон Төлөөлөгчид эртний Христэд итгэгч болсон хүмүүст эдгээр нууцуудын заримыг 
тайлбарласан. Бурханы Үргэлжилсэн сүмийн бид хайх хүсэлтэй хүмүүст зориулж яг одоо үүнийг 
хийхийг хичээж байна. 

Бурханы мөн чанар 

Бурханы мөн чанарын талаар бага зэрэг ойлгох нь Түүний төлөвлөгөөний нууцыг илүү сайн 
ойлгоход тусална. 

Библид "Бурхан бол хайр" (1 Иохан 4:16), "Бурхан бол Сүнс" (Иохан 4:24), "ЭЗЭН бол сайн" (Нахум 
1:7, Дэлхийн англи хэлний Библи) , бүхнийг чадагч (Иеремиа 32 ) гэж заадаг. :17,27), бүхнийг 
мэддэг (Исаиа 46:9-10), мөн Тэр мөнх (Исаиа 57:15). 

Төлөөлөгч Паул бичсэн: 

7 Түүний дотор Түүний нигүүлслийн баялгийн дагуу Түүний цусаар дамжуулан золин аврал, 

нүглийн өршөөл 8 Тэр бидэнд бүх мэргэн ухаан, мэргэн ухаанаар арвин, 9 Өөрийн хүслийн 

нууцыг бидэнд мэдүүлсэн. 10 Цагийн бүрэн байдлын эрин үед Тэр тэнгэрт байгаа болон 

газар дээрх бүх зүйлийг Христ дотор нэг дор цуглуулж болохын тулд Өөртөө зорьсон 

Түүний сайн сайхныг хүсдэг. (Ефес 1:7-10) 



Бурханы хүсэл нь ихэнх хүмүүсийн хувьд (одоо дуудаагүй хүмүүс) нууцлагдмал байдгийг 
анзаараарай, мөн чанар нь бошиглогдсон амилалтын дараа ихэнх хүмүүсийн хувьд ирэх бүрэн 
цагийн эрин үе хүртэл. 

Гэсэн хэдий ч Бурхан эрт дээр үеэс төлөвлөгөөнийхөө хэсгүүдийг тодорхойлсон: 

11 ЭЗЭНий зөвлөгөө, Түүний зүрх сэтгэлийн төлөвлөгөө бүх үеийнхэнд мөнхөд оршино. 
(Дуулал 33:11) 

18 Та нар эцэг өвгөдийнхөө уламжлалаар хүлээн авсан зорилгогүй үйлдлээсээ мөнгө, алт зэрэг ялзардаг зүйлсээр бус, 19 өө сэвгүй, 
толбогүй хурганы адил Христийн үнэт цусаар гэтэлгэгдсэн гэдгээ мэдсэн . 20 Тэр үнэхээр 
дэлхий байгуулагдахаас өмнө урьдаас томилогдсон боловч эдгээр эцсийн цаг үед та нарт 
илчлэгдсэн. (1 Петр 1:18-20) 

8 Дэлхий байгуулагдсан цагаасаа эхлэн алсан Хурганы амийн номд нэр нь бичигдээгүй 
байгаа [араатан] түүнд дэлхий дээр оршин суугч бүхэн мөргөх болно. (Илчлэлт 13:8) 

Библид Хурга буюу Есүсийг илэрхийлдэг (Иохан 1:29, 36-г харна уу) анхнаасаа алагдахаар 
төлөвлөгдсөн гэж бичсэн нь Бурхан хүн төрөлхтөн нүгэл үйлднэ гэдгийг мэдэж байсан бөгөөд 
Түүнд эртнээс төлөвлөж байсныг харуулж байна. 

Бошиглогч Исаиа Бурханы төлөвлөгөөний баттай байдлын талаар үүнийг бичихээр сүнслэгээр 
нөлөөлсөн: 

8 "Үүнийг санаж, өөрсдөдөө эрчүүдээ харуул. Өө, зөрчигчид ээ, санаж яваарай. 9 Эрт дээр 
үеийн зүйлсийг санаарай, учир нь би бол Бурхан бөгөөд өөр юу ч байхгүй; Би бол Бурхан, 
Над шиг хэн ч байхгүй, 10 Төгсгөлийг эхнээс нь тунхаглаж, Эрт дээр үеэс хараахан болоогүй 
зүйлсийг "Миний зөвлөгөө зогсох болно, Би Өөрийн таалалд нийцүүлэн хийх болно" гэж 
хэлсэн 11 . Дорнодын махчин шувуу, Миний зөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч, алс холын орноос 
ирсэн. Үнэхээр би үүнийг хэлсэн; Би ч бас үүнийг хэрэгжүүлэх болно. Би үүнийг зорьсон; Би 
ч бас хийх болно. (Исаиа 46:8-11) 

11 ЭЗЭНий зөвлөгөө, Түүний зүрх сэтгэлийн төлөвлөгөө бүх үеийнхэнд мөнхөд оршино. 
(Дуулал 33:11) 

Бурханы төлөвлөгөө биелэх болно. 

Мөн дараахь зүйлийг анхаарч үзээрэй. 

16 Учир нь Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул Түүнд итгэдэг хүн мөхөхгүй, харин мөнх 
амьтай болохын тулд цорын ганц Хүүгээ өгсөн. 17 Учир нь Бурхан Өөрийн Хүүгээ ертөнцийг 
яллахын тулд бус, харин Түүгээр дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд илгээсэн (Иохан 
3:16-17). 

Одоо бид Бурханы зарим зан чанарыг, тухайлбал Тэр сайн, төлөвлөгч, хайр гэдгийг олж харлаа: 
Энэ нь Түүнийг болон Тэр яагаад юуг ч бүтээсэн талаарх Түүний үндсэн сэдлийг илүү сайн ойлгоход 
туслах ёстой. 



Чи чухал. Чи чухал! Бурхан танд хувь хүний хувьд хайртай. Мөн танд хувийн төлөвлөгөө бий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Яагаад Бүтээл гэж? Яагаад Хүн гэж? Яагаад Сатан гэж? Үнэн 
гэж юу вэ? Амралт ба нүглийн нууцууд юу вэ ? 

Олон зууны туршид философичдын асууж байсан хамгийн том асуултуудын нэг бол "Бид яагаад 
энд байгаа юм бэ?" Өөр нэг зүйл бол "Яагаад ямар нэгэн зүйл байгаа юм бэ?" 

Эдгээр асуултын үндсэн хариултыг Бурханы үг болох Библиэс олж болно. 

Орчлон ертөнцийн гарал үүслийн талаар янз бүрийн үзэл бодол байдаг ч олон эрдэмтэд, түүнчлэн 
шашин шүтлэгтэй хүмүүсийн дунд хүн төрөлхтөн бүгд ижил эхтэй байсан гэдэгтэй санал нэгддэг 
(хэдийгээр энэ нь хэр хол байдаг талаар маргаан байдаг). 

Эхлэл ном 

Эхлэл гэж нэрлэгддэг Библийн эхний номноос Бурхан яагаад аливаа зүйлийг бүтээсэн тухай зарим 
санааг бид олж авдаг. 

Бурхан Өөрийн хийсэн зүйлээ сайн гэж харсан гэдгийг Эхлэл номд дахин дахин харуулдаг (Эхлэл 
1:4,10,12,18, 21, 25, 31). Мөн Исаиагийн хожмын Номонд Бурхан дэлхийг хүн амьдрахаар бүтээсэн 
гэж бидэнд мэдэгддэг (Исаиа 45:18). 

Бурхан хүмүүсийг бүтээдэг тухай Эхлэл номд ингэж заадаг: 

26 Дараа нь Бурхан "Өөрийнхөө дүр төрхөөр, Өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээцгээе. Тэд 
далайн загас, тэнгэрийн шувууд, мал сүрэг, бүх газар дэлхий болон газар дээр мөлхөгч бүх 
амьтдыг захирах болтугай." 

27 Тиймээс Бурхан хүнийг Өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн; Бурханы дүр төрхөөр Тэр түүнийг 
бүтээсэн; эрэгтэй, эмэгтэй Тэр тэднийг бүтээсэн. 28 Дараа нь Бурхан тэднийг ерөөж, Бурхан 
тэдэнд — Үржил шимтэй бай, олшир. дэлхийг дүүргэж, түүнийг захир; Далайн загас, 
тэнгэрийн шувууд, дэлхий дээр нүүдэллэдэг бүх амьтдыг захир." 

29 Мөн Бурхан "Хараач, бүх дэлхийн гадаргуу дээрх үр ургуулдаг өвс бүрийг, үр жимс нь үр 
ургуулдаг мод бүрийг би чамд өгсөн. Энэ нь таны хувьд хоол хүнс байх болно. 30 Мөн 
газрын араатан болгонд, тэнгэрийн шувууд бүрд, мөн газар дээрх мөлхөгч амьтай бүхэнд 
би ногоон өвс бүрийг хоол болгон өгсөн”; мөн тийм байсан. (Эхлэл 1:26-30) 

Бурхан хүн төрөлхтнийг амьтны төрлөөр бус харин Бурханы төрлийнхээр бүтээсэн. Бурхан 
үндсэндээ Өөрийгөө дахин бүтээдэг (Малахи 2:15). Хүмүүс дэлхий дээрх юмсыг захирахын тулд 
Бурханы тодорхой дүр төрхөөр бүтээгдсэн гэдгийг бид харж байна (Еврей 2:5-8-ыг харна уу) ба 
бусад судрууд бурханчлах нь төлөвлөгөөний нэг хэсэг гэдгийг харуулдаг (1 Иохан 3:2-ыг үзнэ үү. ). 

Хүмүүс болон бүтээлүүд муу байсан уу? 

Үгүй. Эхлэл номын дараагийн ишлэл бидэнд: 



31 Дараа нь Бурхан Өөрийн бүтээсэн бүхнийг харсан бөгөөд үнэхээр энэ нь маш сайн байсан 
. Тиймээс орой, өглөө нь зургаа дахь өдөр байв. (Эхлэл 1:31) 

Тиймээс дахин бүтээн байгуулалт бүхэлдээ (Эхлэл 1:3-2:3) маш сайн байсан бөгөөд дэлхийг 
захирахын тулд хүмүүст өгсөн Бурханы заавар нь тийм байх шиг байна (Эхлэл 1:28). 

Зургаа дахь өдрийн дараа Бурхан амарч: 

1 Тэнгэр, газар болон тэдгээрийн бүх хүч ийнхүү төгсөв. 2 Мөн долоо дахь өдөр Бурхан 
Өөрийн хийсэн ажлаа дуусгаж, Өөрийн хийсэн бүх ажлаасаа долоо дахь өдөр амарсан. 3 

Дараа нь Бурхан долоо дахь өдрийг ерөөж, ариусгав, учир нь Тэр энэ өдөр Бурханы 
бүтээсэн болон хийсэн Өөрийн бүх ажлаасаа амарсан билээ. (Эхлэл 2:1-3) 

Бурхан үндсэндээ зургаан өдрийн дотор бие махбодийг бүтээж, долоо дахь өдөр нь илүү сүнслэг 
бүтээлийг бүтээсэн. 

Долоо дахь өдрийг Бурхан ерөөж байгаа нь ч Тэр үүнийг "сайн" гэж үзсэнийг харуулдаг (Египетээс 
гарсан нь 20:8-д "ариун байлгахыг" хэлсэн). 

Бурханд төлөвлөгөө бий. 

Хүн гэж юу вэ? 

Эхлэлээс дараахь зүйлийг анхаарч үзээрэй. 

15 Дараа нь Эзэн Бурхан тэр хүнийг авч, түүнийг арчлан хамгаалж байхаар Еден цэцэрлэгт 
оруулав. (Эхлэл 2:15) 

Цэцэрлэгээ арчлах, хадгалах шалтгаан нь түүнийг сайжруулахын төлөө ажиллах явдал байв. 

Хуучин гэрээнд заадаг: 

4 Хүн гэж юу вэ, Та түүнд анхаарал хандуулдаг,  
Хүний хүү гэж юу вэ?  
5 Учир нь Та түүнийг тэнгэр элч нараас арай доогуур болгож  
, алдар, хүндэтгэлийн титэм зүүсэн. 

6 Та түүнийг Өөрийн гарын бүтээлүүдийг захирах болгосон;  
Та бүх зүйлийг Түүний хөл дор тавив.  
7 Бүх хонь үхэр,  
тэр ч байтугай хээрийн араатан,  
8 Агаарын шувууд,  
Далайн замаар дайран өнгөрдөг далайн загас. (Дуулал 8:4-8) 

Хүмүүст дэлхий дээрх ноёрхол өгөгдсөн (Бурханы гарын бүтээлүүдийн нэг хэсэг). Шинэ Гэрээ 
үүнийг улам бүр нэмэгдүүлсэн: 



5 Учир нь тэрээр бидний ярьдаг ирэх ертөнцийг тэнгэр элч нарт захируулаагүй. 6 Харин нэг 
газар нэг нь гэрчилж, " Хүн гэж юу вэ , чи түүнийг санаж байна?" эсвэл хүний хүү, чи түүн 
дээр очих уу? 

7 Та түүнийг тэнгэр элчүүдээс арай доогуур болгосон; Та түүнд алдар, хүндэтгэлийн титмийг 
зүүж , Өөрийн гараар хийсэн үйлсэд түүнийг захирсан: 8 Та түүний хөл дор бүх зүйлийг 
захируулсан. Учир нь тэрээр бүх зүйлийг өөрийн эрхшээлд оруулсан бөгөөд түүнд 
захирагдахгүй юу ч үлдээсэнгүй. Гэвч одоо бид бүх зүйл түүний доор ороогүй байгааг харж 
байна. 

9 Харин бид үхлийн зовлонгийн төлөө тэнгэр элч нараас бага зэрэг доогуур болгогдсон 
Есүсийг алдар, хүндэтгэлийн титэм зүүхийг харж байна ; Тэр Бурханы нигүүлслээр хүн 
бүрийн хувьд үхлийг амсах болно. 

10 Учир нь олон хөвгүүдийг алдар суунд авчирч, зовлон зүдгүүрээр дамжуулан тэдний 
авралын ахмадыг төгс болгох нь бүх зүйл түүний төлөө бөгөөд бүх зүйл Түүний ачаар 
болсон юм. 

11 Учир нь ариусгагч болон ариусгагдсан хүмүүс бүгд нэг юм. 

12 Би чиний нэрийг ах дүү нартаа тунхаглах болно, чуулганы дунд би чамайг магтан дуулах 
болно. 

13 Мөн би Түүнд дахин найдах болно. Мөн дахин, Харагтун, би болон Бурханы надад өгсөн 
хүүхдүүд. 

14Тиймээс хүүхдүүд нь мах цусанд хүрдэг тул тэрээр өөрөө ч мөн адил үүний нэг хэсгийг авсан; 
тэр үхлээр дамжуулан үхлийн хүчийг эзэмшсэн түүнийг, өөрөөр хэлбэл чөтгөрийг устгаж 
болохын тулд; 

15 Мөн үхлээс айж, насан туршдаа боолчлолд захирагдаж байсан тэднийг авраач. 

16 Учир нь тэрээр тэнгэр элчүүдийн мөн чанарыг өөртөө аваагүй; Харин тэрээр Абрахамын 
үр удмыг өөртөө авав. 

17Иймийн тул , хүмүүсийн нүглийг эвлэрүүлэхийн тулд, Бурханд хамаарах зүйлд нигүүлсэнгүй 
мөн итгэлтэй тэргүүн тахилч байж болохын тулд бүх зүйлд түүнийг ах нартайгаа адил 
болгох нь зүйтэй байв. ( Еврей 2:5-17 , KJV) 

Тиймээс орчлон ертөнцийг удирдах нь төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм. 

Гэсэн хэдий ч бүх зүйл хүний хяналтанд ороогүй байгаагийн нэг шалтгаан нь дараах байдалтай 
байна. 

23Учир нь бүгд нүгэл үйлдэж, Бурханы алдар сууд дутсан (Ром 3:23) 



Гэвч биднийг нүглээс гэтэлгэх нь төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм (Ром 3:24-26-г үзнэ үү), тиймээс бид 
дараа нь захирч чадна. 

Амьтадтай харьцуулахад хүний нууц 

Хүн төрөлхтөн бусад приматуудаас илүү хувьсан хөгжсөнөөрөө л ялгардаг амьтад мөн үү? 

Үгүй 

Эрдэмтэд үүнтэй тэмцэж байсан. 

Гэхдээ Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрөх хүсэлтэй хүмүүс ойлгож чадна. 

Хүмүүст хүний сүнс байдаг бол амьтад, тэр дундаа бусад приматуудад ийм сүнс байдаггүй. Хүмүүст 
сүнс байдаг гэсэн бодит үнэнийг Хуучин болон Шинэ Гэрээнд заадаг. 

8 Харин хүний дотор сүнс байдаг бөгөөд Төгс Хүчит Нэгэний амьсгал түүнд ухаарал өгдөг. 
(Иов 32:8) 

11 Учир нь түүний дотор байгаа хүний сүнснээс өөр хэн хүний зүйлийг мэддэг вэ?... (1 
Коринт 2:11) 

Шашны үзэлтнүүд хүний дотор бурхны өгсөн сүнс байдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэггүй. 

Гэхдээ байдаг. 

Мөн хүний тэрхүү сүнс нь амьтдын сүнсний төрлөөс ялгаатай (Номлогчийн үгс 3:21-ийг харна уу). 

1978 онд эртний Дэлхийн Бурханы сүмээс Херберт В.Армстронгийн " Хүний оюун ухааны талаар 
шинжлэх ухаан юу олж чадахгүй вэ" нэртэй товхимол гаргаж байжээ. Үүнээс зарим ишлэл энд 
байна: 

ЯАГААД агуу оюун ухаан дэлхийн асуудлыг шийдэж чадахгүй байна вэ? Эрдэмтэд 
"Хангалттай мэдлэгийг өгвөл бид хүний бүх асуудлыг шийдэж, бүх муу муухайгаа эмчлэх 
болно" гэж хэлсэн. 1960 оноос хойш дэлхийн мэдлэгийн сан хоёр дахин нэмэгджээ. Гэвч 
хүн төрөлхтний хорон санаа хоёр дахин нэмэгджээ. … 

Гэвч хүн төрөлхтний агуу оюун ухаан тэнгэрээс илчлэгдсэн тэр МЭДЛЭГ-ийг хэзээ ч ухаарч 
байгаагүй. Бидний Бүтээгч Бурхан бидэнд захиасаа задрахын аргагүй нууц кодоор илгээсэн 
мэт. 

Хүний агуу оюун ухаан тэр нууц кодыг хэзээ ч задалж байгаагүй. Орчин үеийн шинжлэх 
ухаан үүнийг ойлгохгүй байна. Хүний оюун ухаан юунаас бүрддэгийг сэтгэл судлаачид 
өөрсдөө ойлгодоггүй. … 



Амьтны тархи, хүний тархи хоёрын хооронд хэлбэр, бүтцийн хувьд бараг ялгаа байхгүй. 
Заан, халим, далайн гахайн тархи хүний тархинаас том, харин шимпанзын тархи арай 
жижиг. 

Чанарын хувьд хүний тархи маш бага зэрэг давуу байж болох ч гаралтын зөрүүг алсаас 
тооцоход хангалтгүй. 

Тэгвэл асар том ялгааг юу тайлбарлаж болох вэ? Шинжлэх ухаан хангалттай хариулж 
чадахгүй. Тархины судалгааны чиглэлээр зарим эрдэмтэд хүний тархинд амьтны тархинд 
байдаггүй биет бус хэсэг зайлшгүй байх ёстой гэж дүгнэдэг . Гэхдээ ихэнх эрдэмтэд физик 
бус зүйл байх боломжийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. 

Өөр ямар тайлбар байна вэ? Үнэн хэрэгтээ хүний тархины физик давуу байдлын маш бага 
зэрэгээс гадна шинжлэх ухаанд оюун санааны боломжийг ч үгүйсгэх хүсэлгүй байгаагаас 
шалтгаалан ямар ч тайлбар байдаггүй. 

Хүн бүр өөрийн Бүтээгчийн оршин тогтнохыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзвал үндсэн 
жинхэнэ мэдлэг, баримт, ОЙЛГОЛТын асар их далайг оюун ухаанаасаа хаадаг. Үнэний 
оронд ҮЛГЭР-ийг орлуулахдаа тэрээр өөрийгөө мэргэн гэж үздэг ч бүх хүмүүсийн дунд 
ХАМГИЙН МЭДЭГДЭГ нэгэн юм. … 

ХҮН бол газрын тоосноос үүссэн. Тэрээр хүний түр зуурын амьдралаа агаараас хүлээн авч, 
хамрын нүхээр амьсгалж, амьсгалдаг. Түүний амьдрал цусанд байдаг (Эх. 9:4, 6). Гэвч 
автомашины карбюраторт агуулагдах бензин шиг амин сүнс нь агаараар амьсгалснаар 
исэлддэг. Тиймээс амь цусанд байдаг шиг амьсгал нь "амийн амьсгал" юм. 

Бүрэн материас бүтсэн ХҮН АМЬСГАЛ түүнд түр зуурын бие махбодын амьдралыг өгсөн 
даруйдаа амьд сүнс БОЛСОН гэдгийг анхааралтай ажиглаарай. … СЭТГЭЛ нь Сүнс биш 
харин биет МАТЕРИАСаас бүрддэг. 

Хүний тархи амьтны тархитай бараг адилхан гэдгийг би тайлбарласан. Гэвч хүн Бурханы 
дүр, дүрээр бүтээгдсэн бөгөөд Бурхантай онцгой харилцаатай байхын тулд буюу Бурханы 
ГЭР БҮЛ-д төрөх боломжтой байхын тулд бүтээгдсэн. Бурхан бол СҮНС (Иохан 4:24). 
Цоорхойг арилгах боломжтой болгохын тулд - эсвэл бүхэлд нь МАТЕРИАСаас бүрдсэн ХҮН 
ТӨРӨЛХӨН-ийг Бурханы Хаанчлалын СҮНС болгон хувиргаж, дараа нь бүхэлдээ Сүнснээс 
бүрдэхийн тулд, мөн нэгэн зэрэг ХҮНД Бурханых шиг оюун ухааныг өгөхийн тулд - Бурхан 
хүн бүрийн дотор сүнсийг суулгасан. 

Иов 32:8-д бид "Хүний дотор сүнс байдаг бөгөөд Төгс Хүчит Нэгэний сүнслэг нөлөө тэдэнд 
ойлголт өгдөг" гэж уншдаг. 

Энэ бол маш цөөхөн хүнд ойлгогдох агуу ҮНЭН юм. 

Би энэ сүнсийг ХҮН гэж нэрлэдэг, учир нь энэ сүнс нь хэдийгээр СҮНСИЙН ҮНС болохоос 
биш хэдийгээр хүн бүрийн дотор байдаг. Энэ бол сүнслэг хүн эсвэл оршихуй биш юм. Энэ 
бол ХҮН биш, харин хүний доторх сүнсний мөн чанар юм. Энэ бол сүнс БИШ - физик хүн бол 
сүнс юм. Хүний сүнс хүний тархинд ОЮУНЫ хүчийг өгдөг. 



Хүний сүнс хүний АМЬДРАЛААР хангадаггүй - хүний АМЬДРАЛ нь амьдралын АМЬСГАЛаар 
исэлдсэн биет ЦУСанд байдаг. 

Энэ нь амьтны тархинд байдаггүй хүний тархины физик бус бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Энэ нь 
амилалтын үед материйг сүнс болгон өөрчлөхгүйгээр хүнээс бурханлаг руу шилжих 
боломжийг бүрдүүлдэг бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Үүнийг би жаахан дараа тайлбарлах болно. 

Хүний доторх энэ сүнсний талаар хэдэн чухал зүйлийг тодруулъя. Материд агаар мөн 
чанар, ус ч мөн адил сүнсний мөн чанар юм. Энэ хүний сүнс харж чадахгүй. Физик ТАРХИ 
нүдээр хардаг. Хүний дотор байдаг сүнс нь сонсож чадахгүй. Тархи чихээрээ сонсдог. Энэ 
хүний сүнс сэтгэж чадахгүй. 

Тархи сэтгэдэг - хэдийгээр сүнс нь сэтгэн бодох хүчийг өгдөг бол ийм сүнсгүй бүдүүлэг 
амьтдын тархи хамгийн энгийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд чадахгүй. . .. 

Ямар ч дүлий амьтан хүний мэдлэгийн зүйлсийг мэддэггүйн адил хүний дотор байдаг 
хүний сүнс буюу хүний сүнсээс өөр хүн зөвхөн тархиараа ч мэдэж чадахгүй. Мөн үүнтэй 
адилаар, өөр сүнс буюу БУРХАН-ын Ариун Сүнсийг хүлээн авахаас нааш хүн бүр Бурханы 
зүйлсийг мэдэж, ойлгож чадахгүй. 

Өөр нэг байдлаар хэлэхэд, бүх хүн төрөлхтөн ТЭДНИЙ ДОТОР "хүний сүнс" хэмээх сүнстэй 
байдаг. Энэ сүнс нь эрэгтэй биш гэдгийг анхааралтай ажиглаарай. Энэ бол ХҮНД байдаг 
зүйл. Эрэгтэй хүн жижиг гантиг залгиж магадгүй. Энэ нь эрэгтэй хүний доторх ямар нэг 
зүйл, гэхдээ энэ нь эрэгтэй хүн эсвэл түүний аль нэг хэсэг биш юм. Хүн газрын тоосоор 
бүтээгдсэн - мөнх бус. Энэ хүний сүнс бол сүнс биш юм. Энэ бол сүнсний доторх ямар нэгэн 
зүйл бөгөөд энэ нь өөрөө бие махбодийн ХҮН юм. 

Цаашлаад 14-р ишлэлд анхаарлаа хандуулаарай: “Гэвч төрөлхийн хүн Бурханы Сүнсний 
зүйлийг хүлээн авдаггүй : учир нь тэдгээр нь түүний хувьд тэнэглэл юм; Тэр ч бас тэднийг 
таньж чадахгүй, учир нь тэд сүнслэг байдлаараа ялгардаг. 

Тиймээс, Бурхан төрсөн цагаасаа эхлэн АНУ-д нэг сүнсийг өгдөг бөгөөд үүнийг илүү сайн 
нэр томъёо байхгүй тул би хүний сүнс гэж нэрлэдэг. Энэ нь бидэнд амьтны ТАРХИНД 
байдаггүй СЭТГЭЛИЙН хүчийг өгдөг. Гэсэн хэдий ч СЭТГЭЛИЙН тэрхүү хүч нь биет 
ертөнцийн талаарх мэдлэгээр хязгаарлагддаг. ЯАГААД? Учир нь мэдлэг хүний оюун 
санаанд ЗӨВХӨН биеийн таван мэдрэхүйгээр дамжин орж ирдэг. 

Гэхдээ Адам Ева хоёрыг бүтээх үед Бурхан ХҮНИЙГ бүтээж дуусаагүй байсныг анзаараарай. 
Физик бүтээл дууссан. Тэднийг бүтээхдээ ийм "хүний" сүнс байсан. … 

БУРХАН бие махбодоос сүнслэг бүтцэд хүрэх “цоорхойг арилгах” буюу БИЕИЙН ГАЗРЫН 
ГАЗРЫН БИЕИЙН ХҮНДЭЭС өөрийгөө үржүүлэхээр ЯАЖ төлөвлөсөн бэ? 

Эхлээд Бурхан бие махбодын ХҮН-д “хүн” сүнсийг оруулсан. Гэхдээ шийдвэр гаргах, 
наманчлах, зан чанарыг төлөвшүүлэх нь хүний сүнс биш юм. Миний хэлсэнчлэн энэ сүнс 
амьдрал өгдөггүй, харж, сонсож, мэдэрч, сэтгэж чадахгүй. Энэ нь БИЕИЙН ХҮН-д 
ТАРХИНГЭЭР дамжуулан эдгээр зүйлийг хийх боломжийг олгодог. Гэвч энэ сүнс нь таван 



мэдрэхүйгээр хүлээн авсан бодол санаа, мэдлэг бүрийг БҮРТГҮҮЛЖ, хүний амьдралд бий 
болсон сайн муу ямар ч зан чанарыг бүртгэдэг. 

Хүний ХҮН шууд утгаараа ШАВРаар бүтээгдсэн. Бурхан шавраар сав хийж, хэлбэржүүлдэг 
мастер ваарчинтай адил юм. Харин шавар нь хэтэрхий хатуу байвал түүний хүссэн хэлбэр, 
хэлбэрт орохгүй. Хэрэв энэ нь хэтэрхий зөөлөн, чийгтэй байвал ваарчин нугалж буй газарт 
"БҮДҮҮЛЭХ" гэсэн хатуу чанар дутагдаж байна. 

Исаиа 64:8-д: “Харин одоо, Өө, [МӨНХИЙН], чи бол бидний эцэг; бид шавар, чи бол бидний 
ваарчин; мөн бид бүгд таны гарын бүтээл юм." 

Гэсэн хэдий ч Бурхан бидний хүн нэг бүрд ӨӨРИЙН СЭТГЭЛИЙГ өгсөн. Хэрэв хүн Бурханыг 
эсвэл Бурханы арга замыг хүлээн зөвшөөрөхөөс ТОГТГОЛБОЛ - буруу зүйлдээ наманчлахаас 
татгалзаж, баруун тийш эргэх аваас Бурхан түүнийг авч, түүнд бурханлаг зан чанарыг бий 
болгож чадахгүй. Гэхдээ хүний ШАВАР уян хатан байх ёстой, дураараа бууж өгөх ёстой. 
Хэрвээ хүн хатуурч, эсэргүүцвэл хэтэрхий хуурай, хатуу шавартай адил юм. Ваарчин үүнтэй 
юу ч хийж чадахгүй. Энэ нь өгч, нугалж болохгүй. Түүнчлэн хэрэв түүнд хүсэл зориг, 
зорилго, шийдэмгий чанар дутагдаж, Бурхан түүнийг хэсэгчлэн Бурханы хүссэн зүйл болгон 
төлөвшүүлэхэд "байхгүй" байх болно - хэтэрхий хүсэл тэмүүлэлтэй, сул дорой, зан 
чанаргүй, тэр эцсээ хүртэл тэвчихгүй. Тэр алдах болно. … 

Энэ нь БУРХАНЫ зөвт байдал байх ёстой, учир нь БИДНИЙ бүгд Түүний хувьд бохир 
өөдөстэй адил юм. Хэрэв бид үүнийг хичээнгүйлэн эрэлхийлж, хүсч байвал Тэр Өөрийн 
мэдлэгийг, Өөрийн зөвт байдлыг, Өөрийн зан чанарыг бидний дотор байнга суулгаж 
байдаг. ГЭХДЭЭ БИДЭНД БИДНИЙ МАШ ЧУХАЛ ХЭСЭГ БАЙНА. … 

Бид Бурханы Ариун Сүнсээр дамжуулан БУРХНЫ ЗАНГ хүлээн авах тусам Бурхан улам бүр 
ӨӨРИЙГӨӨ бидний дотор үржүүлж байна. 

Эцэст нь, амилалтад бид Бурхан шиг байх болно - бид нүгэл үйлдэж чадахгүй тийм байр 
суурьтай байх болно, учир нь бид өөрсдөө үүнийг тогтоосон бөгөөд нүглээс буцаж, нүглийн 
эсрэг тэмцэж, тэмцэж, нүглийг ялсан. 

Бурханы ЗОРИЛГО биелэх болно! 

Тийм ээ, Бурханы зорилго биелэх болно. 

Бурхан яагаад эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг бүтээсэн бэ? 

Хүмүүсийг бүтээсэнтэй холбоотой, Бурхан яагаад тэднийг эрэгтэй, эмэгтэй болгосон бэ? 

Бурхан анхны эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст хэлсэнчлэн, тодорхой шалтгаан нь нөхөн үржихүйтэй 
холбоотой байх болно: 

28 Үржил шимтэй байж, олшир. дэлхийг дүүргэ... (Эхлэл 1:28). 

Библид нэлээд тодорхой холбоотой шалтгааныг өгдөг: 



14 ... Та болон залуу насны чинь эхнэр хоёрын хооронд ... тэр бол чиний хамтрагч мөн таны 
эхнэр юм. 15 Гэвч Тэр тэднийг Сүнсний үлдэгдэлтэй нэгэн болгосон биш гэж үү? Тэгээд 
яагаад нэг? Тэрээр бурханлаг үр удмыг эрэлхийлдэг... (Малахи 2:14б-15) 

Бурхан эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг нэг байж, эцэст нь бурханлаг үр удмыг (бурханчлах зорилгоор) 
төрүүлэхийн тулд бүтээсэн. 

Есүс сургасан: 

4 Тэгээд Тэр тэдэнд хариулж, "Эхлээд тэднийг бүтээсэн Нэгэн "эр, эмээр бүтээсэн" гэдгийг та 
нар уншаагүй гэж үү, 5 "Ийм учраас хүн эцэг эхээ орхиж, нийлнэ. түүний эхнэр, тэгээд тэр 
хоёр нэг махан бие болох уу? 6 Тиймээс тэд хоёр биш, харин нэг махан бие болжээ. Иймээс 
Бурханы нэгтгэсэн зүйлийг хүн бүү салга." (Матай 19:4-6) 

Элч Паул үүнтэй холбогдуулан "Энэ бол агуу нууц, гэхдээ би Христ болон сүмийн талаар ярьж 
байна" гэж бичжээ (Ефес 5:32). 

Нэмж дурдахад, хоёулаа нэг байх нь Эцэг, Хүү хоёрын харилцааг илүү сайн ойлгоход тусалдаг 
(Иохан 17:20-23). 

Гэрлэлтийн харилцаа нь Эцэг, Хүү хоёрын харилцааг (Тэдний аль аль нь Библид Бурхан гэж 
тодорхойлсон байдаг, жишээ нь Колоссай 2:2, энэ нь ихэнх хүмүүсийн хувьд нууц байдаг) мөн 
амилалтын дараа хөрвөсөн хүмүүст юу тохиолдохыг (энэ нь Библид бас нууц гэж нэрлэдэг, жишээ 
нь 1 Коринт 15:51-54). 

Төлөөлөгч Паул хайрын тухай ярилцаж, гэр бүлийн байдалтай холбоотой бусад сүнслэг 
сургамжуудыг өгсөн: 

4 ... залуу эмэгтэйчүүдэд нөхрөө хайрлаж, хүүхдүүдээ хайрлахыг сануул (Тит 2:4). 

22 Эхнэрүүд ээ, ЭЗЭНд захирагддаг шиг нөхөртөө дагаар ор. 23 Учир нь Христ бол сүмийн 
тэргүүний адил нөхөр нь эхнэрийн тэргүүн юм; мөн Тэр бол биеийн Аврагч юм. 24 Тиймийн 
тул, сүм Христэд захирагддаг шиг, эхнэрүүд ч бүх зүйлд өөрсдийн нөхөртөө захирагдаж 
байг. 

25 Нөхрүүд ээ, Христ сүмийг хайрлаж, түүний төлөө Өөрийгөө өгсөн шиг эхнэрүүдээ хайрла, 
26 Түүнийг үгээр усаар угааж, ариусгаж, 27 Түүнийг Өөртөө алдар суут сүм болгон 
бэлэглэхийн тулд хайрла. толбо эсвэл үрчлээстэй эсвэл ямар нэгэн зүйлтэй, гэхдээ тэр 
ариун бөгөөд өө сэвгүй байх ёстой. (Ефес 5:22-27) 

Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг бий болгох өөр нэг шалтгаан нь энэ амьдралд бие махбодийн ялгаа 
байсан ч Есүстэй хамт хосуудыг алдаршуулах боломжийг олгох явдал байв (Ром 8:16-17). Хамтдаа 
ажиллах (Эхлэл 1:28; Номлогчийн үгс 4:9-12), тэр ч байтугай энэ амьдралд хамтдаа зовж шаналах 
нь эрэгтэй, эмэгтэй хосуудын төлөвлөгөөний нэг хэсэг байсан (Ром 8:16-17). 

Түүхийн зарим сургамжийг бас харцгаая: 



30 Иерихогийн хэрмүүд долоо хоног бүслэгдсэнийхээ дараа итгэлээр нурав. 31 Садар эм 
Рахаб тагнуулчдыг амар амгалангаар хүлээн авмагц итгэлээр үл итгэгчдийн хамт мөхсөнгүй. 
32 Би өөр юу хэлэх вэ? Учир нь Гидеон, Барак, Самсон, Иефта, Давид, Самуел болон эш 
үзүүлэгчдийн тухай: 33 Итгэлээр дамжуулан хаант улсуудыг захирч, зөвт үйлсийг үйлдэж, 
амлалтуудыг хүлээн авч, арслангийн амыг хааж, 34 арслангийн хүчирхийллийг дарсан. гал 
илдний ирээс мултарч, сул дорой байдлаасаа хүчтэй болж, тулалдаанд эр зоригтой болж, 
харь гарагийн цэргүүдийг зугтаав . 35 Эмэгтэйчүүд нас барагсдын амилуулалтыг хүлээн авав. 
Бусад нь илүү сайн амилалтыг олж авахын тулд чөлөөлөгдсөнийг хүлээж авалгүй эрүүдэн 
шүүсэн. 36 Өөр бусад нь элэглэл , ташуурдалт , тийм ээ, гинж болон шоронд хоригдох ялыг 
шүүж байсан. 37 Тэд чулуугаар шидэж, хоёр хэсэг хөрөөдөж, соригдож, илдэнд алагдсан. 
Тэд нэхий, ямааны нэхий дотор тэнүүчилж, гачигдаж, зовж шаналж, тарчлаан зовсон 
бөгөөд тэдний 38 нь дэлхий зохисгүй байв. Тэд элсэн цөл, уулсаар, газрын нүх, агуйд 
тэнүүчилж байв. 39 Мөн тэд итгэлээр дамжуулан сайн гэрчлэлийг олж авсан боловч, 40 

Бурхан бидэнд илүү сайн зүйлийг өгсөн бөгөөд биднээс ангид төгс болгоогүй гэсэн 
амлалтыг хүлээн аваагүй. (Еврей 11:30-40) 

Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн аль аль нь итгэлтэй байсан бөгөөд амлалтын өв залгамжлагчид байсан. 
Мөн эрэгтэй, эмэгтэй аль аль нь төгс төгөлдөр болох ёстой. Мөн энэ нь бидний хувьд илүү дээр 
байх болно. 

Ямар зорилгоор? 

Хайрыг мөнхөд өвөрмөц байдлаар өгөх. 

Төлөөлөгч Паул Христэд итгэгчдэд (зөвхөн гэрлэсэн хосуудад биш) бичсэнчлэн: 

12 Их Эзэн та нарыг бие биедээ болон бүх хүмүүст хайраар өсгөж, өсгөх болтугай ... (1 
Тесалоник 3:12) 

Эрэгтэй ч бай, эмэгтэй ч бай хүмүүс хайраа өгөх зорилготой. Бүгдийг хайрлах хайрыг нэмэгдүүлэх 
нь үүрд мөнхийг сайхан болгоно. 

Хүмүүст юу тохиолдсон бэ? 

Бурхан хүмүүсийг анх бүтээхдээ тэднийг адисалсан (Эхлэл 1:28). Тэрээр мөн Түүний хийсэн бүхэн 
(хүмүүсийг оролцуулан) “маш сайн” байсан гэж хэлсэн (Эхлэл 1:31). 

Цаашилбал, Библид тусгайлан заадаг болохыг анхаарна уу: 

29 … Бурхан хүнийг шулуун шударгаар бүтээсэн боловч тэд олон заль мэхийг эрэлхийлсэн. 
(Номлогчийн үгс 7:29) 

Еден цэцэрлэгт Бурхан анхны жинхэнэ хүмүүс болох Адам Ева хоёрт (Эхлэл 3:20) үнэхээр хэрэгтэй 
бүхнийг өгсөн. 

Тэд цэвэрхэн, тааламжтай орчин, хоол хүнс, хийх зүйлтэй байсан (Эхлэл 2:8-24). Тэд үндсэндээ 
үнэнээр амьдардаг байсан. 



Гэхдээ ихэнх хүмүүсийн хувьд нууцлагдмал байдаг үл үзэгдэх сүнслэг ертөнц байдаг. Тэнгэр элч 
нарыг багтаасан үл үзэгдэх орон байдаг. Хүн төрөлхтөн бүтээгдэхээс өмнө тэнгэр элчүүдийн 
гуравны нэг нь Сатан гэгддэг дайснаа эсэргүүцэж, дагаж байсныг Библид харуулдаг (Илчлэлт 12:4).  

Цаг хугацаа өнгөрөхөд Сатан (Илчлэлт 12:9-ийг харна уу) могой болон гарч ирэв. Дараа нь тэр Евад 
Бурхан тэднийг саатуулж байна гэж хэлсэн (Эхлэл 3:1,4-5). 

Могой заль мэхээрээ Еваг мэхэлсэн (2 Коринт 11:3). Сатан Евад Бурханы үгэнд бүү итгэ гэж хэлсэн 
(Эхлэл 3:2-4). Тэрээр Евагийн хувийн шунал тачаал, дэмий хоосон зүйлд уриалан дуудаж, тэр 
Евагийн оронд Бурханд дуулгаваргүй байж, Сатаны үгийг сонсохыг сонгосон (Эхлэл 3:6а). Түүний 
нөхөр Адам Еватай хамт байсан бөгөөд нүгэл үйлдэж, түүнтэй хамт байхаар шийдсэн (Эхлэл 3:6б). 

Таамаглалын оруулга: Хүний урт наслалт 

Эхлэл номын эхний таван бүлгээс хойш бид 900 гаруй жил амьдарч буй зарим хүмүүсийг 
хардаг. 

Тэгвэл Адам, Ноа нар шиг эртний хүмүүс яагаад ийм урт насалсан бэ? 

Еврей түүхч Иосефус энэ нь зарим талаараа Бурханд хоол хүнс нь "тохируулах" боломж 
олгосон, мөн эрт үеийн технологийг хөгжүүлэх цаг өгсөнтэй холбоотой гэж мэдэгджээ 
(Эртний эдлэлийн ном 1, 3:9). 

Гэсэн хэдий ч Бурхан хүмүүст өмнө нь урт наслахыг зөвшөөрсөн шалтгаан нь нүглийн үр 
дагаврыг илүү сайн харж, Бурханы замаас ангид амьдрахын тулд байсан бололтой. Тэр үед, 
тухайлбал, 21- р зууны үеийнх шиг бохирдлын үр дагавар тийм ч хурдан харагдахгүй байсан 
. Цаашилбал, урт наслах нь тэдэнд нийгэм болон хүмүүсийн тулгараад байгаа бусад 
асуудлуудыг илүү сайн олж харахад туслах байсан. 

Тэд хүн төрөлхтөн дэлхийг илүү сайхан болгож чадахгүй байгааг харах болно. Тиймээс тэд 
амилсныхаа дараа (Илчлэлт 20:11-12) Бурханы замаар явахгүй байх алдаагаа ухаарсан нь 
дээр. 

Хожим үеийнхэн Их үерийг (энэ нь олон нийгмийн түүхэн тэмдэглэлд байдаг) харж, 
Бурханы замаар үнэхээр амьдрахын оронд Сатаны удирдамжийг дагасан хүн төрөлхтний 
сөрөг үр дагаврыг илүү ихээр олж харах байсан. 

Бурхан хожмын үеийнхэн богино наслах нь дээр гэж тодорхойлсон, ерөнхийдөө , мөн 
богино хугацаанд зовж шаналах. Бурханы төлөвлөгөө бол зовлон зүдгүүрийг багасгах 
явдал юм (Гашуудал 3:33-ыг үзнэ үү). 

Сатан ба түүний чөтгөрүүдийн нууц 

Гэхдээ зөвхөн Ева л хууртагдсангүй. Шинэ Гэрээнд “тэр эртний могойг” “бүх дэлхийг мэхлэгч 
Диавол ба Сатан гэж нэрлэдэг” гэж хэлдэг (Илчлэлт 12:9). 

Есүс Сатан бол худалч, худал хуурмагийн эцэг (үндсэн) гэж заасан (Иохан 8:44). 



Анх Сатаныг Люсифер гэж нэрлэдэг байсан (Исаиа 14:12) нь "гэрэл тээгч" гэсэн утгатай. Тэр бол 
"херуб" байсан (Езекиел 28:14). Херуб бол далавчтай сахиусан тэнгэр бөгөөд Бурханы өршөөлийн 
суудалд байх үүрэг гүйцэтгэдэг (Египетээс гарсан нь 25:18-20; Езекиел 28:14,16). 

Люсифер нь үндсэндээ төгс (Езекиел 28:15-ыг үзнэ үү), сэтгэл татам амьтан (Езекиел 28:17-г үзнэ үү) 
байдлаар бүтээгдсэн. Гэвч энэ төгс байдал үргэлжилсэнгүй (Езекиел 28:15). 

Бурхан Люсифер болон сахиусан тэнгэрүүдийг бүтээсэн боловч нэг ёсондоо тэдний дотор зан 
чанар бүрэлдэх хүртэл тэдний бүтээл бүрэн гүйцэд байгаагүй. Одоо Бурхан зан чанарыг агшин зуур 
нэг болгон оруулж чадахгүй—хэрэв Тэр ингэсэн бол үндсэндээ Тэр ямар нэгэн төрлийн 
“компьютерийн удирдлагатай” робот бүтээх байсан. Энэ нь сүнслэг амьтдын хувьд ч, хүний хувьд ч 
үнэн юм. 

Хэрэв Бурхан зөвт зан чанарыг тэр дор нь хуурамчаар бүтээсэн бол ямар ч зан чанар байхгүй байх 
байсан, учир нь зан чанар нь тусдаа биетийн, хувь хүний, үнэний талаарх өөрийн мэдлэгт хүрч, 
өөрийн болгох чадвар юм. шийдвэр, буруугийн оронд зөвийг дагах хүсэл. Мөн бий болгосон хувь 
хүн тэр шийдвэрийг гаргах ёстой. Өөрөөр хэлбэл, хүн ч бай, сахиусан ч бай, өөрийн гэсэн бүтээлд 
өөрийн гэсэн хэсэг байдаг. 

Цөөхөн хүн үүнийг бүрэн ойлгодог тул энэ нь ихэнх хүмүүсийн хувьд нууц юм. 

Еден цэцэрлэгт болсон үйл явдлаас өмнөхөн Сатан "замдаа төгс" байсан (Езекиел 28:11-15а) 
боловч дараа нь бардамнал, гэм бурууд бууж өгснөө Библид харуулдаг гэдгийг ойлгоорой . дэлхий 
(Езекиел 28:15б-17; Исаиа 14:12-14). Тэрээр зөвт зан чанарыг зөв төлөвшүүлэхийн оронд Бурханы 
дайсан (Сатан гэсэн үг) болсон. 

Түүний бослого нь Эхлэл 1:1-ийг анх бүтээсний дараа эмх замбараагүй байдал үүсч, дэлхий Эхлэл 
1:2-т "эзгүй" (ISV, GNB) болсны нэг шалтгаан байв. Дараа нь Бурхан "дэлхийн нүүрийг шинэчлэх" 
(Дуулал 104:30) -д "дахин бүтээх" үед хийсэн зүйлээ хийхээр явсан (Эхлэл 1:3-31; 2:1-3). 

Энэ нь яагаад ямар ч ач холбогдолтой юм бэ? 

За, шинэчлэл ("дахин бүтээх") нь чөтгөрийн устгаж чадах зүйлийг Бурхан засч чадна гэдгийг 
харуулж байна. Ирээдүйд үүнийг хийх төлөвлөгөө Бурханд байгааг Судар харуулдаг (Жишээ нь: 
Үйлс 3:19-21; Исаиа 35:1-2). 

Люсифер бол "төгс байдлын тамга, мэргэн ухаанаар дүүрэн, гоо үзэсгэлэнгээр төгс" (Езекиел 28:12) 
байсан гэж Библид заасныг цааш нь бодоорой. 

Люсифер сахиусан тэнгэрийн хувьд бие махбодын тэтгэмж шаарддаггүй. 

Люсиферт энэ бүхэн байсан. 

Гэсэн хэдий ч тэрээр нүгэл үйлдсэн (2 Петр 2:4-т бусад зарим тэнгэр элч нарын адил) мөн 
өөртэйгөө хамт тэнгэр элч нарын гуравны нэгийг газар луу татан авав (Илчлэлт 12:4) (1 Коринт 6-д 
бичсэнээр, дараа нь тэнгэр элчүүдийг Бурханы хүмүүс шүүнэ: 3). 



Люсифер болон түүний бослого нь "бүгдийг нь эзэмшсэн" оршнолууд хүртэл байдлыг улам 
дордуулахын тулд тэрсэлж чадна гэдгийг харуулсан. Тэгээд хожим нь тэрээр "бүгдийг нь эзэмшсэн" 
анхны хүмүүсийг бас Бурханы эсрэг тэрслэхийг ятгасан (Эхлэл 3:1-6). 

Тиймээс энэ нь хэрвээ Бурхан хүмүүст хэрэгцээтэй бүхнийг нь өгсөн бол ядуурал байхгүй, бурханлаг 
зан чанаргүй хүмүүс өөрсдөдөө болон бусдад асуудал үүсгэсээр байх болно гэдгийг харуулахад 
тусалдаг. 

Бурхан яагаад Сатанд мэхлэхийг зөвшөөрдөг вэ? 

Сатаны бослого Бурханы төлөвлөгөөг таслан зогсоосон уу? 

Үгүй 

Гэвч “агаарын хүчний ханхүү” (Ефес 2:2) Сатан хувиа хичээсэн, дуулгаваргүй мэдээгээ түгээдгийг 
Библид харуулдаггүй гэж үү? Диавол "энэ үеийн бурхан" (2 Коринт 4:4) хүн төрөлхтний ихэнх 
хүмүүсийн оюун санааг "сохолсон" биш гэж үү? 

Тийм бас тийм. 

Библид Сатан Диавол “бүх дэлхийг мэхлэгч” (Илчлэлт 12:9) гэж заагаагүй гэж үү? 

Тиймээ. 

Тэгвэл Бурхан яагаад Сатан болон түүний чөтгөрүүдийг хүмүүсийг мэхэлж, дэлхий дээр өөр асуудал 
үүсгэхийг зөвшөөрсөн бэ? 

Үүнд хэд хэдэн шалтгаан бий. 

Төлөөлөгч Паул бидний цагийг “энэ бузар муу эрин” (Галат 1:4) гэж нэрлэсэн бөгөөд энэ нь илүү 
сайн эрин үе ирнэ гэсэн үг юм. 

Сатан өмнө нь Бурханыг үгүйсгэж байсан тул яагаад бидний эрин үед өөрийн хүч чадлаа 
эзэмшихийг зөвшөөрсөн бэ? 

Сатаны нөлөө нь бидэнд сургамж авахад тусалдаг бөгөөд ихэнхдээ байхгүй байсантай 
харьцуулахад илүү хурдан зан чанарыг бий болгодог. Илүү хурдан, ингэснээр бид эсэргүүцэх 
замаар ялж, зөвт зан чанарыг төлөвшүүлэхийн зэрэгцээ буруу замаар явах үр жимсийг хурдан олж 
харна. Та нүглийг эсэргүүцэх бүрдээ сүнслэг байдлын хувьд хүчирхэг болдог. 

Хэдийгээр заримдаа хэцүү ч гэсэн энэ хурдатгал нь ерөнхий зовлон зүдгүүрийг бууруулдаг. 

Үүнийг харуулахад туслах хэдэн зүйлийг авч үзье. 

Нүүрстөрөгчийг нэг хэсэг нүүрс шиг авч үзье. Энэ нь харьцангуй амархан задарч болох боловч хэт 
их даралтанд орвол очир эрдэнэ болж хувирдаг бөгөөд энэ нь байгалийн хамгийн хатуу 
бодисуудын нэг юм. Тиймээс сул дорой нь дарамт шахалтаар хүчтэй болдог. Христэд итгэгчид 



хэдийгээр дэлхийд сул дорой ч (1 Коринт 1:26-29) 1 Коринт 3:12-т цэвэр алт, мөнгө, үнэт чулуу шиг 
цэвэр байх ёстой гэж Библид заадаг. 

Дараа нь та өргөж чадахгүй хүнд зүйлээ даван туулахыг хүсч байна гэж төсөөлөөд үз дээ. Та хүнд 
зүйлийг харж болно, гэхдээ энэ нь түүнийг хөдөлгөхгүй. Та өдөрт хорин минут гараа нугалж болох 
бөгөөд энэ нь таны гарыг бага зэрэг хүчирхэгжүүлж болох юм, гэхдээ тийм ч их биш - эсвэл ямар 
нэгэн өөрчлөлт хийхэд хэдэн жил, хэдэн жил шаардагдах болно. 

Эсвэл та дааж чадах хүнд жинтэй дасгал хийж болно. Тэднийг өргөх нь гараа өргөхөөс илүү хэцүү 
байх болно. 

Гэсэн хэдий ч жинг өргөх нь зөвхөн гараа нугалахаас илүү хүчтэй болгодог төдийгүй, энэ төрлийн 
дасгал нь таны гарыг хангалттай хүчтэй болгоход шаардагдах хугацааг богиносгох болно. 

Одоо үүнийг анхаарч үзээрэй: 

1962 онд Виктор, Милдред Герцел нар "алдартай, онцгой авьяастай" 413 хүний тухай 
"Эрхэм өлгий" хэмээх илчлэгдсэн судалгааг нийтэлжээ. Тэд олон жилийн турш ийм агуу 
байдлыг юу бий болгосон, эдгээр бүх хүмүүсийн амьдралд ямар нийтлэг хэлхээ байж 
болохыг ойлгохыг хичээсэн. 

392 нь бараг бүгдээрээ байхын тулд маш хэцүү саад бэрхшээлийг даван туулах ёстой 
байсан нь хамгийн гайхалтай баримт байв. (Ариун хөлс, Тим Хансель, 1987, Word Books 
Publisher, 134-р хуудас) 

Эдгээр жишээнүүд яагаад чөтгөр байдагтай ямар холбоотой вэ ? 

Диавол хүн төрөлхтнийг уруу татахыг оролдохыг зөвшөөрөх нь Бурханы тусламжтайгаар өөрсдийн 
алдаа дутагдлыг даван туулж, зөвт зан чанарыг төлөвшүүлэх үйл явцыг үндсэндээ хурдасгадаг 
(Филиппой 4:13; Иаков 4:7). Үүний эцсийн үр дүн нь хүмүүс илүү хурдан бөгөөд хамгийн бага 
зовлонгоор даван туулах чадвартай болно (Гашуудл 3:33; 1 Петр 4:12-13 ; 3 Иохан 2-ыг үзнэ үү). 

Мөн хэрэв Бурхан таныг энэ эрин үед дуудаж байгаа бол Тэр чамайг Сатан эсвэл таны чадахаас 
хэтэрсэн янз бүрийн хүсэл тачаалд уруу татагдахыг зөвшөөрөхгүй (1 Коринт 10:13). 

Сатан болон янз бүрийн уруу таталтыг эсэргүүцэх нь таныг сүнслэг байдлын хувьд хүчирхэгжүүлдэг 
(Иаков 1:12, 4:7) бөгөөд ирээдүйд бусдад тусалж чадна (1 Иохан 4:21-ийг үзнэ үү). Сатан чамайг 
Бурханы үгийн үнэнд итгэхийг хүсэхгүй байна. 

Үнэний нууц 

Кембрижийн толь бичигт " үнэн"-ийг дараах байдлаар тодорхойлдог. 

үнэн бол нөхцөл байдал, үйл явдал, хүний тухай бодит баримтууд: 

Үнэн бол үнэхээр үнэн зөв зүйл юм. Гэсэн хэдий ч гүн ухаантнууд, жирийн хүмүүс, удирдагчид 
үнэний талаар удаан хугацааны турш эргэлзсээр ирсэн. 



Тиймээс Кембрижийн толь бичигт "албан ёсны" үнэнийг хэрхэн тодорхойлж байгааг харцгаая. 

Ихэнх хүмүүсийн үнэн гэж үздэг баримт эсвэл зарчим: 

Гэхдээ дээр дурдсан нь үргэлж үнэн байдаггүй нь гарцаагүй. Олон хүмүүс үүнийг аль эрт 
ойлгосон. Гэсэн хэдий ч олон хүн "албан ёсны" үнэнийг бодитой гэж үздэг бөгөөд бодит үнэн 
шиг үнэмлэхүй зүйлийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Гэхдээ хувь хүн эсвэл хамтын итгэл үнэмшил нь 
ихэнхдээ үнэн биш байдаг. Библи үнэхээр Бурханыг бус хүнтэй зөвлөлддөг хүмүүсийн эсрэг 
сэрэмжлүүлдэг (Исаиа 30:1; 65:12б). Нүгэл бол хүчин зүйл юм (Исаиа 59:2а-г үзнэ үү). 

Ромын префект Понтий Пилат Есүстэй ярилцахдаа үнэний талаар асуув: 

37 Пилат Түүнд —Тэгвэл чи хаан мөн үү? 

Есүс хариуд нь “Та намайг хаан гэж зөв хэлж байна. Би үнэнийг гэрчлэхийн тулд төрсөн 
бөгөөд үүний төлөө энэ ертөнцөд ирсэн юм. Үнэний хүн бүр Миний дуу хоолойг 
сонсдог." 

38 Пилат Түүнд —Үнэн гэж юу вэ? Тэрээр үүнийг хэлсний дараа дахин иудейчүүд уруу 
гарч, тэдэнд "Би Түүнд ямар ч буруу зүйл олоогүй" гэж хэлэв. (Иохан 18:37-38) 

Пилат үнэний талаар олон аргументыг сонссон бөгөөд хэн ч үүнийг зөв тодорхойлж чадахгүй гэж 
дүгнэсэн бололтой. 

Есүс Пилатын сүүлчийн асуултад хариулаагүй ч Пилат хариултыг хүлээлгүй гарч явсан бололтой. 
Гэвч Есүс үнэн хүмүүс Түүнийг сонсоно гэж хэлсэн. 

Пилаттай уулзахын өмнөхөн Иохан Есүс үнэн гэж юу болохыг хэлсэн гэж тэмдэглэжээ. 

17 Тэднийг Өөрийн үнэнээр ариусга. Таны үг үнэн. (Иохан 17:17) 

Бурхан худал хэлж чадахгүй гэж Библид заадаг (Еврей 6:18, Тит 1:2). 

Тиймээс Бурханы хэлсэн бүхэн үнэн гэж дүгнэж болно. 

Одоо, ялангуяа Библийг үнэн гэж хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүст үүнийг дугуй үндэслэл гэж үзэх 
болно. Гэсэн хэдий ч та нэгэнт Бурхан байдаг бөгөөд Түүний үг үнэн гэдгийг нотолсон бол (мөн 
бидэнд "Бурхан оршин тогтнох эсэх нь логиктой юу , Есүс бол Мессиа мөн гэсэн нотолгоо " 
зэрэг номууд байгаа) дараа нь Бурханы үг байдаг гэж дүгнэх нь логик юм. юу үнэн болохыг 
үнэлэх стандарт юм. 

Худал бол үнэнийг эсэргүүцдэг зүйл юм. Тиймээс ямар нэг зүйл зөрчилдөж байна Хичнээн олон 
хүн үүнд итгэдэг гэж хэлсэн ч гэсэн Бурханы онгодоор бичсэн анхны үг нь үнэн биш юм. 

Олон хүмүүс «ухамсраа удирдан чиглүүлэх ёстой» гэж итгэдэг. Гэвч Бурханы Сүнсгүйгээр махан 
биеийн оюун ухаан үнэнийг байх ёстойгоор нь ялгаж чадахгүй (1 Коринт 2:14) зүрх нь туйлын 
хорон муутай байж болно (Иеремиа 17:9). 



Есүс ингэж хэлснийг бас анхаарч үзээрэй. 

4 … “Хүн зөвхөн талхаар бус, харин Бурханы амнаас гарах үг бүрээр амьдарна” гэж 
бичигдсэн байдаг” (Матай 4:4). 

Хүмүүс Бурханы бүтээсэн зүйлээс талх үйлдвэрлэдэг. Гэхдээ жинхэнэ амьдрах арга бол Бурханы 
үгийг дагах явдал юм. 

Төлөөлөгч Паул бичсэн: 

13 Ийм учраас та нар биднээс сонссон Бурханы үгийг хүлээн авахдаа үүнийг хүмүүний үг 
биш, харин үнэнд байгаа Бурханы үг хэмээн хүлээн авсан тул бид мөн Бурханд үргэлж 
талархдаг. итгэдэг та нарын дотор ажилладаг. 14. Ах дүү нар аа, та нар Христ Есүс дотор 
Иудей дэх Бурханы чуулгануудыг дуурайгчид болсон. (1 Тесалоник 2:13-14a). 

 7 ... үнэний үг, (2 Коринт 6:7) 

13 Үнэний үгийг, авралынхаа сайн мэдээг сонссоныхоо дараа та нар бас Түүнд итгэсэн; 
(Ефес 1:13) 

5 … сайн мэдээний үнэний үгэнд та нарын өмнө сонсож байсан тэнгэрт та нарын төлөө 
тавьсан найдвар (Колоссай 1:5) 

Ихэнх нь Бурханы үнэн үгэнд бүрэн итгэдэггүй (Колоссай 1:5,-6 ,25 -27; 1 Тесалоник 2:13) сайн 
мэдээний сайн мэдээний ихэнхийг ойлгодоггүй учраас үнэн бол ихэнх хүмүүсийн хувьд нууц юм 
. авралын. Ихэнх нь Сатанд хууртагдсан бусад хүмүүст итгэдэг (Илчлэлт 12:9). Есүс хэлсэн нь: 

8 "Эдгээр хүмүүс амаараа Надад ойртож, уруулаараа Намайг хүндэлдэг боловч тэдний 
зүрх сэтгэл Надаас хол байдаг. 9 Мөн тэд надад дэмий мөргөж, хүний зарлигуудыг 
сургаал болгон заадаг. (Матай 15:8-9) 

Бурханы үгээс илүү бусдад найдах нь дэмий шүтэн бишрэх, хүмүүсийг үнэнээс холдуулахад 
хүргэдэг. 

Гэсэн хэдий ч үнэнийг мэдэж болно. 

Төлөөлөгч Иохан бичсэн: 

31 Есүс Өөрт нь итгэсэн иудейчүүдэд хандан "Хэрэв та нар Миний үгэнд байх юм бол 
үнэхээр Миний шавь нар мөн. 32 Мөн чи үнэнийг мэдэх болно, мөн үнэн чамайг чөлөөлөх 
болно." (Иохан 8:31-32) 

46 … Мөн хэрэв би үнэнийг хэлвэл та нар яагаад Надад итгэхгүй байна вэ? 47 Бурханых нь 
Бурханы үгийг сонсдог; Тиймээс та нар Бурханых биш учраас сонсохгүй байна. (Иохан 
8:46-47) 



37 … Би үнэнийг гэрчлэхийн тулд дэлхийд ирсэн. Үнэний хүн бүр Миний дуу хоолойг 
сонсдог (Иохан 18:37). 

6 Хэрэв бид Түүнтэй нөхөрлөж, харанхуйд алхаж байгаа бол худал хэлж, үнэнийг 
хэрэгжүүлдэггүй. 7 Харин Тэр гэрэлд байдаг шиг бид гэрэлд алхвал бид бие биетэйгээ 
нөхөрлөж, Түүний Хүү Есүс Христийн цус биднийг бүх нүглээс цэвэрлэдэг. (1 Иохан 1: 6-7 ) 

4 "Би Түүнийг мэднэ" гэж хэлээд Түүний зарлигуудыг дагадаггүй хүн бол худалч бөгөөд 
үнэн түүнд байдаггүй. 5 Харин Түүний үгийг сахидаг хүн үнэхээр Бурханы хайр түүний 
дотор төгс болдог. Үүгээрээ бид Түүний дотор байгаагаа мэддэг. 6 Түүний дотор оршдог 
гэж хэлдэг хүн өөрөө ч бас Түүний алхаж байсан шиг алхах ёстой. (1 Иохан 2:4-6) 

18 Бяцхан хүүхдүүд минь, үгээр ч, хэлээр ч биш, харин үйлдлээрээ , үнэнээр хайрлацгаая. 
19 Мөн үүгээр бид үнэнийх гэдгээ мэдэж, мөн Түүний өмнө зүрх сэтгэлээ бататгах болно. 
(1 Иохан 3:18-19) 

3 Учир нь ах нар ирж, та нар үнэний дотор алхаж байгаатай адил та нарын дотор байгаа 
үнэний талаар гэрчлэх үед би маш их баярласан. 4 Хүүхдүүдээ үнэнээр алхаж байгааг 
сонсох шиг надад илүү баяр баясгалан байхгүй. (3 Иохан 3-4) 

Библид юу гэж хэлдэг ч үнэн бол Бурханы үг байх ба Бурханыг дуулгавартай дагадаг хүмүүст 
илүү сайн ойлгогдох хоёрын хоорондын уялдаа холбоо нь олон хүний хувьд нууц юм. 

Жон мөн дараахь зүйлийг бичжээ. 

3 ... Гэгээнтнүүдийн Хаан аа, Таны замууд шударга бөгөөд үнэн юм! (Илчлэлт 15:3) 

алхах нь үнэнээр амьдрахад үнэнийг илүү сайн ойлгоход тусалдаг. 

Бурханы үгээр ариусгагдсан Христэд итгэгчид (Иохан 17:17) бид "үнэний үгийг зөвөөр хуваах" (2 
Тимот 2:15) байх ёстой, харин " дэлхийн болон хоосон ярианаас зайлсхийдэг, учир нь энэ нь 
цаашдын үр дүнд хүргэх болно. бурханлаг бус байдал” (2 Тимот 2:16, NASB). Тиймээс бид дэлхийн 
шашинтай эвлэрэхээс зайлсхийдэг. 

Гэхдээ олон судлаачдын хэлдэг шиг шинжлэх ухаан Библитэй зөрчилдвөл яах вэ? 

"Бурхан үнэн, харин хүн бүр худалч байг" (Ром 3:4). Бурханы үгэнд итгэ. 

Шинэ Гэрээний үед ч алдааг "шинжлэх ухаан" гэж нэрлэдэг хүмүүс байсан. Анхааруулга: 

20 Тимот аа, итгэл даах зүйлээ сахиж, бузар булай , дэмий хоосон ярианаас, шинжлэх 
ухааныг буруу гэж нэрлэхээс зайлсхий. 

21 Итгэлийн талаар зарим хүмүүс төөрөлдсөн. (1 Тимот 6:20-21, KJV) 

Тиймээс, үнэнийг эсэргүүцдэг оюуны удирдагчид төөрөгдүүлсэн Христийг зарласан хүмүүс байсан. 



Төлөөлөгч Иохан дараахь зүйлийг бичихээр сүнслэгээр нөлөөлсөн. 

26 Чамайг мэхлэхийг оролдогсдын талаар би эдгээр зүйлийг та нарт бичсэн. (1 Иохан 2:26) 

Төрөл бүрийн эрдэмтэд хууран мэхэлж байсан ба/эсвэл тэдэнд Бурханы үгтэй санал нийлэхгүй 
баримтууд байдаг гэж бодсон. Тэдний ташаа мэдээлэлд бүү авт. 

Бурхан байдаг (дэлгэрэнгүйг ccog.org сайтаас: Бурханы оршин тогтнох нь логик мөн үү? гэсэн 
гарчигтай үнэ төлбөргүй номноос уншина уу) ба Түүний үг үнэнд найдаж болно. Библид “Хүнд 
найддаг хүн [в] гавъяатай ” гэж анхааруулдаг (Иеремиа 17:5). 

Төлөөлөгч Паул Тимотод дараах хүмүүсийн талаар бичжээ. 

7 Үргэлж суралцдаг бөгөөд үнэний мэдлэгт хэзээ ч хүрч чаддаггүй. 8 Яннес , Жамбрес нар 

Мосег эсэргүүцсэнтэй адил тэд мөн үнэнийг эсэргүүцдэг: итгэлийн талаар дургүйцсэн 

ялзарсан оюун ухаантай хүмүүс; 9 Гэвч тэд цаашид урагшлахгүй, учир нь тэдний тэнэглэл 

бүгдэд илчлэгдэх болно , (2 Тимот 3:7-9) 

Олон хүмүүс үнэнийг үргэлж сурч, сонирхдог гэж хэлдэг ч ихэнх нь бодит үнэнийг эсэргүүцдэг. 

Үнэнийг эцсийн цаг үед ховор бараа болох нь зөгнөжээ. 

12 Тийм ээ, мөн Христ Есүс дотор бурханлаг амьдрахыг хүсдэг бүх хүмүүс хавчлагад өртөх 
болно. 13 Харин хорон муу хүмүүс болон хууран мэхлэгчид мэхлэгдэж, мэхлэгдэж улам 
бүр дордох болно. 14 Харин та нар хэнээс сурснаа мэдэж, сурсан, итгэлтэй байсан зүйлээ 
үргэлжлүүлэн хийх ёстой ( 2 Тимот 3:12-14). 

Хэрэв та "үнэний хайрыг" ( 2 Тесалоник 2:10 ) хангалттай авч, үүний дагуу үйлдэх юм бол ирж буй 
асар их хууран мэхлэлтээс ( 2 Тесалоник 2:7-12 ) ангижрах боломжтой. аймшигт “сорилтийн цаг” 
дэлхий даяар ирж байна (Илчлэлт 3:7-10). 

Амралтын нууц 

Амралт нь нууц биш мэт санагдаж байсан ч олон хүний хувьд энэ нь тийм зүйл болж хувирсан. 

Бурхан долоо дахь өдрийг адисалсан гэдгийг Библид харуулдаг (Эхлэл 2:2-3). Бурхан хүний 
сонгосон өөр ямар ч өдрийг адисалсан гэж Библид заадаггүй. Хүмүүс “хүмүүсээс илүү Бурханд 
дуулгавартай байх ёстой” (Үйлс 5:29). 

Бурхан хүмүүст долоо хоног бүр биеийн завсарлага өгсөн. Мөн Тэрээр хүмүүс үүнийг хадгалахын 
тулд хангадаг (Египетээс гарсан нь 16:5; Левит 25:18-22). 

Алсдаа долоо хоног биш зургаан өдөр ажилласнаар илүү ихийг хийж чадна гэдгийг ойлгоод олон 
хүн гайхдаг. Гэхдээ энэ үнэн. 

Хүмүүс судрыг ойлгодоггүй учраас энэ нь ихэнх хүмүүсийн хувьд оньсого мэт байдаг. 



Бурхан бошиглогч Езекиелд ингэж бичихээр сүнслэгээр нөлөөлсөн. 

26 Түүний тахилч нар Миний хуулийг зөрчиж, Миний ариун зүйлсийг бузарласан. тэд ариун 
ба ариун бусыг ялгаж салгаагүй, мөн тэд бузар ба цэвэр хоёрын ялгааг мэдэгдээгүй; мөн 
тэд Миний Амралтын өдрүүдээс нүдээ нуусан тул би тэдний дунд бузартсан. (Езекиел 
22:26) 

Олон шашны удирдагчид Бурханы хуулийг зөрчиж, Амралтын өдрүүдтэй холбоотой нүдээ нуудаг. 

Миний Амралтын өдрүүд нь долоо хоног бүрийн Амралтын өдрүүд болон Бурханы Ариун өдрүүд 

гэж нэрлэгддэг жил бүрийн амралтын өдрүүдийн тухай өгүүлдэг. Хүндэтгэлийн өдрүүд бол бие 

махбодын амрах/сэргээх, оюун санааны залуужих үе юм. 

Долоо хоногийн долоо хоногт Бурхан хүмүүст ажлаа хийж, долоо дахь өдөр нь амрах зургаан өдөр 

өгсөнтэй адил Бурхан хүн төрөлхтөнд зургаан "нэг мянган жилийн өдөр" өгсөн ( Дуулал 90:4; 2 

Петр 3:8 )-ын зургууд. хүн төрөлхтний ажлыг хийж, харин дараа нь мянган жилийн хаант улсад 

'долоо дахь мянган жилийн өдөр' амьдрахын тулд (Илчлэлт 20:4-6-г үзнэ үү). 

Есүс дэлхий дээрх үйлчлэлээ дуусгаж байх үеэс хойшхи хугацаанд эхэлсэн "эцсийн өдрүүд" ( Үйлс 

2:14-17 ) тухай Шинэ Гэрээний сургаалуудтай сайн нийцдэг ( Еврей 1:1-2 ). Зургаан мянган жилийн 

сүүлийн хоёр өдөр нь ийм төрлийн долоо хоногийн сүүлчийн өдрүүд байх болно. 

Еврейчүүдийн уламжлалд энэ 6000 жилийн санааг анх бошиглогч Елиагийн сургуульд заасан гэж 

заадаг ( Вавилоны Талмуд: Санедрин 97a). 

Хоёрдугаар зууны сүүлч, гуравдугаар зууны эхэн үед Грек-Ромын гэгээнтнүүд, Irenaeus шиг 

бишопууд (Irenaeus. Adversus ) haereses , Ном V, Бүлэг 28:2-3; 29:2) болон Ипполит (Гипполит. 

Хексамероны тухай буюу Зургаан өдрийн ажил) мөн 6,000-7,000 жилийг ойлгож, зааж сургаж, 

долоо хоног бүрийн Амралтын өдөр мянган жилийн амралтыг (мянган жилийн долоо дахь) 

дүрсэлсэн гэж мэдээлсэн. 

Гэвч 4- р зуунд эзэн хаан Константин мандсаны дараа бусад олон хүмүүс үүнийг заахаа больжээ. 

Эрт үеийн итгэл үнэмшлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ccog.org сайтаас авах боломжтой , 

анхны католик сүмийн итгэл үнэмшил гарчигтай үнэгүй номноос олж болно . 

Грек-Ромын католик шашинтнууд 6000 жилийн сургаалыг албан ёсоор заахаа больсон хэдий ч 
Бурхан энэ 6000 жилийн хугацаанд Диавол болон хүн төрөлхтөнд нийт зовлон зүдгүүрийг 
багасгаж, бүх хүнийг төгс болгох үйл явцын нэг хэсэг болохын тулд буруу замаар явахыг 
зөвшөөрсөн. Энэ эрин үед ч, ирэх эринд ч хэн Түүнийг сонсох вэ. 

Яагаад 6000 жил гэж? 

Энэ бол Адам, Ева хоёрт ийм боломж олдсоноос хойш олон үеийнхэнд хамгийн сайн гэж үзсэн 

амьдралын олон янзын арга замыг туршиж үзэхэд хангалттай хугацаа гэж Бурхан дүгнэсэн 

бололтой. Тиймээс, Сургаалт үгс 14:12, 16:25 -д байдаг “Хүнд зөв мэт санагдах зам байдаг, Харин 

түүний төгсгөл нь үхлийн зам юм ” гэсэн үгсийг хүн төрөлхтөн хэдэн мянган жилийн турш хожим нь 

илүү сайн ойлгох болно. зөв. 



Эдгээр 6000 жилийн төгсгөлд энэ ертөнц маш муу болно гэдгийг Бурхан мэдэж байсан бөгөөд "тэр 

өдрүүдийг богиносгохгүй бол ямар ч махан бие аврагдахгүй" (Матай 24:22). 

6000 жилийн дараа Есүс эргэн ирж, гэгээнтнүүд амилан, гараг дээрх амьдрал аврагдаж, Бурханы 

хаант улсын мянган жилийн хэсэг байгуулагдах болно ( Илчлэлт 20:4-6-г үзнэ үү). 

Мөн энэ нь ихэнх хүмүүсийн хувьд нууцлаг байсан бололтой. 

Исаиа бичихээр сүнслэгээр нөлөөлсөн зүйлийг анзаараарай: 

11 Учир нь Тэр энэ ард түмэнтэй гацсан уруул, өөр хэлээр ярих болно, 12 Тэр хүмүүст "Энэ 

бол ядарсан хүмүүсийг тайвшруулах амралт юм" гэж хэлсэн ба "Энэ бол сэргээгч" гэж 

хэлсэн; Гэсэн хэдий ч тэд сонсохгүй байсан. (Исаиа 28:11-12) 

Бурхан амар амгаланг амладаг ч “бүдгэрэх уруул, өөр хэл” буюу буруу сургаал, орчуулгын 

асуудлаас болж ихэнх нь долоо хоног бүрээр Бурханы өгдөг сэтгэл сэргээсэн амралтыг хүлээн 

зөвшөөрдөггүй. 

Шинэ Гэрээний Еврей номонд хоёр өөр грек үгийг ашигладаг бөгөөд англи хэл рүү ихэвчлэн 

"амрах" гэж орчуулдаг. Англи хэл рүү хөрвүүлбэл катапауз юм болон sabbatismos . Олон 

орчуулагчид эдгээр үгийг хоёуланг нь адилхан орчуулсан тул олон хүн андуурч байсан. 

Саббатизмыг Еврей 4:9-д ашигладаг бол катапаузыг Еврей 4:3 гэх мэт газар ашигладаг. 

Ирээдүйн "амралт" ( катапаузис ) - Бурханы хаант улс - сүнслэг Израиль орох учир (Еврей 4:3) 

тэдэнд амралтын өдөр буюу одоо Амралтын өдрийг сахих (Еврей 4:9 ) үлдэж байна. ). Энэ нь 

Христэд итгэгчид долоо хоног бүрийн Амралтын өдрийг тэсэн ядан хүлээж байгаа ч гэсэн Бурхны 

Хаанчлалын ирээдүйн "амралт"-д орно гэсэн үг юм. Энэ эрин үед Бурханы ард түмэн Бурханы адил 

өдөр (Еврей 4:9-11а) хичээнгүйлэн амрах ёстой бөгөөд “хүн нэгэн адил дуулгаваргүй байдлын 

жишээнд унахгүй” (Еврей 4:11б). 

буруу орчуулж, "нүдээ нуусан "-ын улмаас библийн амралт олон хүний хувьд нууц хэвээр байна. 

Нүглийн нууц 

Олон хүмүүс нүгэл гэж юу болох талаар андуурч байх шиг байна. 

Олон хүмүүс үүнийг тодорхойлж чадах юм шиг аашилдаг. 

Гэсэн хэдий ч нүглийг хүмүүс биш харин Бурхан тодорхойлдог. 

Гэм гэж юу вэ? 

Библи үүнийг хэрхэн тодорхойлдог: 

4 Нүгэл үйлдэгч нь бас хууль бус үйлдэл хийдэг бөгөөд нүгэл нь хууль бус юм. (1 Иохан 3:4, 
NKJV) 

4 Нүгэл үйлдэгч хэн боловч нүгэл үйлддэг ; нүгэл бол гэм буруу юм. (1 Иохан 3:4, DRB) 



4 Нүгэл үйлдэгч бүр хуулийг зөрчдөг бөгөөд үнэндээ нүгэл нь хууль бус явдал юм. (1 Иохан 
3:4, EOB New Testament) 

4 Нүгэл үйлдэгч нь хуулийг зөрчдөг . (1 Иохан 3:4, KJV) 

Ямар хууль вэ? 

Түүний үгэнд байдаг Бурханы хууль (Дуулал 119:11), үүнд Арван зарлигийг багтаасан (харьц. 1 
Иохан 2:3-4; Дуулал 119:172; мөн онлайнаар авах боломжтой үнэгүй номыг үзнэ үү. www. ccog.org, 
гарчигтай: Арван зарлиг: Арван бичиг, Христийн шашин ба араатан ). 

Хэдийгээр хэн ч нүгэл үйлдэхээр албадаагүй ч бүгд нүгэл үйлдсэн гэж Библид заадаг (Ром 3:23). 

Хүн яагаад нүгэл үйлддэг вэ? 

Ева Адам хоёр нүгэл үйлдсэнтэй ижил шалтгаанаар. Тэд Сатан болон/эсвэл тэдний хүсэл тачаалд 
хууртагдсан. 

Сатан бүх дэлхийг мэхэлсэн (Илчлэлт 12:9). Тэрээр бүх хүн төрөлхтөнд нөлөөлж, хууран мэхлэхийн 
тулд чадах бүх муу санаагаа ашигласан. Сатан бидэнд нөлөөлөхийн тулд дэмий хоосон зүйл, шунал 
тачаал, шуналыг уриалан өөрийн гүн ухааныг хаа сайгүй түгээсэн (Ефес 2:2-ыг үзнэ үү). 

Талийгаач евангелист Лерой Неффээс дараах зүйлийг анхаарч үзээрэй. 

Бидний хүн нэг бүр багаасаа л энэхүү заль мэхтэй бөмбөгдөлтөд тааруулж ирсэн. Сатан 
буруу бодлыг оруулахын тулд энэ аргыг ашигласан бөгөөд Адам, Ева хоёрын адилаар 
биднийг буруу шийдвэр гаргахад нөлөөлөхийн тулд хүрээлэн буй орчин, нөхцөл байдлыг 
ашигладаг. 

Биднийг төрөхдөө Бурханыг болон Түүний төгс замыг үзэн ядах, дайсагналцах сэтгэл 
байгаагүй. Бид Бурхан байдаг гэдгийг, эсвэл Түүнд бидний амьдрах зөв зам байгааг ч 
мэдээгүй. Гэвч цаг хугацаа өнгөрөхөд бид ч гэсэн Сатантай адил, хувиа хичээсэн, шунал, 
шунал тачаалын хандлагатай болж, өөрийн замаар явахыг хүсдэг болсон. 

Бид бага байхдаа Христийн хэлсэн хүмүүстэй адилхан байсан байж магадгүй (Матай 18:3, 
4). Тэд даруу бөгөөд сургамжтай байсан бөгөөд Сатан болон түүний нийгэмд бүрэн 
хууртаагүй байна. … 

Хүн төрөлхтний бүх зовлон зүдгүүр, аз жаргалгүй байдал, зовлон шаналал, зовлон зүдгүүр 
нь нүглийн шууд үр дагавар буюу Бурханы сүнслэг болон бие махбодийн хуулиудыг 
зөрчсөнөөс үүдэлтэй. Аз жаргал, элбэг дэлбэг амьдрал бол Бурханы хуулийг дуулгавартай 
дагасны автомат үр дүн юм. (Нефф Л. Нүглийн тухай бүгд. Маргаашийн ертөнц сэтгүүл. 
1972 оны 4-р сар) 

Есүс бидний бүх нүглийн төлөө үхсэн ч гэм нүгэл нь үнэтэй байдаг. Мөн урт хугацааны зардал нь 
нүгэлтэнд сөргөөр нөлөөлж, илүү сайн зүйл хийх боломж юм. Тиймээс, хий Одоо нүгэл үйлдэх нь 
танд (эсвэл бусдад) сайн гэж битгий бодоорой, харин бүгд нүглээсээ сургамж авч (2 Петр 2:18-20-



ыг үзнэ үү), гэмээ наминчлан (1 Иохан 1:9) наманчлах болно гэж найдаж байна (1 Иохан 1:9). Үйлс 
2:37–38). 

Зохисгүй сургаал, уламжлалаас болж энэ эрин үед олон хүн нүглийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. 

Төлөөлөгч Паул бичсэн: 

7 Учир нь хууль бус байдлын нууц аль хэдийн ажиллаж байна. Түүнийг дундаас гарах хүртэл 
ганцхан л түүнийг хязгаарлаж байна. 8 Тэгээд дараа нь Эзэн Есүс амныхаа амьсгалаар 
устгаж, Өөрийн ирэлтийн үзэгдлээрээ хүчингүй болгох хууль бус нэгэн илчлэгдэх болно, 9 

Түүний ирэлт нь Сатаны ажлын дагуу, бүх хүч чадал, тэмдгүүдээр ирдэг. , мөн худал 
хуурмагийн гайхамшгуудаар, 10 мөн хорон муугийн хууран мэхлэлт болгонд мөхөх хүмүүст, 
үүний хариуд тэд аврагдахын тулд үнэний хайрыг хүлээн аваагүй. 11 Мөн үүний улмаас 
Бурхан тэдэнд худал зүйлд итгэхийн тулд төөрөгдлийн ажлыг илгээх болно, 12 ингэснээр 
үнэнд итгэдэггүй атлаа зөвт бус байдалд таашаагдсан бүх хүмүүс шүүгдэх ёстой. (2 
Тесалоник 2:7-12, Береан литерал Библи) 

"Хууль бус байдлын нууц"-ын нэг хэсэг нь ("Алдны нууц" DRB) олон хүнд нүглийн тухай үнэнийг 
заагаагүй ба/эсвэл Есүсийн үеийн фарисайчууд шиг Бурханы хуулиудын эргэн тойронд эргэцүүлэн 
бодохыг заалгаж, оронд нь зохисгүй уламжлалыг хүлээн зөвшөөрсөн явдал юм. (Матай 15:1-9-ийг 
үзнэ үү). Үнэнийг хангалттай хайрладаггүй хүмүүс энэ эрин үеийн төгсгөлд ойртох тусам харгис 
хэрцгий мэхлэгдэх болно. 

“Хайрт ах дүү нар минь, битгий мэхлээрэй” гэж Библид заадаг (Иаков 1:16). 

Гэсэн хэдий ч хүмүүс бид өөрсдийгөө (ялангуяа Сатаны нөлөөгөөр) хуурч мэхлэх хандлагатай 
байдаг ба төөрөлдөх хандлага хэр их байгааг ухаардаггүй. 

Элч Иаков уруу таталт ба нүглийн талаар дараах зүйлийг тайлбарлав. 

12 Сорилтыг тэсвэрлэдэг хүн ерөөлтэй еэ; Учир нь тэрээр батлагдах үедээ Их Эзэний Өөрийг 
нь хайрладаг хүмүүст амласан амийн титмийг хүлээн авах болно. 13 Хэн ч соригдохдоо “Би 
Бурханаар соригдсон” гэж бүү хэл; Учир нь Бурхан бузар муугаар соригдож чадахгүй, Тэр 
Өөрөө ч хэнийг ч сорьдоггүй. 14 Гэвч хүн бүр өөрийн хүсэл тачаалд уруу татагдаж, уруу 
татагдах үедээ сорилтод ордог. 15 Дараа нь хүсэл тэмүүлэл тээж, нүглийг төрүүлдэг; Мөн 
нүгэл нь бүрэн гүйцэд болбол үхлийг авчирдаг. (Иаков 1:12-15) 

Уруу таталтыг эсэргүүцэхийн тулд оюун ухаандаа орж буй буруу бодлыг арилгахын тулд оюун 
ухаанаа сайн бодлоор дүүргэж (Филиппой 4:8) Бурханд ханд. 

Бурхан болон Түүний Үгийн тухай бодлоос илүү сайхан бодол юу байх вэ? Хэрэв та Сатаныг зохих 
ёсоор эсэргүүцвэл түүнийг зугтана гэж Библид бичсэн байдаг (Иаков 4:7). 

Эсэргүүцэх нь таныг сүнслэгээр хүчирхэгжүүлдэг бол нүгэл үйлдэх нь таныг сулруулдаг. 

Нүгэл нь бидэнд Бурхан болон Түүний арга замууд хэрэгтэй гэдгийг итгэхэд бэлэн хүмүүст 
харуулахад тусалдаг. 



Бурхан Сатаны хууран мэхлэлт болон хүний хүсэл тачаал хэрхэн нөлөөлж байгааг ойлгож, үүнийг 
харгалзан үзсэн авралын төлөвлөгөөг боловсруулсан (энэ талаар дэлгэрэнгүй үзэхийг хүсвэл: 
Авралын бүх нийтийн санал үнэгүй онлайн номыг үзнэ үү. Апокатастаз: Бурхан чадах уу? 
төөрсөн хүмүүсийг ирэх эрин үед аврах уу? Олон зуун судар Бурханы авралын төлөвлөгөөг 
илчилдэг ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Дэлхийн шашнууд юу заадаг вэ? 

Төрөл бүрийн итгэл үнэмшил нь бүтээлийн зорилго юу болох талаар өөрсдийн итгэл үнэмшилтэй 
байдаг. Тиймээс, дорнын болон барууны янз бүрийн шашныг баримталдаг хүмүүсийн зарим 
мэдэгдлийг харцгаая. 

Гэхдээ эхлээд атеистуудыг авч үзье. Атеистууд хүн төрөлхтөнд таашаал ханамж эдлэх эсвэл хувийн 
сэтгэл ханамжаас өөр ямар нэгэн зорилготой гэдэгт итгэдэггүй. 

Зарим хүмүүс (өөрсдийгөө шашингүй үзэлтэн гэж үздэг ч байж магадгүй, үгүй ч байж болно) хүмүүс 
цөөн байсан бол илүү дээр байх байсан гэж үздэг. 

Антинатализм гэдэг нь хүний амьдралыг бодитойгоор үнэ цэнэгүй, утгагүй гэсэн итгэл 
үнэмшил юм. The Guardian-д тайлбарласнаар, төрөлхийн эсрэг үзэлтнүүд хүний нөхөн 
үржихүй нь хүний нийгэмд (энэ нь ийм сэтгэлгээгээр байх ёсгүй) болон дэлхий ертөнцөд 
үндэслэлгүй хор хөнөөл учруулдаг гэж үздэг. Цаашилбал, эцэг эх нь оршин тогтнохыг 
зөвшөөрөөгүй хүүхдэд оршин тогтнохыг тулгаж, ёс суртахууны гэмт хэрэг үйлддэг. … 

Төрөлхийн эсрэг үзэлтнүүд хүний амьдралыг үнэ цэнэгүй гэдэгт итгэх итгэл нь хүний 
амьдралыг өрөвдөх сэтгэлээс үүдэлтэй гэж ихэвчлэн хэлдэг ... 

Антинаталистууд хүн төрөлхтнийг устгах замаар хор хөнөөлөөс хамгаалахыг хүсдэг ... (Уолш 
М. Өсөн нэмэгдэж буй 'Наталистын эсрэг' хөдөлгөөн хүн төрөлхтний устахыг уриалж 
байна... Daily Wire, 2019 оны 11-р сарын 15) 

Үндсэндээ, антинаталистууд хүмүүс сайнаас илүү их хор хөнөөл учруулдаг гэж үздэг, амьдрал хэцүү 
байдаг тул хүмүүс энэ ертөнцөд илүү олон хүнийг авчрах ёсгүй, ингэснээр нийт зовлон зүдгүүр, 
өвдөлт нэмэгдэх болно. 

Гэхдээ тэд хүний үнэ цэнийн талаар андуурч байна. 

Хүнд үнэ цэнэ бий. Мөн зовлон зүдгүүр тохиолдож байхад хүмүүс хувь нэмрээ оруулж, туслахаар 
бүтээгдсэн. Амьдралд утга учир бий. 

Одоо индуизм хүн төрөлхтний зорилгын талаар юу гэж хэлдгийг харцгаая. 

Нэг тэрбум гаруй Хинду шашинтнууд байдаг гэсэн мэдээ бий. Тэрхүү итгэл үнэмшлийн талаарх 
мэдээлэл энд байна: 

Хиндуизмын дагуу амьдралын утга учир (зорилго) нь Дарма, Арта , Кама, Мокша зэрэгт 
хүрэх дөрвөн талтай. Эхнийх нь ном нь буянтай, зөвт үйлдэх гэсэн утгатай. ... Хиндү шашны 
дагуу амьдралын хоёр дахь утга учир нь Арта бөгөөд энэ нь хүний амьдралдаа эд баялаг, 
хөгжил цэцэглэлтийг эрэлхийлэхийг хэлдэг. ... Хинду хүний амьдралын гурав дахь зорилго 
бол Камаг хайх явдал юм. Энгийнээр хэлбэл, Камаг амьдралаас таашаал авах гэж 
тодорхойлж болно. Хиндуизмын дагуу амьдралын дөрөв дэх бөгөөд эцсийн утга учир нь 
Мокша буюу гэгээрэл юм. Амьдралын утга учрыг олоход хамгийн хэцүү зүйл болох Мокша 
нь нэг хүний амьдралд (ховор тохиолдолд) эсвэл хэд хэдэн нас шаардлагатай байж 



магадгүй юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь амьдралын хамгийн чухал утга учир бөгөөд хойд дүрээс 
ангижрах, өөрийгөө ухаарах, гэгээрэх эсвэл Бурхантай нэгдэх зэрэг шагналуудыг санал 
болгодог. ( Сивакумар А. Хиндуизмын дагуу амьдралын утга учир, 2014 оны 10-р сарын 12) 

Тиймээс үндсэндээ Хинду шашин нь зөв шударга амьдрахыг хичээж, хөгжил цэцэглэлтийг 
эрэлхийлж, амьдралаас таашаал авч, гэгээрэлд хүрэхийг заадаг бөгөөд энэ нь миний сонссон 
Хинду шашинтнуудын хэлснээр бурханчлахыг агуулдаг. Эдгээр Хинду итгэл үнэмшил нь Библитэй 
нийцэж болох ч яагаад амьдрал байх ёстойг тайлбарладаггүй. 

Хагас тэрбум гаруй Буддын шашинтнууд байдаг гэсэн мэдээ бий. Буддизм нь Хиндуизмаас өөр 
үзэл бодолтой байдаг. 

Буддизм нь амьдралын ямар ч байнгын бөгөөд туйлын ач холбогдол байгааг үгүйсгэж, 
амьдралыг хангалтгүй (с. дукха), хоосон (с. суньята) гэж тодорхойлсон. Гэсэн хэдий ч 
амьдралын харьцангуй ач холбогдол байдаг гэдгийг Будда хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд 
амьдралын энэ харьцангуй, болзолт шинж чанараараа дамжуулан бид бүх нийтийн үнэнд 
хүрч, ухамсарлаж чадна. Буддагийн айлдвараас үзэхэд бидний амьдрал, ертөнц бол босч, 
унадаг үзэгдлээс өөр юу ч биш юм. Энэ нь үүсэх, доройтох үйл явц юм. (Амьдралын ач 
холбогдол юу вэ? Buddhanet.net, 03/21/19-нд авсан) 

Хинду шашинд олон бурхан байдаг бол Буддизмд нэг ч бурхан байдаггүй. Хэрэв Бурхан байхгүй 
бол Буддистууд (бусад атейст үзэлтнүүдийн нэгэн адил) амьдрал туйлын утгагүй гэсэн зөв байдаг. 

Гэвч хэрэв бурханлаг Сүнсний оршихуй байдаг бөгөөд тийм гэж дүгнэх нь логик юм (үүнийг нотлох 
мэдээлэлтэй байхын тулд ccog.org цахим хуудаснаас манай үнэгүй товхимолыг үзнэ үү, Бурханы 
оршихуй логиктой юу? ), энэ нь үүнийг хийх болно. бурханлаг Бүтээгч бодит бөгөөд чухал 
зорилготой байсан гэдгийг илүү их ойлгодог. 

Одоо Буддизм, Хинду шашин хоёулаа Карма хэмээх санааг заадаг. Буддын шашны эх сурвалжаас 
авсан зарим мэдээллийг энд оруулав. 

Үйлийн үр бол ёс суртахууны учир шалтгааны хууль юм. Үйлийн үрийн онол бол Буддын 
шашны үндсэн сургаал юм. ... Энэ хорвоод ямар нэгэн шалтгаанаар эсвэл өөр хүнд 
хүртээгүй зүйл гэж байдаггүй. … Пали хэл дээрх Карма гэдэг нэр томъёо нь шууд утгаараа 
үйлдэл, хийх гэсэн утгатай. Оюун санааны, амаар, бие махбодийн аль ч төрлийн санаатай 
үйлдлийг Карма гэж үздэг. Энэ нь "бодол, үг, үйлдэл" гэсэн хэллэгт багтсан бүх зүйлийг 
хамардаг. Ерөнхийдөө сайн муу бүх үйлдлийг үйлийн үр бүрдүүлдэг. Эцсийн утгаараа 
үйлийн үр гэдэг нь ёс суртахууны болон ёс суртахуунгүй хүсэл зоригийг илэрхийлдэг. ( 
Саядав М. Үйлийн үрийн онол. Buddhanet.net, 07/22/19-нд авсан) 

Библид “Үйлийн үр” гэсэн нэр томъёо байдаггүй ч хүн юу тарина, түүнийгээ хураана гэж заадаг 
(Галат 6:7-8). Гэхдээ Буддизмаас ялгаатай нь Библи нь аливаа зүйлийг Бурхан удирддаг гэж заадаг ( 
Сургаалт үгс 16:9) нь Түүний хүслийг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүст сайнаар нөлөөлнө (Ром 8:28-ыг 
үзнэ үү). Мөн амар амгалангийн өсөлтөд төгсгөл байхгүй болно (Исаиа 9:7). 

Гэсэн хэдий ч Хинду болон Буддизм дэлхийг илүү сайхан газар болгохыг хүсдэг гэдгийг тэмдэглэх 
нь зүйтэй. Гэвч энэ нь хэрхэн тохиолдохыг Библид заасныг тэд ойлгодоггүй. 



Буддистуудаас ялгаатай нь лалын шашинтнууд хүмүүст зориулсан зорилготой бурханлаг Бүтээгч 
гэдэгт итгэдэг. 1.8 тэрбум мусульманчууд байдаг гэсэн мэдээлэл бий. Бурхан хүмүүсийг яагаад 
бүтээсэнтэй холбоотой Исламын үзэл бодлыг эндээс харж болно. 

Бидний бие, сүнс, Бурханыг шүтэн бишрэх хандлага, гэрэл гэгээ нь хүн төрөлхтний төгс 
төгөлдөрт хүрэх чухал арга хэрэгсэл болохын тулд Бурханаас шууд илгээсэн бэлгүүд юм. 
Тэрхүү төгс төгөлдөр байдал нь сүнсний амилуулах шинж чанараас давсан тэдгээр талыг 
хөгжүүлж, шүтэн бишрэх зан чанараа бодит болгож, гэрлээ цэвэршүүлэхэд оршдог. Ийм 
зүйл тохиолдоход хүн бол үзэсгэлэнтэй амьтан бөгөөд энэ нь бурханлаг хайрын зохистой 
объект юм, учир нь манай Бошиглогчийн хэлсэнчлэн "Үнэхээр Бурхан үзэсгэлэнтэй бөгөөд 
гоо үзэсгэлэнд дуртай". (Шакир А. Коран дахь хүн. Зайтуна коллежийн сэтгүүл, 2018 оны 6-р 
сарын 5) 

Есүс төгс бол зорилго байх ёстой гэж бас онцолсон ч (Матай 5:48) дээр дурдсан зүйл нь Бурхан 
хүмүүсийг яагаад бүтээсэнийг үнэхээр тайлбарлаж чадахгүй. Гэсэн хэдий ч дараах Исламын эх 
сурвалжид шалтгааныг хэлж байна. 

Бурхан хүнийг Түүнд үйлчлэхийн тулд бүтээсэн бөгөөд энэ нь хүмүүс Нэг Бурханд итгэж, 
сайныг үйлдэх ёстой гэсэн үг юм. Энэ бол хүний амьдралын объект юм. Бурхан “Би 
хүмүүсийг зөвхөн Надад үйлчлэхийн тулд л бүтээсэнгүй” гэж хэлдэг. (The Winds That Scatter, 
51:56) (Лалын шашинд хүний амьдралын зорилго юу вэ? Сингапурын лалын 
шашинтнуудын нийгэмлэг, хандсан 03/21/19) 

Хүн сайн зүйл хийх ёстой ч дээр дурдсан зүйлсийн ихэнх нь Бурхан хүмүүсийг яагаад бүтээсэн тухай 
протестант үзэлтэй төстэй бөгөөд бид үүнийг дараа нь авч үзэх болно. 

Зарим протестант үзэл 

Бурхан яагаад хүнийг бүтээсэн шашны хүрээнд өөр өөр үзэл бодол байдаг. 

Протестантуудын дунд ч мөн адил. 

800 гаруй сая протестант байдаг гэж мэдээлсэн бөгөөд тэд олон урсгал, яам, сектүүдэд хуваагддаг 
(тэмдэглэл: Бурханы Үргэлжилсэн Сүм нь Протестант БИШ - яагаад гэдгийг манай үнэгүй онлайн 
номноос олж болно: The Continuing History of the Continuing History of the Protestan). Бурханы сүм 
ба авралын найдвар: Бурханы үргэлжилсэн сүм протестантизмаас юугаараа ялгаатай вэ ). 

Гэсэн хэдий ч, олон янзын протестантуудыг үл харгалзан Бурхан яагаад аливаа зүйлийг бүтээсэн 
тухай ерөнхий тохиролцоонууд байдаг бололтой. 

Бурхан хүмүүсийг яагаад бүтээсэн тухай нэг протестант үзэл бодлыг анхаарч үзээрэй. 

Бурхан яагаад хүмүүсийг бүтээсэн бэ? 

Тэр өөрийгөө алдаршуулахын тулд ийм зүйл хийсэн. Бурхан биднийг өөрийнхөөрөө 
амьдарч, харилцаанаас таашаал авахын тулд бүтээсэн. Есүс: "Миний баяр баясгалан та 



нарын дотор байж, та нарын баяр баясгалан бүрэн байхын тулд Би үүнийг та нарт хэлсэн" 
гэж хэлсэн (Иохан 15:11). ... 

Бурханыг алдаршуулах, өөрөөр хэлбэл Түүнийг өргөмжлөх, өргөмжлөх, Түүнийг магтах, 
эрхэмсэг байдлын тухай тунгаан бодох нь үнэндээ бидний амьдралын зорилго юм. (Bell S. 
Josh McDowell яам. 2016 оны 4-р сарын 11-нд нийтэлсэн) 

CCOG-д бид санал нийлэхгүй байх болно. Бурхан биднийг бүтээгээгүй, учир нь Тэр Өөрийгөө 
алдаршуулах хүмүүст хэрэгтэй, эго-д суурилсан сүнслэг оршнол юм. Мөн Бурханыг алдаршуулах нь 
хүний амьдралын зорилго биш юм. Гэвч Бурхан баяр баясгаланг нэмэгдүүлэхийг хүссэн нь үнэн. 

Протестантчуудын өөр нэг ижил төстэй хариулт энд байна : 

Бурхан анхнаасаа яагаад бүтээсэн бэ? Тэр уйдсан уу? Тэр ганцаардсан уу? Бурхан яагаад 
хүнийг бүтээх зовлонг туулсан бэ? 

Орчлон ертөнцийн талаарх Бурханы эцсийн зорилго бол Түүний алдрыг илчлэх явдал 
гэдгийг Библид хэлдэг. Хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы эцсийн зорилго бол Түүний хайрыг 
илчлэх явдал гэдгийг Библид хэлдэг. (Бурхан уйдсан уу? Бурханы яамны бүх тухай, 
03/21/19-нд хандсан) 

Хайр нь түүний нэг хэсэг учраас энэ нь арай илүү ойр юм, гэхдээ Бурхан Өөрийн эго-г дарах 
хэрэгцээ шаардлагаасаа болж бүхнийг бүтээсэн гэсэн үг юм. Бурхан дэмий хоосон биш бөгөөд энэ 
нь хэрэггүй. 

Өөр хоёр протестантчуудын үзэл бодлыг энд оруулав. 

Бурхан яагаад дэлхийг бүтээсэн бэ? 

Библи бүхэлдээ аянга цахилгаан шиг сонсогддог товч хариулт нь: Бурхан өөрийн алдрын 
төлөө дэлхийг бүтээсэн . (Пайпер Ж. 2012 оны 9-р сарын 22. 
https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world-д хандсан 01/16/19) 

Бурхан яагаад бүтээсэн бэ? 

Бурхан Өөрийн доторх зарим хязгаарлалтын улмаас бүтээгээгүй. Харин Тэр Өөрийн алдар 
сууг бүтээгчдийнхээ таашаалд нийцүүлэн харуулахын тулд, мөн тэд Түүний агуу байдлыг 
тунхаглахын тулд бүх зүйлийг оргүйгээс бий болгосон. (Lawson J. Ligonier Ministries, 2017 
оны 7-р сарын 3) 

Бурхан Өөрийнхөө алдрын төлөө юм бүтээсэн гэж дахин хоёр хүн хэлэв. 

Тиймээс тэдгээр протестант (баптистыг оруулаад) эх сурвалжууд санал нэг байгаа бололтой. Гэвч 
тэд Бурханы төлөвлөгөөний нууцыг үнэхээр ойлгодог гэдэгт CCOG-ийнхэн итгэхгүй байна. 

Ромын Католик Сүм ба Еховагийн Гэрчүүдийн үзэл бодол 



Ромын католик шашинтнууд яах вэ? 

Католик сүмийн катехизм нь дараахь зүйлийг заадаг. 

293 Судар ба уламжлал нь “Ертөнц Бурханы алдрын төлөө бүтээгдсэн” гэсэн энэхүү үндсэн 
үнэнийг заан, тэмдэглэсээр байх болно. 134 Гэгээн Бонавентур Бурхан бүх зүйлийг “Өөрийн 
алдрыг нэмэгдүүлэхийн тулд бус, харин түүнийг харуулах, дамжуулахын тулд” бүтээсэн гэж 
тайлбарлав, 135 Учир нь Бурханд түүний хайр, сайн сайхныг бий болгохоос өөр шалтгаан 
байхгүй: “Бүтээлүүд Түүний гарыг хайрын түлхүүр нээв." 136 Анхны Ватиканы Зөвлөл 
тайлбарлав: 

Энэ нь жинхэнэ Бурхан бол өөрийн сайн сайхан, "бүхнийг чадагч хүч"-тэй бөгөөд өөрийн аз 
жаргалыг нэмэгдүүлэхийн төлөө биш, төгс төгөлдөрт хүрэхийн тулд биш, харин түүний 
бүтээлүүдэд өгдөг ашиг тусаараа дамжуулан энэхүү төгс төгөлдөр байдлыг илэрхийлэхийн 
тулд, зөвлөгөө өгөх үнэмлэхүй эрх чөлөөгөөр "мөн эрт дээр үеэс сүнслэг болон махан биет 
бүтээлүүдийн аль алиныг нь юу ч үгүй хийсэн. . . ” 137 

294 Бурханы алдар суу нь түүний сайн сайхан байдлын энэхүү илрэл, харилцаа холбоог 
ухамсарлах явдал бөгөөд үүний төлөө дэлхий бүтээгдсэн. Бурхан биднийг “Өөрийн хүслийн 
зорилгын дагуу Есүс Христээр дамжуулан Өөрийнх нь хөвгүүд болгосноор, Түүний алдар 
суут нигүүлслийн магтаал ” 138 учир нь “Бурханы алдар нь хүн бүрэн амьд; үүнээс гадна 
хүний амьдрал бол Бурханы тухай алсын хараа юм: хэрвээ бүтээлээр дамжуулан Бурханы 
илчлэлт нь дэлхий дээр оршин суудаг бүх оршнолуудын амийг аль хэдийн олж авсан бол 
Эцэгийн тухай Үгийн илрэл нь Бурханыг хардаг хүмүүст хэчнээн их амийг олж авах вэ.” 139 

Бүтээлийн эцсийн зорилго нь “бүх зүйлийг бүтээгч Бурхан эцэст нь “бүгдээрээ” болж, 
улмаар Өөрийн алдар суу болон бидний аз жаргалыг нэгэн зэрэг баталгаажуулах явдал юм. 

Одоо хайр дурлалын тухай дурдагдсаны улмаас дээр дурдсан зүйл нь бусад эх сурвалжаас илүү 
ойр байсан ч энэ нь чухал шалтгааныг орхигдуулсан тул бүрэн гүйцэд биш юм. 

Талийгаач кардинал Жон Хенри Ньюман дараахь зүйлийг бичихдээ ойртож байв. 

Би ямар нэг зүйлийг хийх эсвэл өөр хэн ч бүтээгээгүй зүйл байхаар бүтээгдсэн. Бурханы 
зөвлөгөөнд, Бурханы ертөнцөд өөр хэнд ч байхгүй газар надад бий... Хэрвээ үнэхээр би 
бүтэлгүйтвэл Тэр чулууг Абрахамын хүүхдүүд болгож чадах шигээ өөр нэгийг өсгөж чадна. 
Гэсэн хэдий ч би энэ агуу ажилд хувь нэмэр оруулдаг ... Тэр намайг дэмий хоосон 
бүтээгээгүй. (Ньюман Ж.Х. Хожуу Кардинал Ньюманы бясалгал ба шүтлэг. Лонгманс, Грин, 
1903, хуудас. 301) 

Дээрх нь үндсэндээ зөв боловч бүрэн гүйцэд болоогүй байна. Зарим протестант шашинтнууд 
мөнхөд Бурхан Өөрийн гэгээнтнүүдэд зориулсан ажилтай байх болно гэдгийг ойлгодог ч тэд ямар 
ажил, яагаад гэдэг талаар тодорхойгүй ханддаг. 

Еховагийн Гэрчүүд Библийн онлайн сургаалын 2.3-р хичээлд Бурхан яагаад хүмүүсийг бүтээсэн 
бэ? : 



Ехова хүмүүсийг дэлхий дээр үүрд мөнх амьдрахын тулд , мөн өөрийг нь хайрт Эцэг гэж 
мэдэхийн тулд бүтээсэн. (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-
teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78-д хандсан 01/16/ 19) 

... яагаад дэлхий байдаг вэ? ... Энэ нь хүмүүсийн сайхан гэр байхаар бүтээгдсэн 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god- create-man-purpose/#85 хандалт 01/16/19). 

1. Бурхан дэлхийг хүмүүсийн байнгын гэр байхаар бүтээсэн 
2. Бурхан хүмүүсийг Өөрийн хайрын удирдлаган дор үүрд мөнх амьдрахаар бүтээсэн. 
Тэр энэ зорилгоо биелүүлэх болно (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-
lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131 ) 

Бурхан дэлхийг хүмүүсийн гэр болгохын тулд бүтээсэн бөгөөд Есүсийг зохих ёсоор наманчилж, 
хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүст мөнх амьдралыг өгөх нь үнэн боловч энэ нь Бурхан хүнийг ЯАГААД 
анхлан бүтээсэнийг үнэхээр тайлбарлаж чадахгүй. 

Сайхан алсын хараа 

Зарим хүмүүс үүрд мөнхөд голчлон Бурханы нүүр царайг ширтэж өнгөрөөнө гэж боддог. Үүнийг 
"Сайхан алсын хараа" гэж нэрлэдэг . 

Библи биднийг Бурханы царайг үүрд харж чадна гэж заадаг (Дуулал 41:12) бол зарим хүмүүс 
"Сайхан сэтгэл"-ийг Христэд итгэгчдийн шагнал, бүтээлийн зорилго гэж заадаг. 

ертөнц нэвтэрхий толь бичигт үүнийг дараах байдлаар тайлбарлав. 

" Сайхан алсын хараа " гэдэг нь католик шашны теологийн нэр томьёо бөгөөд тэнгэрт 
байгаа хүмүүсийн Бурханыг шууд хүлээн авч, дээд зэргийн аз жаргал, адислалыг өгдөг. Энэ 
үзэл бодлын дагуу хүмүүсийн амьд байхдаа Бурханы тухай ойлголт нь шууд бус (зуучлагч) 
байх ёстой бол Ариун алсын хараа нь шууд (шууд) юм. ... 

Томас Аквинас Биеийн алсын харааг бие махбодын үхлийн дараа хүн төрөлхтний оршин 
тогтнох эцсийн зорилго гэж тайлбарлав. Тэнгэр дэх Бурханыг харах тухай Аквинасын 
томъёолол нь Платоны Дүрсүүдийн ертөнц дэх Сайныг харахыг дүрсэлсэнтэй ижил төстэй 
бөгөөд энэ нь бие махбодид байх үед боломжгүй юм. ... 

Платоны гүн ухаан нь Сократын дүрээр дамжуулан Бүгд Найрамдах Улсын 7-р дэвтэрт 
(514a-520a) гардаг агуйн зүйрлэл дэх "Гоё үзэгдэл" гэсэн ойлголтыг сануулдаг. 

Миний бодлоор мэдлэгийн ертөнцөд сайн сайхны санаа (Сайн) хамгийн сүүлд гарч 
ирдэг бөгөөд зөвхөн хичээл зүтгэлээр л харагддаг; Харагдах үед түүнийг бүх сайхан, 
зөв зүйлийн бүх нийтийн зохиогч, энэ харагдах ертөнц дэх гэрлийн эцэг эх, гэрлийн 
эзэн, оюун ухаан дахь шалтгаан ба үнэний шууд эх сурвалж гэж үздэг (517b ,c ) . 

Платоны хувьд Сайн нь Христийн теологийн хувьд Бурхантай тохирч байх шиг байна. ... 



Карфагены Гэгээн Киприан (гуравдугаар зуун) Тэнгэрийн хаант улсад Бурханыг харсан 
аврагдсан хүмүүсийн тухай бичжээ. 

Таны алдар суу, аз жаргал, Бурханыг харах боломж олгогдож, авралын баяр 
баясгалан, мөнхийн гэрлийг Их Эзэн, Бурхан Христтэйгээ хуваалцаж, зөвт хүмүүстэй 
хамт Тэнгэрийн хаант улсад үхэшгүй мөнхийн баяр баясгаланг эдлэхэд ямар агуу 
байх вэ? мөн Бурханы найзууд. ... 

13-р зуунд философич-теологич Томас Аквинас багш Альберт Магнусыг дагаж, хүний 
амьдралын эцсийн зорилго нь үхсэний дараах Бурханы мөн чанарыг оюун санааны 
ивээлтэй үзэл баримтлалаас бүрддэг гэж тодорхойлсон. Аквинасын хэлснээр, Гэгээн Алсын 
хараа нь итгэл, учир шалтгаанаас давж гардаг. ... 

Хинду болон Буддын шашны сэтгэлгээ бие махбоддоо байхдаа сүнс нь бурханлагтай 
нэгддэг самадигийн туршлагын талаар эрт дээр үеэс ярьж ирсэн. Исламын ид шидийн 
уламжлал нь Бурханы нүдээр харах тухай өгүүлдэг: “Би түүнд хайртай бол түүний сонсдог 
сонсгол нь би байна; мөн түүний хардаг хараа; түүний цохиж буй гар; мөн түүний алхаж буй 
хөл нь" (Ан-Навави 38-ын Хадис). 

Жорж Фокс болон бусад эртний Квакерууд Бурханы шууд туршлага нь зуучлалгүйгээр бүх 
хүмүүст боломжтой гэж үздэг байв. (Beatific Vision. New World Encyclopedia, 2013. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision-д хандсан 04/16/19) 

Тайлбар: Библид Бурхан газар дээр бууж ирэх нь тодорхой байдаг (Илчлэлт 21:1-3), иймээс судар 

нь тэнгэрт байгаа сайхан үзэгдлийг үгүйсгэдэг. 

Лютеран ёс зүйн сэтгүүлийн редактор бичжээ. 

Гэвч хүн төрөлхтний талаарх Бурханы зорилгын эцсийн зорилго нь ариусгалын тухай 

эсхатологийн ойлголтоор дамжуулан гэрэлтдэг бөгөөд бидэнд ариун байдлын тухай сайхан 

алсын хараа, мөнхөд Бурхантай бүрэн дүүрэн харилцах амласан байдаг. (Santos C. 

Редакторын танилцуулга: Лютеранчууд ба ариусгал. © 2017 оны 9/10 сар. Лютеран ёс зүйн 

сэтгүүл, 17-р боть, 5-р дугаар) 

үзэгдэлд итгэдэг олон протестантууд энэ үзэгдэл нь бие махбодын бус харин сүнслэг үзэгдэл гэсэн 
үзэл бодолд тулгуурладаг (жишээ нь Ортлунд Г. Яагаад бид Beatific Зөнийг буруу ойлгодог вэ. 
Ожайын анхны Баптист сүм, 2018 оны 9-р сарын 26). 

Гэгээн Зөнгийн хувилбаруудыг эцсийн зорилго гэж хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс Бурханыг харах нь 
тэднийг Түүний эсвэл өөрсдийн аз жаргалаар дүүргэнэ гэж бодох хандлагатай байдаг. 

Нэгэн цагт Бурханы сүмийн зохиолчийн энэхүү үзэгдлийн эсрэг үзэл бодлыг энд оруулав. 

Хэрэв мөнх насаа Бурханы нүүр лүү аз жаргалтайгаар ширтэж, эсвэл бидний хүслийг нэн 
даруй биелүүлэхээр өнгөрөөвөл - олон шашны сургаалд - хэдхэн сарын дараа (эсвэл хэдэн 
наймхан жилийн дараа энэ нь хамаагүй) амьдрал уйтгартай болно. . Нэгэнт амьдрал 
уйтгартай болсон бол энэ нь аймшигтай, аймшигтай аймшигтай байх болно. Учир нь эцэс 



төгсгөлгүй үүрд уйтгар гунигт автахаас өөр юу ч үлдэхгүй, үхэлтэй хамт зугтах гайхалтай 
боловч боломжгүй арга зам (Лук 20:35-38-ыг үзнэ үү). Энэ нь үнэхээр эцсийн тамлал байх 
болно. 

Харин манай Мөнхийн Эцэгт илүү сайн санаа бий. Тэрээр үүрд мөнхөд улам уйтгартай 
болох төлөвлөгөө зохиожээ. Гэсэн хэдий ч итгэмээргүй мэт санагдсан ч мөнх нь эрин үеийг 
дагаснаар аажмаар илүү сэтгэл хөдөлгөм, илүү гялалзсан, илүү тааламжтай байх болно. 
(Kuhn RL. The God Family - Part Three: To Inhabit Eterity. Сайн мэдээ, 1974 оны 7-р сар) 

Тийм ээ, мөнхөд илүү сайн байхын тулд Бурхан Өөрийн хийсэн зүйлээ бүтээсэн. Нас барсан 
Бурханы сүмийн зохиолчийн хэлсэн зүйлийг анзаараарай: 

Энэ ертөнцийг нэгтгэсэн Бурхан үүнийг төлөвлөгөөний дагуу хийсэн. Энэ төлөвлөгөө нь 
таныг үүрд мөнхөд санаа зоволтгүй, юу ч үгүй агуу бүхний ухамсаргүй хэсэг болно гэж 
амласан дэлхийн нэг томоохон шашны найдваргүй нирваан биш байсан - учир нь чамд 
үүрд хувь хүний ухамсар байхгүй. Энэ нь баян бүрд дэх хоёр далдуу модны дунд өлгөгдсөн 
гамак дотор нойрмоглож, дур булаам охидоор үүрд тэжээгдэхийн жаргал биш бөгөөд 
Аллахын дагалдагчид баталгаатай байдаг. Энэ нь алтан шаахайтай алтан гудамжаар алхаж, 
ятга бариад алхаж байгаа биш, харин протестант бүлгүүдийн дийлэнх нь амлаж байсан шиг 
гэрэлт цагиргаа хэрхэн шулуун байлгах вэ гэдэгт л санаа зовдог. Энэ нь эцсийн эцэст 
Бурханы нүүр царайг харж, сайхан алсын харааг (ямар ч байсан) үнэлж чадна гэсэн амлалт 
биш, харин католик шашны итгэлийг дагадаг хүмүүст амласан амлалт биш юм: Бүх зүйлийг 
бүтээсэн Бурханы санал болгож буй зүйл бол чамайг Түүний гэр бүлд авчрах. Бурхан бол 
Бурхан шиг Бурхан байх! Бид бүгдээрээ Бурхантай ах, эгч дүүс гэсэн үгийн утгаар Бурхан 
байхын тулд биш, харин Түүний бурханлаг мөн чанарыг бүрэн хуваалцахын тулд. … 

Бурханы жинхэнэ төлөвлөгөө нь бодитой юм. Тэрээр гэр бүлийнхээ Хаанчлалын талаар 
хэзээ ч өргөжин тэлэх нь дуусахгүй гэж хэлсэн. Түүний төлөвлөгөө бол Түүнтэй адил дүр 
төрхтэй, мэдрэмжтэй, үйлдэл хийдэг, Түүнтэй адил өөрийгөө нөхөн сэргээх мөнхийн 
сүнслэг амьдралаас бүрдсэн хөвгүүд, охидыг үүрд мөнхөд нэмэх явдал юм! Тийм ч учраас 
Бурханы өмнөө тавьсан зорилго бол Тэр ч байтугай хэзээ ч биелүүлэхгүй найдвар юм. 
Төгсгөлгүй, мөнхийн, үүрд өргөжин тэлэх гэр бүлийг бий болгож, Түүний аль хэдийн 
бүтээсэн агуу бүтээлийг эдэлж, захирч, мөн та бид хоёрын ирээдүйн бүтээлд эцэс 
төгсгөлгүй хувь нэмэр оруулах болно. Амьдрах мөнхийн шалтгааныг өгдөг завгүй, практик, 
сонирхолтой, сорилттой, байнгын төлөвлөгөө. 

Энэ төлөвлөгөөнд уйтгар гуниг байхгүй. Таны сонирхол хэзээ ч дуусахгүй. Та үүрд юу ч 
хийдэггүй, хэзээ ч хэзээ ч байдаггүй сүнслэг газрын тухай домогт, шашин шүтлэгтэй хавтас 
байхгүй, харин бүтээх, удирдах мөнхийн ажил! харагдахуйц ашиг тустай асуудлыг 
шийдвэрлэх. … Түүнд чамайг амилуулах хүч бий … (Hill DJ. What the World Needs Now 
Is...HOPE. Plain Truth, 1979 оны 2-р сар) 

Бурханы сүмийн сүүлчийн удирдагчийн хэлсэн зүйлийг анзаараарай: 

"Хэрэв хүн үхвэл дахин амьдрах уу?" (Иов 14:14). Энэ бол ИТГЭЛ НАЙДВАРЫН цаг үе байх 
ёстой, учир нь ЭНЭ ДЭЛХИЙ үхсэн ч гэсэн шинэ, илүү сайхан ертөнц АМИЛАЛТ дагах болно 
- АМЬДРАХ ертөнц - сэтгэл ханамж, аз жаргал, элбэг дэлбэг байдал, БАЯРЛАЛ! Бурхан 



биднийг ойлгоход туслаач! Зөвхөн тасралтгүй оршихуй биш, харин бүрэн дүүрэн, аз 
жаргалтай, сонирхолтой, элбэг дэлбэг амьдрал! Тийм ээ - мөн энэ нь үүрд мөнхөд! 
(Армстронг HW. Амилалтын зорилго юу вэ? Сайн мэдээ, 1982 оны 3-р сар) 

Олон хүн судрыг бүрэн ойлгодоггүй учраас Бурханы төлөвлөгөөтэй бүрэн нийцэхгүй байгаа сайхан 
үзэгдлийг хэрхэн заадаг гэх мэт үзэл бодлыг сурталчилсан. 

Бид Бурханыг харах нь өөрөө үүрд мөнх байдлыг сайхан болгодоггүй. Хэдийгээр Тэр биднийг 
мөнхөд адислах нь үүнийг хийх нь гарцаагүй (Дуулал 72:17-19). 

Бүх зүйл Есүсийн төлөө бүтээгдсэн 

Есүс болон бүтээлтэй холбоотой үүнийг Шинэ Гэрээнд заадаг: 

15 Тэр бол үл үзэгдэх Бурханы дүр, бүх бүтээлийн ууган мөн. 16 Учир нь тэнгэрт байгаа болон 
газар дээрх үзэгдэх ба үл үзэгдэх бүх зүйл, сэнтий, ноёрхол, ноёдын болон эрх мэдэл нь 
Түүгээр бүтээгдсэн. Бүх зүйл Түүгээр дамжуулан болон Түүний төлөө бүтээгдсэн. Колоссай 
1:15-16) 

2 ... Тэр бүх зүйлийн өв залгамжлагчаар томилсон, түүгээр дамжуулан ертөнцийг бүтээсэн 
Түүний Хүү; 3 Тэр бол Түүний алдрын гэрэл ба Өөрийн хүний дүр төрх бөгөөд Түүний хүч 
чадлын үгээр бүх зүйлийг дэмждэг (Еврей 1:2-3) 

Одоо бид Есүсийг үүрд мөнхөд харахаар л бүтээгдсэн үү? 

Үгүй 

Есүс яагаад ирсэн гэж хэлснийг анзаараарай: 

10 … Тэдэнд амь байхын тулд, мөн тэд үүнийг илүү элбэг дэлбэг байлгахын тулд би ирсэн. 
(Иохан 10:10) 

Есүс "амьдрал"-тай байж, "илүү элбэг дэлбэг" байгаагаараа биднийг үүрд мөнхөд илүү сайхан 
байлгахын тулд ирсэн бөгөөд мөнхийн амьдралыг илүү сайн болгоход тусалж чадна гэж Есүс зааж 
байна. 

Бурхан хүмүүсийг үүрд мөнхөд Түүнийг ширтэхийн тулд бүтээгээгүй. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Бурхан яагаад зовлон зүдгүүрийг зөвшөөрдөг вэ? 

Хэрэв Есүс биднийг “илүү элбэг дэлбэг” амьдрахын тулд ирсэн бол (Иохан 10:10) Бурхан зовлон 
зүдгүүрийг зөвшөөрөх үү? 

Тиймээ. 

Үүнд зорилго бий юу? 

Тиймээ. 

31 Учир нь ЭЗЭН үүрд орхихгүй. 32 Хэдийгээр Тэр уй гашуудлыг төрүүлдэг ч, Өөрийн өршөөл 
нигүүлслийн олон зүйлийн дагуу Тэр энэрэн нигүүлсэх болно. 33 Учир нь Тэр өөрийн хүслээр 
зовоодоггүй, Хүний хүүхдүүдийг гашуудуулдаггүй. (Гашуудал 3:31-33) 

Бурхан биднийг сайн дураараа зовоож, гашуудуулдаггүйг анхаар. Тэр биднийг сайн байгаасай гэж 
хүсдэг (3 Иохан 2-ыг үзнэ үү). 

Сайн хүмүүст муу юм шиг санагддаг. 

Есүс хэзээ ч нүгэл үйлдээгүй (Еврей 4:15), харин бидний төлөө зовсон (1 Петр 2:21). Мөн “Тэр Хүү 
байсан ч зовлон зүдгүүрээрээ дуулгавартай байхыг сурсан” (Еврей 5:8). 

Бурхан яагаад хүмүүст зовлон зүдгүүр хийхийг зөвшөөрдөг вэ? 

Үүнд хэд хэдэн шалтгаан бий. Нэг нь биднийг гэм нүгэл үйлдэхгүй, Бурханд эргэж очиход 
урамшуулах нүглийн төлөөх шийтгэл юм (Гашуудал 3:39-40; Левит 26:18). Бурхан биднийг гэм 
бурууг маань зохих хэмжээнээс бага хэмжээгээр шийтгэдэг гэж Библид заадаг гэдгийг бид ойлгох 
ёстой (Эзра 9:13; Иов 11:6). Библийн эдгээр хэсгүүдэд итгэдэг хүмүүс ч гэсэн үүнийг ойлгодог. 

Гэхдээ өөр, илүү төвөгтэй шалтгаан бий. 

Төлөөлөгч Паул “бүтээл нь хүслээр бус, харин түүнийг итгэл найдвараар захируулсан Түүний 
улмаас дэмий хоосон байдалд захирагдсан” гэж хэлсэн (Ром 8:20). Тэрээр мөн бичсэн: 

16 Тиймээс бид сэтгэлээ алддаггүй. Хэдийгээр гадаад хүн маань мөхөж байгаа ч дотоод хүн 
өдрөөс өдөрт шинэчлэгдэж байна. 17 Учир нь түр зуурынх болох бидний хөнгөн зовлон 
бидэнд алдар суугийн илүү агуу бөгөөд мөнхийн жинг үзүүлж байгаа бөгөөд 18 бид 
харагдах зүйлсийг биш, харин үл үзэгдэх зүйлсийг хардаг. Учир нь харагдах зүйл нь түр 
зуурынх боловч үл үзэгдэх зүйл нь мөнхийн юм. (2 Коринт 4:16-18) 

Хүмүүс уй гашуу, зовлон зүдгүүрийг багтаасан цэвэршүүлэх явцдаа байгаа хэдий ч найдвар бий. 
Энэ эрин үед дуудлагдаагүй хүмүүс нэг талаараа цэвэршдэг (Исаиа 48:10; Иеремиа 9:7), харин 
дуудагдсан хүмүүс мөнгө ба/эсвэл алт шиг цэвэршүүлж, цэвэршүүлэх ёстой (Зехариа 13:9; Дуулал 
66:10; Даниел 13:9; Дуулал 66:10); 11:35, 12:10; 1 Петр 1:7; Илчлэлт 3:18-ыг үзнэ үү). Тиймээс энэ 
эрин үед “галтай” сорилтууд байдаг (1 Петр 1:7; 4:12). 



Юу нь илүү дээр байх болно гэсэн найдвар бий: 

9 Харин хайрт минь, бид та нарын талаар илүү сайн зүйл, тийм ээ, авралыг дагалддаг зүйлд 
бид итгэлтэй байна. 10 Учир нь та нар гэгээнтнүүдэд үйлчилж, тохинуулснаараа Түүний 
нэрийн төлөө үзүүлсэн таны ажил хийгээд хайрын хөдөлмөрийг мартсан нь Бурхан шударга 
бус биш юм. 11 Мөн бид та нарын хүн бүр эцсээ хүртэл итгэл найдварыг бүрэн 
баталгаажуулахын тулд адил хичээл зүтгэл гаргаж, 12 та нар хойрго биш, харин итгэл, 
тэвчээрээр амлалтуудыг өвлөн авдаг хүмүүсийг дуурайгаасай гэж бид хүсэж байна. (Еврей 
6:9-12) 

Тиймээс бид тэвчээртэй байж, Бурханы арга замууд "илүү сайн зүйлсийг" авчирна гэдэгт итгэлтэй 
байх ёстой. 

Зовлонг тэвчээртэй тэвчих нь хайрын шинж юм: 

4 Хайр бол тэвчээртэй, эелдэг, хайр нь атаархдаггүй, хайр өөрийгөө бардамнадаггүй, 
бардамнадаггүй, 5 зохисгүй үйлдэл хийдэггүй, өөрийнхөө юмыг эрэлхийлдэггүй, өдөөн 
хатгадаггүй, мууг буруутгадаггүй, 6 [Зөвт бус явдалд баярладаггүй, үнэнд баясдаг; Тэр бүх 
зүйлийг дааж, 7 бүх зүйлд итгэдэг, бүх зүйлд найддаг, бүгдийг тэсвэрлэдэг. 8 Хайр хэзээ ч 
мөхдөггүй; (1 Коринт 13:4-8, Шууд орчуулга) 

Хайр гэж орчуулагдсан грек үгийг "агапе" гэж орчуулдаг бөгөөд энэ төрлийн хайр нь үнэнд 
баярлаж, бүх зүйлийг үүрэх болно. Жинхэнэ хайрын нууц бол хайрыг хөгжүүлэхэд зовлон 
зүдгүүртэй холбоотой байдаг. Жинхэнэ хайр бүтэхгүй. 

Заримдаа хүмүүс сайн үйлсийн төлөө зовдог: 

17 Учир нь Бурханы хүсэл бол мууг үйлдснээс илүү сайн үйлсийн төлөө зовох нь дээр. (1 
Петр 3:17) 

Дээр дурьдсан зүйл нь биднийг өрөвдөлтэй байлгахын тулд өөрсдөдөө зовлон зүдгүүр учруулах нь 
Бурханы хүсэл гэж ГАРГАХГҮЙ гэдгийг анхаарна уу. Бурханы замууд бидний замаас өндөр ( Исаиа 
55:8-9 ) бөгөөд хайрын талууд нь Бурханы төлөвлөгөөнд нууц байдаг (Ефес 5:25-32). 

Одоо, биднийг зовоож буй зовлон зүдгүүрийн үр өгөөж бий гэдгийг Библид тодорхой бичсэн 
байдаг. 

3 Уй гашуу нь инээхээс дээр.Учир нь гунигтай царайгаар зүрх сайхан болдог. 4 Ухаантай 
хүний зүрх гашуудлын гэрт, мунхаг хүмүүсийн зүрх баяр баясгалангийн ордонд байдаг. 
(Номлогчийн үгс 7:3-4) 

16 Сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилж, бид Бурханы хүүхдүүд гэдгийг гэрчилдэг. 17 

Хэрэв бид хүүхдүүд юм бол, хэрэв бид Түүнтэй хамт алдаршихын тулд үнэхээр Түүнтэй хамт 
зовж шаналж байгаа бол үнэхээр Бурханы өв залгамжлагчид мөн Христтэй хамтарсан өв 
залгамжлагчид мөн. (Ром 8:16-17, AFV) 



18 Учир нь энэ цагийн зовлон зүдгүүр нь бидний дотор илчлэгдэх алдар суутай зүйрлэхэд 
зохисгүй гэж би бодож байна. (Ром 8:18) 

12 Хайртууд минь, та нарт ямар нэгэн хачирхалтай зүйл тохиолдсон мэт та нарыг сорих гэж 
буй галт сорилтыг хачирхалтай гэж бүү бодоорой; 13 Харин та нар Христийн зовлон 
зүдгүүрийг хүртэж байгаа хэр хэмжээгээрээ баярла, тэгвэл Түүний алдар илчлэгдэх үед та 
нар бас асар их баяр баясгалантай байх болно. (1 Петр 4:12-13) 

11 Хүү минь, ЭЗЭНий гэсгээлтийг бүү жигшиж, Түүний залруулгад бүү жигших; 12 ЭЗЭН 
хайрладаг хүндээ аав шигээ хүүгээ засдаг. (Сургаалт үгс 3:11-12) 

5 Мөн та хөвгүүдэд хандан: “Хүү минь, ЭЗЭНий гэсгээлтийг бүү үл тоомсор, Түүгээр 
зэмлэгдэх үедээ бүү шантар. 6 Их Эзэн хайрладаг хүнийхээ төлөө Тэр гэсгээж, Хүлээн авсан 
хүү бүрийг ташуурдуулдаг." 

7 Хэрэв та нар гэсгээлтийг тэвчих аваас Бурхан чамтай хөвгүүдтэй адил харьцана. Учир нь 
эцэг нь сахиулдаггүй ямар хүү байдаг вэ? 8 Харин хэрэв та нар гэсгээлгүй, бүгдээрээ үүнд 
хамрагдсан бол та нар хүү биш, хууль бус юм. 9 Түүнээс гадна, биднийг засаж залруулдаг 
хүний эцгүүд бидэнд байсан бөгөөд бид тэднийг хүндэлдэг. Бид сүнсний Эцэгт захирагдаж, 
амьдрахад илүү хялбар биш гэж үү? 10 Учир нь бид Түүний ариун байдлын хүртэгч байхын 
тулд тэд бидний сайн сайхны төлөө хэдэн өдрийн турш биднийг гэсгээсэн юм. 11 Эдүгээ 
ямар ч гэсгээлт нь одоохондоо баяр баясгалантай мэт санагдахгүй, харин зовлонтой; гэсэн 
хэдий ч, дараа нь энэ нь түүгээр сургагдсан хүмүүст зөвт байдлын амар амгалангийн үр 
жимсийг өгдөг. (Еврей 12:5-11) 

Хүмүүс засарч, хүмүүжиж, зан чанарыг төлөвшүүлж, түүнээс илүү сайн байхын тулд зовлон 
зүдгүүрийг зөвшөөрдөг (мөн Ром 5:3-4, 8:17; 2 Тесалоник 1:3-5; Иаков 1:2-4; 2 Петр 1:5-8; Илчлэлт 
21:7-8 ). Сорилт, бэрхшээлүүд итгэлийг бэхжүүлж, даруу байдлыг зааж, бидэнд сургамж зааж, 
Бурханд ойртоход тусалдаг. 

Хэдийгээр энэ нь үнэхээр хэцүү мэт санагдаж байгаа ч Бурхан үүнийг ойлгож, Өөрийн хүмүүс 
үүнийг тэвчихийн тулд болгодог (1 Коринт 10:13). Есүс үндсэндээ үүнийг нэг өдөр авахыг заасан 
(Матай 6:34). Ирээдүйд Түүний төлөвлөсөн зүйл нь энэ амьдралд тохиолдох бие махбодийн 
зовлонгоос ч илүү юм ( Ром 8:18 ). 

Есүс болон Бурханы ард түмэн зовж шаналсан: 

1 Тиймийн тул, биднийг тойрон хүрээлж буй нүглийн бүх ачааллыг ардаа орхин, гэрчүүдийн 
асар их үүлээр хүрээлэгдсэнийг хараад , бидний өмнө тавигдсан уралдаанд тэвчээртэйгээр 
гүйцгээе. Баяр баясгаланг санал болгосон бидний итгэлийг зохиогч, төгсөгч нь загалмайг 
тэвчсэн {Гр. stauros – гадас}, ичгүүрийг үл тоомсорлож, Бурханы сэнтийн баруун гарт суув. 3 

Учир нь та нар сэтгэлдээ ядарч, сулрахгүйн тулд өөрийнхөө эсрэг нүгэлтнүүдийн ийм 
зөрчилдөөнийг тэвчсэн түүнийг анхаарч үзээрэй. (Еврей 12:1-3, Юбилейний Библи) 

Зовлон дуусах болно: 



12 … Хэдийгээр Би та нарыг зовоосон ч, цаашид чамайг зовоохгүй; 13 Одоохондоо би түүний 
буулгаг чамаас салгаж, та нарын хүлээсийг таслах болно. (Нахум 1:12-13) 

Энэ нь Ниневетэй холбоотой бошиглолын хувьд өгөгдсөн боловч бусад судрууд зовлон зүдгүүр 
дуусна (Илчлэлт 21:4), Сатаны буулга эвдэрнэ ( Исаиа 14:12-17; Илчлэлт 20:1-3). 

Бидний үйлдлээс болж зовлон үргэлж гардаггүй гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Бид Есүсийн адил 
буруугаар зовж шаналж болно: 

19 Учир нь хүн Бурханы өмнө ухамсрын улмаас уй гашуу, буруугаар зовдог бол энэ нь 
сайшаалтай. 20 Та нар алдаанаасаа болж зодуулахдаа тэвчээртэй хандвал ямар гавьяатай 
вэ ? Харин чи сайн зүйл хийж, зовж шаналж, тэвчээртэй хүлээж авбал энэ нь Бурханы өмнө 
сайшаалтай. 

21 Учир нь та нар Түүний алхмуудыг дагахын тулд Христ бидний төлөө зовж шаналж, үлгэр 
дуурайл үлдээсэн тул та нар үүнд дуудагдсан юм. 

22 "Нүгэл үйлдээгүй, Түүний аманд хууран мэхлээгүй" ; 

23 Тэрээр доромжлогдохдоо хариуд нь доромжлоогүй; Тэр зовж шаналж байхдаа айлган 
сүрдүүлээгүй, харин өөрийгөө зөвтөөр шүүдэг Түүнд даатгасан; (1 Петр 2:19-23) 

Есүс зовлонгийн талаар бидэнд үлгэр жишээ үзүүлсэн (1 Петр 2:21-24). Бошиглогчид мөн адил 
(Иаков 5:10-11). 

Бид Есүсийг (1 Петр 2:21-24), түүнчлэн бошиглогч Паулыг (1 Коринт 13:2) Есүсийг (1 Коринт 11:1) 
дуурайсан шиг дуурайх ёстой. 

Хүүхдүүд 

Зовж байгаа хүүхдүүд яах вэ? 

Библид зовж шаналж буй хүүхдүүдийн тухай өгүүлдэг. Наад зах нь нэг хүн “Бурханы үйлс түүн 
дотор илчлэгдэхийн тулд” сохор төрсөн (Иохан 9:3). Гэхдээ нөгөө шалтгаан нь тэд бас зан чанарыг 
бий болгох явдал юм. 

Биднийг төрөхөөс ч өмнө Бурхан бидэнд зориулсан төлөвлөгөөтэй байдаг. 

16 Чиний нүд хараахан төлөвшөөгүй байхад миний мөн чанарыг харсан. Тэд бүгд Таны 
номонд "Тэдний аль нь ч болоогүй байхад надад зориулагдсан өдрүүд" гэж бичигдсэн 
байдаг. (Дуулал 139:16) 

Нас барсан, үр хөндүүлсэн, нас барсан хүүхдүүдийг яах вэ? 

Эдгээр нь хүн төрөлхтний эмгэнэлт явдал боловч Бурханд тэдэнд зориулсан төлөвлөгөө бий—Тэр 
тэднийг мартаагүй (Исаиа 49:15-ыг үзнэ үү). Тэд энэ эрин үед дуудлагдаагүй, сонгогдоогүй бусад 



хүмүүсийн адил хоёр дахь амилалтын нэг хэсэг байх болно (Илчлэлт 20:5, 11). Тэгээд Библид тэд 
дахин амьдарна гэж бичсэн байдаг—гэхдээ Исаиа 65:20-д бичсэнээр 100 жилийн турш. 

Төгс төгөлдөр рүү шилжих 

Хуучин Гэрээнд Мосе Бурханы “ажил төгс” гэж бичсэн байдаг (Дэд хууль 32:4). Төлөөлөгч Иаков 
Шинэ Гэрээнд: 

2 Ах дүү нар аа, та нарын итгэлийн сорилт тэвчээрийг бий болгодог гэдгийг мэдэж , янз бүрийн 
сорилтод орохдоо баяр хөөртэйгөөр тооцогтун . 4 Харин та нар юугаар ч дутахгүй төгс, бүрэн 
дүүрэн байж болохын тулд тэвчээр нь төгс ажилтай байг. 5 Хэрэв та нарын хэн нэг нь мэргэн 
ухаанаар дутвал, тэр хүн бүхэнд өгөөмөр, зэмлэлгүйгээр өгдөг Бурханаас гуйгтун. (Иаков 
1:2-5) 

Зовлон зүдгүүр нь төгс төгөлдөрт хүрэхийн нэг хэсэг юм шиг санагддаг. Энэ нь бид зарим хүмүүс 
шиг өөрийгөө зориуд тарчлаана гэсэн үг биш, харин тулгарч буй сорилт, зовлон зүдгүүрийг 
тэвчээртэй тэвчих ёстой гэсэн үг. 

Тийм ээ, үүнийг бичих нь туршлагаас илүү хялбар бөгөөд үүнийг Бурхан мэддэг (Еврей 12:11-ийг 
харна уу): 

8 Их Эзэн надад хамаатай зүйлийг төгс болгох болно ; (Дуулал 138:8) 

Бурхан ТАНЫГ төгс болгохоор ажиллаж байна! 

Библи Есүсийг зовлонгоос дуулгавартай байж сурсан гэж заадаг гэдгийг анхаарч үзээрэй. 

8 Хэдийгээр Тэр Хүү байсан ч зовлон зүдгүүрээрээ дуулгавартай байхыг сурсан. 9 Төгс 
болгуулж, Тэр Өөрт нь дуулгавартай бүх хүмүүст мөнхийн авралын зохиогч болсон, (Еврей 
5:8-9) 

Түүний дагалдагчид ч үүнийг сурах ёстой. 

Есүс сургасан: 

48 Тиймээс тэнгэр дэх Эцэг чинь төгс болдгийн адил та нар төгс байх болно. (Матай 5:48) 

Энэ нь Христэд итгэгчид одоо төгс болсон гэсэн үг үү? 

Үгүй 

Жинхэнэ Христэд итгэгчид нүгэл үйлддэг бөгөөд уучлал хэрэгтэй гэдгийг Төлөөлөгч Иохан 
тодорхой заасан (1 Иохан 1:8-10). 

Тэгэхээр энэ нь Христэд итгэгчид үүнийг хийх боломжгүй, оролдохгүй байх нь зөв гэж дүгнэх ёстой 
гэсэн үг үү? 



Үгүй 

Христэд итгэгчид Бурханы тусламжтайгаар (Ром 12:21; Филиппой 4:13; 1 Иохан 4:4) даван туулах 
ёстой бөгөөд энэ нь биднийг төгс төгөлдөрт ойртуулахад тусалдаг (Иаков 1:2-4). 

Төлөөлөгч Паул зовлон зүдгүүрээс болж зовж шаналж байхдаа Есүс өөрт нь хэлсэн зүйлийг ярьжээ: 

9 Тэгээд Тэр надад "Миний нигүүлсэл чамд хангалттай, учир нь Миний хүч сул дорой 
байдалд төгс болдог" гэв. (2 Коринт 12:9) 

Бид одоо туулж өнгөрүүлсэн зүйлээрээ төгс болж байна. 

Христэд итгэгчид Бурханы хүүхдүүд болон амилсан үед тэд бүрэн төгс болгогдох болно (Ефес 4:13; 
Еврей 11:40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Бурхан яагаад чамайг бүтээсэн бэ? 

Таны зорилго юу вэ? 

ЧИ бусадтай адилхан биш. Библид “Бүх гишүүд ижил үүрэг гүйцэтгэдэггүй... тус тусад нь... Бурхан 
гишүүд тус бүрийг өөрийн хүссэнээр бие махбодид тохируулсан” гэж заадаг (Ром 12:4-5, 1 Коринт 
12:18). . 

Тэгэхээр та өөр. Таны хувь тавилан онцгой бөгөөд чухал юм. Таны амьдрал утга учиртай. 

Таны амьдралын библийн утга учир юу вэ? 

Чи хэн бэ? 

ЧИ бол хайрыг өвөрмөц байдлаар өгч чаддаг нэгэн. 

Энэ нь та үүрд мөнхөд хийх боломжтой зүйл юм. 

Өнгөрсөн зууны дундуур Бурханы сүм (Долоо дахь өдөр) нийтэлсэн: 

Христэд итгэгч зөвхөн өнөөдрөөр амьдардаггүй; тэр маргааш илүү сайхан болно гэж 
таамаглаж байна. (Бурханы сүм юунд итгэдэг вэ. Библийн өмгөөлөгч ба Ирж буй хаант 
улсын зарлагч. 1949 оны 10-р сарын 3, хуудас. 7) 

Гэхдээ Христэд итгэгч хүн маргааш илүү сайхан болохыг зүгээр нэг төсөөлдөггүй. Жинхэнэ Христэд 
итгэгч хүн амьдралынхаа сорилт, боломж, сорилтуудаар (Ром 5:1-4-ийг харна уу) зан чанарыг 
төлөвшүүлдэг бөгөөд энэ нь Христэд итгэгч хүнд "маргааш илүү сайн" болоход хувь нэмрээ оруулах 
боломжтой болно. 

Эцсийн эцэст Бурхан танд зориулж тусгай төлөвлөгөөтэй байдаг. 

Бурхан чамайг өөрийн гэсэн арга замаар хайраа өгөхөөр бүтээсэн (1 Коринт 12:20-13:10). 

Гэхдээ яаж? 

Үндсэндээ энэ амьдралдаа Бурханд дуулгавартай байж, итгэлээр амьдарч байна. 

Дуулгавартай байж, библийн сонголтуудыг хийж, итгэлтэй байж, хайраа дадлагажуулж, эцсээ 
хүртэл тэвчсэнээр Христэд итгэгчид зан чанарыг бий болгоод зогсохгүй мөнхийн амьдралыг өөртөө 
болон бусдад илүү сайхан болгоно. 

Итгэлийн хувьд, Бурханы оршин байгаа нь бодит үнэн учраас (Ром 1:20; мөн ccog.org сайтаас авах 
боломжтой, Бурханы оршин тогтнох нь логик уу?) үнэгүй номыг үзнэ үү . Бурхан. Чөтгөрүүд 
хүртэл итгэж, чичирдэг (Иаков 2:19). Гэсэн хэдий ч Бурханд итгэж, итгэж, дуулгавартай байхын тулд 
итгэл хэрэгтэй. Энэ бол "итгэлийн нууц"-ын нэг хэсэг юм (1 Тимот 3:9-ийг харна уу; итгэлийн талаар 
илүү ихийг ccog.org цахим хуудаснаас авах боломжтой, Бурханы дуудаж, сонгосон хүмүүст 
зориулсан итгэл үнэ төлбөргүй товхимолоос олж болно ). 



“ Түүнд дуулгавартай” хүмүүст Ариун Сүнсээ өгдөг (Үйлс 5:32). Энэ бол Бурханы Сүнс бол хүнийг 
жинхэнэ Христэд итгэгч болгодог (Ром 8:9-11). 

Христэд итгэгчид өөрсдөө хайраа өгч, үүрд мөнхийг илүү сайн болгохын тулд хожим анхны 
амилалтдаа (1 Коринт 15:50-54; Илчлэлт 20:5-6) өөрчлөгдөж, төгс боловсорно. Энэхүү амилалт нь 
долоо дахь ба сүүлчийн бүрээтэй (1 Коринт 15:52) давхцаж байгаа бөгөөд энэ нь Бурханы нууцын 
нэг хэсэг дуусах цаг юм (Илчлэлт 10:7). 

Төлөөлөгч Паул энэ өөрчлөлтийг өөрөө “нууц” гэж хэлсэн (1 Коринт 15:51). 

Одоогоор Христэд итгэгч биш байгаа хүмүүст дараа нь амилсныхаа дараа өөрчлөгдөх ийм боломж 
олдоно (мөн ccog.org сайтаас онлайнаар үнэгүй номыг үзнэ үү, Universal OFFER of Savation, 
Apokatastasis: Бурхан ирээдүйн эрин үед алдагдсан хүмүүсийг аварч чадах уу? Зуун зуун Судрууд нь 
Бурханы авралын төлөвлөгөөг илчилдэг ). 

Сайныг хий 

Бурхан бол сайн (Марк 10:18; Дуулал 143:10) бөгөөд зөвийг хийдэг (Эхлэл 18:25-ыг үзнэ үү). 

Бурхан ч бас Өөрт нь таалагдсанаар сайныг үйлээсэй гэж хүсдэг (Дуулал 34:14; Еврей 13:16). 

19 Хүн болгонд өөрийн зам, үйлсийнх нь дагуу өгөхийн тулд та хүний хөвгүүдийн бүх замд 
мэлмий нээдэг тул та зөвлөгөөгөөр агуу бөгөөд ажилдаа хүчирхэг юм. (Иеремиа 32:19) 

9 Мөн бид сайныг үйлдэж ядрахгүй байцгаая, учир нь хэрэв бид сэтгэлээ алдахгүй бол зохих 
цагт нь хурааж авах болно. 10 Тиймийн тул, бидэнд боломж байгаа тул бүгдэд , ялангуяа 
итгэлийн гэр бүлийнхэнд сайныг хийцгээе . (Галат 6:9-10) 

5 … “Хүн бүрд үйлсийнх нь дагуу хариулах” 6 Бурхан : 7 Сайн үйлсээрээ тэвчээртэй байж алдар 
суу, хүндэтгэл, үхэшгүй байдлыг эрэлхийлэгчдэд мөнх амь; (Ром 2:5-7) 

Бурхан та нарт сайн сайхныг хүсдэг бөгөөд хэрэв та нар Түүнийг үнэхээр хайрлаж, "дуулгавартай" 
байвал (Үйлс 5:32; Еврей 5:9) бүх зүйл ийм л болно (Ром 8:28). 

Дараахь зүйлийг анхаарч үзээрэй. 

24 Хүний хувьд идэж ууж, сэтгэл нь хөдөлмөрөөрөө сайн сайхныг эдлэхээс илүү сайн зүйл 
байхгүй . Энэ нь бас Бурханы мутраас байсныг би харсан. (Номлогчийн үгс 2:24) 

12 Тэдэнд баярлаж, амьдралдаа сайныг үйлдэхээс өөр юу ч байхгүй гэдгийг би мэднэ, 13 
мөн түүнчлэн хүн бүр идэж ууж, бүх хөдөлмөрийнхөө сайн сайхныг эдлэх нь Бурханы бэлэг 
юм. 14Бурхан юу ч хийсэн тэр нь үүрд байх болно гэдгийг би мэднэ . (Номлогчийн үгс 3:12-14) 

Ажилдаа үр бүтээлтэй байх нь аливааг сайжруулах зорилготой учраас дээрх нь үнэн юм. Мөн 
хүмүүс үр бүтээлтэй байх ёстой. 



Цаашилбал, Бурханы төлөвлөгөө танд юу тохиолдсоныг харгалзан үздэг. Үүнтэй холбоотой Хуучин 
Гэрээний сургаалыг анхаарч үзээрэй. 

11 ЭЗЭНий зөвлөгөө, Түүний зүрх сэтгэлийн төлөвлөгөө бүх үеийнхэнд мөнхөд оршино. 12 

Бурхан нь ЭЗЭН болох үндэстэн , ТҮҮНИЙ өв болгон сонгосон ард түмэн ерөөлтэй еэ . 13 ЭЗЭН 

тэнгэрээс харж байна . Тэрээр бүх хүний хөвгүүдийг хардаг. 14 Тэрээр оршин суугаа 

газраасаа дэлхийн бүх оршин суугчдыг хардаг ; 15 Тэр тэдний зүрх сэтгэлийг тус тусад нь 

загварчилдаг; Тэр тэдний бүх ажлыг авч үздэг . (Дуулал 33:11-15) 

1 Учир нь би энэ бүхнийг зүрх сэтгэлдээ тунгаан бодож, зөвт, мэргэн хүмүүс болон тэдний 
үйлс Бурханы гарт байгаа гэдгийг тунхаглаж чадсан . (Номлогчийн үгс 9:1а) 

9 Хүний зүрх замаа төлөвлөдөг бол ЭЗЭН түүний алхмуудыг чиглүүлдэг. (Сургаалт үгс 16:9) 

24 Хүний алхмууд нь ЭЗЭНИЙХ ; Тэгвэл хүн яаж өөрийнхөө замыг ойлгох вэ? (Сургаалт үгс 
20:24) 

73 Таны мутар намайг бүтээж, намайг загварчилсан; (Дуулал 119:73) 

17 ... "Бурхан зөвт болон ёс бусыг шүүх болно, учир нь Тэнд бүх зорилго, ажил бүрийн цаг 
хугацаа байдаг." (Номлогчийн үгс 3:17) 

Одоо Шинэ Гэрээний хэсгүүдэд анхаарлаа хандуулаарай: 

11 Гэвч нэг Сүнс эдгээр бүх зүйлд үйлчилж, Бурханы Өөрийн хүссэнээр тус бүрийг тус тусад 
нь хуваадаг. … 27 Одоо та нар бол Христийн бие бөгөөд та бүгд бие даасан гишүүд юм. (1 
Коринт 12:11, 27, AFV) 

7 Битгий мэхл, Бурхан тохуурхаагүй. Учир нь хүн юу тарина, тэр бас хураана. 8 Учир нь махан 
биедээ тарьдаг хүн завхралыг хураах боловч Сүнсэнд тарьдаг хүн Сүнсээр мөнх амийг 
хураах болно. (Галат 6:7-8) 

10 Учир нь та нарын Түүний нэрийн төлөө үзүүлсэн хайрын хөдөлмөр, хөдөлмөрийг чинь 
Бурхан мартах нь шударга бус биш юм ... (Еврей 6:10) 

Бурхан бүгдэд зориулсан төлөвлөгөөтэй! Үүнд ТА ГАНЦААРАА энэ насанд дуудагдсан ч бай, 
дуудагдсан ч бай хамаагүй. Мөн Тэр чиний бүх ажлыг авч үздэг. 

Чиний туулж өнгөрүүлсэн бүхэн, таны зовж шаналсан бүхэн, хийж гүйцэтгэсэн бүхэн чинь чамайг 
үүрд мөнхөд илүү сайн болгоход бэлтгэж байна (хэрэв чи эцсийн эцэст Бурханы Хаанчлалыг 
дэмжихээс татгалзахгүй бол). Таны туулж өнгөрүүлсэн бүх зүйл таныг Бурханаас танд өгөх 
дуудлага, ажилд бэлтгэж байсан! ТА Өвөрмөц арга замаар өгч, мөнх байдлыг сайжруулахад туслах 
болно! 

Библид гар, нүд гэх мэт хэсгүүд, үнэрлэх, сонсох болон бусад зүйлсийн хэсгүүд байдагтай адил (1 
Коринт 12:12-26) бид бүгд Бурханд байдаг мөнхийн төлөвлөгөөнд өөрийн гэсэн онцгой хэсэгтэй 



байдаг гэж Библид дурдсан байдаг. Тийм ээ, чиний үүрэг бусад олон тэрбум хүнээс тэс өөр байж 
болох юм—Бурханд ТАНЫ талаар бодитой төлөвлөгөө байхгүй гэж битгий бодоорой. 

Цаашилбал, та хийсэн зүйлийнхээ төлөө хариуцлага хүлээнэ (Ром 14:12). Бурхан та нарын хийж 
байгаа зүйл (Номлогчийн үгс 12:14; Илчлэлт 20:12), мөн хийж чадахгүй зүйл дээр тулгуурлан шүүнэ 
(Матай 25:24-30). Та хийх ёстой зүйлээ хэдий чинээ их хийнэ, төдий чинээ та өөртөө болон бусдын 
төлөө мөнхийн амьдралыг илүү сайхан болгох болно. Хийх ёсгүй зүйлээ хийхгүй байх тусам өөртөө 
болон бусдад үүрд мөнх амьдрах болно. Бурхан бол зөвт шүүгч (2 Тимот 4:8). 

Бид хийсэн ажлынхаа дагуу шагнагдах болно гэж Библид заадаг (Матай 16: 2 7; Ром 2:6; Сургаалт 
үгс 24:12; Иеремиа 17:10; Илчлэлт 22:12)! Үүний ачаар бид илүү олон хүнд тусалж чадна (Лук 19:15-
19). Үхсэний дараа бидний ажил биднийг дагадаг гэж Библид хэлдэг (Илчлэлт 14:13-ыг харна уу)—
энэ нь үндсэндээ бидний бие махбодтой байхдаа сурч, хөгжүүлсэн зүйл нь бид үүрд мөнхөд хэрхэн 
өгч, ажиллах чадвартай болохыг тодорхойлдог гэсэн үг юм. 

Бурханы хийсэн бүхэн түүнд учир шалтгаан байсан (Езекиел 14:23). Бидний хувьд ихэвчлэн 
нууцлагдмал байдаг бидний амьдралын уртыг оруулаад (Номлогчийн үгс 9:12-ыг үзнэ үү). 

“Бурханд итгэ” (Марк 11:22), учир нь Тэр бидэнд үргэлж тийм мэт санагдахгүй байсан ч Түүний 
хийдэг бүх зүйлд гайхалтай шалтгаан бий (Еврей 12:11; Ром 8:28). 

Олон хүмүүс өөрсдийн дүгнэлтэд үндэслэн Бурханыг буруугаар шүүдэг байсан ч Библид бас заадаг: 

5 Тиймээс харанхуйн далд зүйлсийг гэрэлд авчирч, зүрх сэтгэлийн зөвлөгөөг илчлэх Их 
Эзэнийг ирэх хүртэл цаг хугацаанаас өмнө юуг ч бүү шүүгтүн. Дараа нь хүн бүрийн магтаал 
Бурханаас ирэх болно. (1 Коринт 4:5) 

Зарим зүйлийг нуусан. Мөн бид ямар ч хүний тухай бүгдийг мэддэггүй. 

Бүх хүмүүс адилхан байдаггүй. Бурхан бидний хүн нэг бүрд зориулсан төлөвлөгөөтэй байдаг (1 
Коринт 12:4-12). 

Бидний хүн нэг бүр үүрд мөнхөд хувь нэмрээ оруулахын тулд Бурхан бүгдтэй хамтран ажилладаг! 
Сударт заасанчлан: 

17 Зөвт байдлын ажил нь амар амгалан, зөвт байдлын үр нөлөө нь үүрд нам гүм, баталгаа 
байх болно. (Исаиа 32:17) 

11 Та надад амьдралын замыг зааж өгнө. Таны оршихуйд баяр баясгалан дүүрэн байдаг; 
Таны баруун гарт мөнхөд таашаал байдаг. (Дуулал 16:11) 

Амар амгалан, таашаал үүрд. Илүү сайхан үүрд мөнх! 

ТАНЫ ХИЙХ ЁСТОЙ зүйл юу вэ? 

11 Хүүхдүүд ээ, ирээрэй, намайг сонсогтун. Би чамд ЭЗЭНээс эмээхийг заах болно. 12 Амьдрахыг 

хүсч, сайн сайхныг харахын тулд олон хоног хайрладаг хүн хэн бэ? 13 Хэлээ бузар муугаас, 



уруулаа хууран мэхлэхээс хамгаал. 14 Бузар муугаас зайлж, сайныг үйлд; Амар амгаланг 
эрэлхийлж, түүнийг дагаж мөрд. (Дуулал 34:11-14) 

3 Их Эзэнд найдаж, сайныг үйлд; Газар дээр нь амьдарч, Түүний үнэнч байдлыг тэжээгтүн . 4 

ЭЗЭНд өөрийгөө баярлуулж, Тэр чиний зүрх сэтгэлийн хүслийг чамд өгөх болно. (Дуулал 
37:3-4) 

САЙН хийгээрэй! БУРХАНД ИТГЭ. 

Энэ бүхэн юу гэсэн үг вэ? 

Энэ нь Бурхан Өөрийн бүтээсэн зүйлээ сайн үйлдэхийн тулд бүтээсэн гэсэн үг юм.  

Бүр тодруулбал, мөнх байдал илүү сайхан байхын тулд Бурхан Өөрийн хийсэн бүхнийг бүтээсэн! 

Энэ гайхалтай биш гэж үү? 

3 ... Төгс Хүчит Эзэн Бурхан, Таны үйлс агуу бөгөөд гайхамшигтай юм! (Илчлэлт 15:3) 

19 Өө, Танаас эмээдэг хүмүүст зориулан бүтээсэн Таны сайн сайхан, Хүний хөвгүүдийн өмнө 
Танд итгэдэг хүмүүст бэлдсэн Таны буян ямар агуу вэ? (Дуулал 31:19) 

Бурханы сайн сайхан нь биднийг ирэхэд зориулж бэлтгэсэн зүйлийнхээ ачаар агуу юм. 

Еврей 11:4-12-оос Абелаас эхлээд бид Хуучин Гэрээнд Бурханы дуудагдсан янз бүрийн хүмүүсийн 
талаар олж мэдсэн. Дараах ишлэлүүд юу зааж байгааг анхаарч үзээрэй. 

13 Тэд бүгд амлалтуудыг хүлээж авалгүй итгэлээр үхсэн боловч тэднийг алсаас хараад 
тэдэнд итгэлтэй болж, тэднийг тэврэн, дэлхий дээр харь хүмүүс болон мөргөлчид гэдгээ 
хүлээн зөвшөөрөв. 14 Учир нь ийм зүйлийг хэлдэг хүмүүс эх орноо эрэлхийлж байгаагаа ил 
тод хэлдэг. 15 Мөн хэрэв тэд үнэхээр гарч ирсэн улсаа санан санасан бол тэдэнд буцаж ирэх 
боломж байх байсан. 16 Харин одоо тэд илүү сайн, өөрөөр хэлбэл тэнгэрлэг улсыг хүсч 
байна. Тиймээс Бурхан тэдний Бурхан гэж нэрлэгдэхээсээ ичдэггүй, учир нь Тэр тэдэнд 
зориулж хот бэлдсэн . (Еврей 11:13-16) 

Тиймээс ядаж Абелын үеэс хүмүүс Бурханд илүү сайн зүйлийг хийх төлөвлөгөөтэй байсан бөгөөд 
Бурхан бол үүнийг үнэхээр ойлгосон хүмүүсийн Бурхан гэдэгт итгэдэг болсон. “Хот” бол тэнгэрээс 
газарт бууж ирэх Шинэ Иерусалим юм (Илчлэлт 21:2). 

Төлөвлөгөө бол бүх зүйлийг илүү сайн болгох явдал юм. 

Шинэ Гэрээнээс дараахь зүйлийг анхаарч үзээрэй. 

17 Тиймийн тул, сайныг үйлдэхийг мэддэг боловч үүнийг хийдэггүй хүний хувьд энэ нь нүгэл 
юм. (Иаков 4:17) 

Энэ нь Христэд итгэгчид сайн зүйл хийх ёстой гэсэн үг биш гэж үү? 



Сайн зүйл хийх нь аливааг сайжруулах явдал юм. 

Сайн үйлс ба бурханчлах тухай сүмийн эртний зохиолчид 

Эртний сүмийн зохиолчид зарим талаар ойлголттой байсан бөгөөд Бурханы төлөвлөгөөний 
нууцын зорилгын талаар санаа өгдөг. 

2-р зуунд (МЭ) анхны элч нарын нэг буюу хэд хэдэн томилогдсон Смирнагийн Поликарп ингэж 
бичжээ. 

Сайн сайхны төлөө хичээнгүйлэн зүтгэцгээе (Поликарпын Филиппойчуудад бичсэн захидал, 
6-р бүлэг) 

Тэрээр [Есүс] ... мөнхийн шагналын үр жимсийг заадаг. (Поликарп, Виктор Капуагийн 
хэлтэрхий, 4-р хэсэг) 

Үүний нэгэн адил Поликарпыг хожим залгамжлагч болсон Сардисын Мелито: 

Тэр чамд эрх чөлөөгөөр хангагдсан оюун ухааныг өгсөн; Тэр чиний өмнө маш олон зүйлийг 
тавьсан бөгөөд чи өөрийн зүгээс аливаа зүйлийн мөн чанарыг ялгаж, өөртөө сайныг 
сонгохын тулд; (Мелито. Антонин Цезарийн дэргэд байсан яриа. Робертс ба Дональдсон 
нарын Анте-Ницений эцэгт, 8-р боть, 1885. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), хэвлэх 
1999, хуудас. 755) 

Сайн хийж сурах нь зан чанарыг төлөвшүүлдэг. Бид сайн зүйл хийхийг сонгохдоо бүх зүйлийг илүү 
сайн болгоход тусалдаг. 

Бурхан хүмүүст сонголт хийх эрх чөлөө өгсөн бөгөөд бид сайныг сонгох ёстой гэдгийг Мелито 
ойлгосон. Адам, Ева хоёр боолчлолыг авчирсан зөрчил гаргахыг сонгосон хэдий ч (Ром 6:16-17-г 
үзнэ үү) Мелито ингэж тайлбарлав: 

Харин угаасаа сайн мууг хүлээн авах чадвартай, газрын хөрс хоёр талаас үр авах чадвартай 
хүн дайсагнасан, шуналтай зөвлөгчийг угтан авч, тэр модонд гар хүрснээрээ зарлигийг 
зөрчиж, Бурханыг үл тоомсорлов. (Мелито. Мелитогийн Дээгүүр Өнгөрөх баярын үеэрх 
ёслол, 48-р мөр ) 

Мелито бас Есүс бол биднийг нүглийн боолчлолоос чөлөөлөх төлөвлөгөөний нэг хэсэг гэдгийг 
ойлгосон. 

Дээгүүр Өнгөрөх баярын нууц нь шинэ ба хуучин, мөнхийн ба түр зуурын, ялзаршгүй ба 
ялзрашгүй, мөнх бус ба үхэшгүй юм ... За, асуудлын үнэн бол Их Эзэний нууц бол хуучин ба 
шинэ юм ... Учир нь энэ нь бошиглолын дуу хоолойгоор дамжсан юм. Их Эзэний нууцыг 
тунхаглав. …Энэ бол биднийг боолчлолоос эрх чөлөөнд, харанхуйгаас гэрэлд, үхлээс 
амьдрал руу, дарангуйллаас мөнхийн хаант улсад аварч, биднийг шинэ санваар, мөнхөд 
онцгой ард түмэн болгосон хүн юм. (Мелито. Мелитогийн Дээгүүр Өнгөрөх баярын ёслол, 
2,58,61,68 -р мөр ) 



Тийм ээ, хаант улс үүрд мөнхөд оршино. Энэ нь бошиглолын нууцаар дамжуулан буюу Есүсийн 
үеийн шашны удирдагчдын ойлгох ёстой байсан шиг ойлгогдоогүй зөгнөлүүд нь Есүсийг ирэхээс 
өмнө тунхагласан юм (эдгээр олон зуун бошиглолын талаар, үнэгүй номыг онлайнаар үзнэ үү. 
www.ccog.org гарчигтай: Есүс бол Мессиа гэдгийг батлах ). Дээгүүр Өнгөрөх баяртай холбоотой 
өөр нэг нууц бол Есүс талх хувааж, шавь бүрдээ өвөрмөц хэсэг (Лук 24:30-ыг үзнэ үү) өгсөн явдал 
юм. Бурхан бидний хүн нэг бүрд онцгой зүйл байдаг бөгөөд бид бүгдээрээ онцгой хүмүүс гэдгийг 
харуул. 

Лионы Иренеус өөрийгөө Смирнагийн Поликарп заалгасан гэж мэдэгджээ. Христэд итгэгчид 
"мөнхөд амилах найдвар" байдаг гэж Иренеус бичсэн (Иренейс. Тэрс үзэлтнүүдийн эсрэг, IV ном, 
18-р бүлэг, 5-р хэсэг). Тийм ээ, амилсан Христэд итгэгчид үүрд мөнхөд амьдрах болно. 

Дуулал номонд заадаг: 

20 Надад агуу бөгөөд хүнд хэцүү зовлонг үзүүлсэн Та намайг дахин сэргээж, Газрын гүнээс 
намайг дахин авчрах болно. 21 Та миний агуу байдлыг нэмэгдүүлж, Намайг тал бүрээс 
тайвшруулна. (Дуулал 71:20-21) 

Амилалтын дараа (мөн дахин амилуулах гэж нэрлэдэг) Бурхан Өөрийн үйлчлэгчдийнхээ агуу 
байдлыг нэмэгдүүлэх болно. 

Хэр их? 

Есүс Дуулал 82:6-ийн "та нар бол бурхад" (Иохан 10:34) хэсгийг иш татсан бөгөөд энэ нь Бурханы 
замаар амьдрах хүсэлтэй хүмүүст дээд зэргийн бурханчлагдсан байхтай холбоотой сургаал юм. 

Иринаус мөн үүнийг заажээ: 

... бүхний Эцэг, Хүү, үрчлэлтийг эзэмшдэг хүмүүсээс өөр хэн ч Бичээсээр Бурхан гэж 
нэрлэгддэггүй (Иреней. Адверсус ). haereses , IV дэвтэр, өмнөх үг, ишлэл 4) 

“ Та нар бүгд Дээд Нэгэний хөвгүүд, бурхад мөн. Харин та нар эрчүүд шиг үхэх болно." 
Тэрээр үрчлэлтийн бэлгийг аваагүй атлаа Бурханы Үгийн цэвэр үеийн бие махбодтой 
болсон дүрийг үл тоомсорлон, Бурханд өргөмжлөгдөх хүний мөн чанарыг хууран мэхэлж, 
Бурханы үгэнд талархалгүй ханддаг хүмүүст хандаж хэлсэн нь эргэлзээгүй. тэдний хувьд 
махан бие болсон. Учир нь энэ зорилгын үүднээс Бурханы Үг хүн бүтээгдсэн бөгөөд 
Бурханы Хүү байсан Тэрээр хүний Хүү болсон бөгөөд хүн Үгэнд орж, үрчлэлтийг хүлээн 
авснаар Бурханы хүү болох боломжтой болсон юм. . Учир нь бид ялзрашгүй ба үхэшгүй 
байдлын төлөө нэгдээгүй бол өөр ямар ч арга замаар бид үл эвдэрш, үхэшгүй байдалд хүрч 
чадахгүй байсан. Иринаус. Сөрөг haereses , III ном, 19-р бүлэг, 1-р ишлэл). 

Төлөөлөгч Иохан бичсэн: 

2 Хайртууд аа, эдүгээ бид Бурханы хүүхдүүд бөгөөд бидний ямар байх нь хараахан 
илчлэгдээгүй байна; Хэрэв энэ нь илэрсэн бол бид түүн шиг байх болно гэдгийг бид мэднэ, 
учир нь бид Түүнийг байгаагаар нь харах болно. (1 Иохан 3:2, Дарби Библийн орчуулга) 



Есүс хараахан эргэж ирээгүй байгаа тул Христэд итгэгчид Түүнтэй адилхан болж өөрчлөгдөөгүй 
байгаа—гэхдээ ийм байдлаар өөрчлөгдсөн нь төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм (1 Коринт 15:50-53-ыг 
үзнэ үү). Биднийг хэрхэн харагдах тухай зарим нэг нууц хэвээр байгаа (1 Коринт 13:12), гэвч 
Бурханы төлөвлөгөө нь бурханчлах зорилготой (Ром 8:29; Үйлс 17:29; Матай 5:48; Ефес 3:14-19; 
Малахи 2) :15). 

II зууны эхээр Антиохийн Игнатиус ингэж бичжээ. 

Учир нь миний хүсэл бол та нарын төлөө хүний таалалд нийцэхийн тулд бус, харин Бурханы 
таалалд нийцүүлэхийн тулд та нар ч гэсэн Түүнд таалагдах юм. Учир нь надад Бурханд 
хүрэх тийм [дахин] боломж хэзээ ч олдохгүй ... илүү сайн ажлын нэр хүндийг хүртэх эрхтэй 
... Би Түүнд дахин амилахын тулд ертөнцөөс Бурханд очих нь сайн хэрэг. ... Би Бурханд 
хүрэх зэрлэг араатнуудын хоол болохыг зөвшөөрөөч... Би Бурханы уухыг, тухайлбал Түүний 
цусыг хүсэж байна. (Игнатиус. Ромчуудад бичсэн захидал, 2,4-р бүлэг). 

Тэр бол Абрахам, Исаак, Иаков, бошиглогчид, элч нар, Сүмд орох Эцэгийн хаалга юм. 
Эдгээр бүхний зорилго нь Бурханы нэгдмэл байдалд хүрэх явдал юм (Игнатиус. Ромчуудад 
бичсэн захидал, 9-р бүлэг). 

Тиймээс Игнатиус Бурханы ард түмний зорилго бол бурханчлан шүтэж, илүү сайн, мөнхийн ажил 
хийх явдал гэж заасан. 

Хоёрдугаар зууны сүүлээр Антиохийн Теофил ингэж бичжээ. 

Сайн үйлсийн төлөө тэвчээртэй байж үхэшгүй байдлыг эрэлхийлдэг хүмүүст Тэр мөнхийн 
амьдрал, баяр баясгалан, амар амгалан, амар амгалан, нүдээр хараагүй, чихэнд ч 
сонсогдоогүй, хүний зүрх сэтгэлд ч ороогүй сайн сайхан зүйлсийн элбэг дэлбэг байдлыг 
өгөх болно. жирэмслэх. (Теофил. Автоликт, I дэвтэр, 14-р бүлэг) 

Иймийн тул, мөн хүн энэ ертөнцөд бүрэлдэн тогтох үед тэрээр Диваажинд хоёр удаа 
байрлуулсан мэт Эхлэл номд нууцлаг байдлаар бичигдсэн байдаг; Ингэснээр нэг нь түүнийг 
тэнд байрлуулахдаа биелсэн бөгөөд хоёр дахь нь амилалт ба шүүлтийн дараа биелэгдэх 
болно. Учир нь сав нь шинэ бөгөөд бүхэл бүтэн болохын тулд загварчлагдахдаа ямар нэгэн 
согогтой байдаг шиг, шинэчлэгдэж эсвэл өөрчлөгддөг ; үхлийн улмаас хүнд ийм зүйл 
тохиолддог. Учир нь тэр амилалтад бүхэлд нь амилахын тулд ямар нэг байдлаар эсвэл өөр 
байдлаар эвдэрсэн; Би толбогүй, зөвт, үхэшгүй мөнхийн гэсэн үг. ... 

Учир нь хэрэв Тэр түүнийг анхнаасаа үхэшгүй мөнх болгосон бол, Тэр түүнийг Бурхан болгох 
байсан ... ингэснээр тэр Бурханы зарлигийг дагаж, үхэшгүй мөнхийн зүйлд хандвал Түүнээс 
үхэшгүй мөнхийн шагналыг хүлээн авч, Бурхан ... Учир нь Бурхан бидэнд хууль ба ариун 
зарлигуудыг өгсөн; мөн эдгээрийг сахиж буй хүн бүр аврагдаж, амилалтад хүрснээр 
ялзралыг өвлөн авах боломжтой (Антиохын Теофил. Автоликт 2-р ном, 26, 27-р бүлэг, 105-р 
хуудас). 

мултарч , мөнх амьдралыг Бурханаас хүртэх зохистой гэж үзэх болно. (Теофил. Автоликт, II 
дэвтэр, 34-р бүлэг) 



Харин мөнхийн Бурханыг шүтдэг хүмүүс мөнх амьдралыг өвлөх болно (Теофил. Автолик, II 
ном, 36-р бүлэг) 

Мөн бид ариун хуулийг сурсан; Харин бидэнд зөв шударга үйлдэж, үнэнч байж, сайн үйлс 
хийхийг заадаг үнэхээр Бурхан хууль тогтоогч байдаг. (Теофил. Автоликт, III дэвтэр, 9-р 
бүлэг) 

Тиймээс, Теофил жинхэнэ Христэд итгэгчдийг бурханчлан шүтэж, сайн сайхныг заажээ. 

Гуравдугаар зуунд Ромын католик шашны гэгээнтэн, Ромын бишоп Ипполит ингэж бичжээ. 

Үхэшгүй мөнхийн Эцэг хүн төрөлхтнийг усаар болон Сүнсээр угаахаар ирсэн үхэшгүй Хүү ба 
Үгийг дэлхий рүү илгээсэн; мөн Тэр биднийг сүнс болон бие махбодын ялзралд дахин 
төрүүлж, бидэнд амьдралын амьсгалыг (сүнсийг) амьсгалуулж, биднийг үл эвдрэхүйн 
сүвээр дүүргэсэн. Тиймээс хэрэв хүн үхэшгүй мөнх болсон бол тэр бас Бурхан болно. 
Давхаргыг сэргээсний дараа тэрээр ус болон Ариун Сүнсээр Бурхан болсон бол үхэгсдээс 
амилсны дараа Христтэй хамтарсан өв залгамжлагч болох нь тогтоогдсон (Hippolytus. The 
Discourse on the Holy Theophany, Бүлэг 8).  

Учир нь, ариун журамд ахиж, илүү сайн зүйлд хүрч, адислагдсан Паулын үгийн дагуу 
"өмнөх зүйлсэд тэмүүлж" (Филиппой 3:13, KJV}) бид хамгийн дээд гоо үзэсгэлэнд үргэлж 
өсдөг. Гэхдээ би оюун санааны гоо сайхныг хэлж байгаа нь мэдээжийн хэрэг, ингэснээр 
бидэнд "Хаан чиний гоо үзэсгэлэнг маш их хүсч байсан" гэж хэлэх болно. (Гипполит. 
Гипполитийн Судрын тайлбараас авсан хэсгүүд) 

Ийнхүү Ипполит бурханчлан шүтэж, Христэд итгэгчид буянаар ахиснаар илүү сайн зүйлд хүрдэг гэж 
заажээ. 

4- р зуунд Грек-Ромын гэгээнтэн, Миланы бишоп Амброуз сургасан: 

Дараа нь онгон охин жирэмсэлж, махан бие нь Бурхан болж болох Үг нь махбод болсон 
(Милан хотын Амброуз. Онгон байдлын тухай (I ном, 11-р бүлэг). 

4- р зуунд Грек-Ортодокс гэгээнтэн, бишоп Жон Крисостом ингэж бичжээ. 

... хүн Бурхан болж, Бурханы хүүхэд болж чадна. Учир нь бид " Та нар бол бурхад бөгөөд та 
нар бүгдээрээ Хамгийн Дээд Нэгэний хүүхдүүд " гэж би хэлсэн" гэж уншдаг (John 
Chrysostom. Homily 32 on the Apostles). 

Наад зах нь Есүсийн үеэс л бурханчлан шүтэх нь хүмүүсийн зорилго гэж ойлгогдож байсан. 

Тэмцээний нууц уу? 

Хүмүүс янз бүрийн өнгө, хэлбэр, дүр төрхтэй байдаг. 

Ямар ч уралдаан бусад уралдаанаас илүү байдаггүй. 



Олон хүмүүс арьсны өнгө давамгайлсан улс оронд амьдардаг. Тэд янз бүрийн сургамж авдаг. 

Зарим хүмүүс арьсны өнгөөр ялгаварлан гадуурхдаг улс оронд амьдардаг. Тэд янз бүрийн сургамж 
авдаг. 

Зарим нь нэгээс олон уралдааны холимог байдаг. Тэд янз бүрийн сургамж авдаг. 

Зарим хүмүүс олон үндэстнийг хүлээн зөвшөөрдөг улс оронд амьдардаг. Тэд янз бүрийн сургамж 
авдаг. 

Мөн эдгээр хувилбаруудын дунд өөр өөр хувилбарууд байдаг бөгөөд энэ нь зарим талаараа янз 
бүрийн хичээлүүдийг сурахад хүргэдэг. 

Бид бүгд Адам, Ева хоёроос (Эхлэл 3:20), дараа нь Ноагийн хүү болон тэдний эхнэрүүдийн үр 
удамаас гаралтай. 

Адам, Ева хоёрын өмнө янз бүрийн төрлийн гоминидууд байсан ч орчин үеийн бүх хүмүүс Адам, 
Ева хоёроос гаралтай, тиймээс бид бүгд Адам, Ева хоёрын гэр бүлээс гаралтай хүн төрөлхтний нэг 
хэсэг юм. 

Шинэ Гэрээнд “харь үндэстнүүдийн дундах нууц” тухай дурдсан байдаг (Колоссай 1:27). 

Харь үндэстэн гэдэг нэр томьёогоор бидний хамгийн түрүүнд тааралддаг газар бол Эхлэл 10-д 
байдаг бөгөөд энэ нь үерийн дараа Ноагийн хүүхдүүд хүүхэд төрүүлж, өөр газар руу нүүж, өөр өөр 
арьстан, олон угсаатны өвөг дээдэс байсныг харуулж байна. 

Авралын үүднээс авч үзвэл иудей эсвэл харь үндэстэн, израиль хүн эсвэл израиль бус хүмүүсийн 
хооронд ямар ч ялгаа байхгүй (Колоссай 3:9-11), “Учир нь Бурханд ялгаварлан гадуурхах үзэл 
байдаггүй” (Ром 2:11). "Тэд зүүн ба баруунаас, хойд ба өмнөдөөс ирж, Бурханы хаант улсад сууна." 
(Лук 13:29). 

Үүнийг хэлэхэд яагаад сортууд байдаг вэ? 

Энэ нь хүмүүст өөр өөр туршлагатай болоход хүргэдэг. 

Гэхдээ зөвхөн олон тооны хүмүүс биш, харин хувь хүмүүсийн тухай юу? 

Бурханы төлөвлөгөө нь таны бүх туршлагыг харгалзан үздэг ( Галат 6:7-8; Еврей 6:10; Дуулал 33:11-
15 ). 

Библид гар, нүд гэх мэт хэсэг, үнэрлэх, сонсох болон бусад бүх зүйл бие махбодид үүрэг 
гүйцэтгэдэг болохыг Библид дурдсан байдаг. 

14 Учир нь бие нь нэг биш, харин олон эрхтэн юм. 

15 Хэрэв хөл "Би гар биш учраас би махан биеийнх биш" гэж хэлэх аваас энэ нь биеийнх биш 
гэж үү? 16 Хэрэв чих "Би нүд биш учраас би махан биеийнх биш" гэж хэлэх аваас энэ нь 



биеийнх биш гэж үү? 17 Хэрвээ бүх бие нь нүд байсан бол сонсгол хаана байх байсан бэ? 
Хэрэв бүхэлд нь сонсож байсан бол үнэр нь хаана байх байсан бэ? 18 Харин эдүгээ Бурхан 
өөрийн хүссэнээр эрхтэн тус бүрийг биедээ суулгасан. 19 Хэрэв тэд бүгд нэг гишүүн байсан 
бол бие нь хаана байх байсан бэ? 

20 Харин эдүгээ үнэхээр олон гишүүнтэй атлаа нэг биетэй. 21 Мөн нүд нь гарт "Чи надад 
хэрэггүй" гэж хэлж чадахгүй; бас дахин толгойгоо өндийлгөж, "Чи надад хэрэггүй." 22 Үгүй 
ээ, илүү сул дорой мэт санагдах биеийн эрхтнүүд зайлшгүй шаардлагатай. 23 Мөн бидний 
нэр хүнд багатай гэж боддог биеийн тэдгээр гишүүдэд бид илүү их хүндэтгэл үзүүлдэг; мөн 
бидний үл үзэгдэх хэсгүүд илүү даруухан, 24 харин бидний харагдахуйц хэсгүүдэд 
шаардлагагүй байдаг. Гэвч Бурхан бие махбодийг бүрдүүлсэн бөгөөд түүний дутагдалтай 
хэсгийг илүү их хүндэтгэж, 25 бие махбодид хагарал гарахгүй, харин гишүүд бие биедээ 
адилхан анхаарал тавих ёстой. (1 Коринт 12:14-26) 

Ялгаатай байх нэг шалтгаан нь бид нөгөөдөө адилхан анхаарал халамж тавьж чаддагт оршдог 
бөгөөд энэ нь ялгаа нь бидэнд хайрыг янз бүрээр өгөхөд тусалдаг гэсэн үг юм. 

Одоо зарим нь хэрэв та тодорхой арьстан, өндөр, сул дорой гэх мэт бол амьдрахад илүү хэцүү гэж 
хэлж магадгүй юм. 

Мөн зарим талаараа энэ нь үнэн юм. 

Гэсэн хэдий ч энэ нь төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм: 

27 Харин Бурхан мэргэн хүмүүсийг ичээхийн тулд ертөнцийн мунхаг зүйлсийг сонгосон 
бөгөөд хүчирхэг зүйлсийг ичээхийн тулд Бурхан дэлхийн сул дорой хүмүүсийг сонгосон; (1 
Коринт 1:27) 

Бурхан янз бүрийн өнгө, хэлбэр гэх мэт хүмүүсийг нэг биеийн хэсэг болгон бүтээсэн (Ром 12:4-5; 1 
Коринт 12:12-14). 

Бүгдэд нь аврал гарах боломж бий. 

Энэ саналыг хүлээн авсан хүн бүр өөрсдөдөө болон бусад бүх хүмүүст үүрд мөнх оршихуйг илүү 
сайхан болгохын тулд өвөрмөц арга замаар хайраа өгөх боломжтой болно—энэ эринд өөр өөр 
арьстан, үндэс угсаа, гадаад төрхтэй байх нь ирэх мөнхийн эрин үеийг урьдаас илүү сайн байлгахад 
хувь нэмэр оруулах болно. байна. 

Сайн үйлсийн төлөө зүтгэ 

Хүмүүс Бурханы ажлыг анхаарч үзэх ёстой гэж Соломон бичсэн (Номлогчийн үгс 7:13). Олон хүмүүс 
Бурханы ажлыг ойлгодоггүй, эсвэл хангалттай сайн гэж үздэггүй, гэхдээ тэд үүнийг ойлгох ёстой 
(Матай 6:33-ыг үзнэ үү). Одоо дэмжихийн тулд хийх ажил байна (Матай 24:14, 28:19-20; Ром 9:28; 2 
Коринт 9:6-8; Илчлэлт 3:7-10). Үүнийг хийх нь сайн хэрэг (2 Коринт 9:6-14; Илчлэлт 3:7-13-ыг үзнэ 
үү). 



Хоёр арав гаруй удаа (NKJV) Библид "сайныг үйлд" гэж тусгайлан хэлдэг. Бид бусдад туслахын тулд 
ажилласнаар сайн зүйл хийдэг. Бид Бурханыг болон хөршүүдээ (Матай 22:37-39) буюу бусад 
хүмүүсийг хайрласнаар сайныг үйлддэг. 

Христэд итгэгчид бусдад хүрэх Бурханы ажлыг дэмжих ёстой (Матай 24:14, 28:19-20; Ром 10:15, 
15:26-27). 

Ажлын зорилго нь зүйлийг сайжруулах явдал юм: 

5 Хичээнгүй хүний төлөвлөгөө элбэг дэлбэг байдалд хүргэдэг (Сургаалт үгс 21:5а) 

23 Бүх хөдөлмөрт ашиг бий, (Сургаалт үгс 14:23) 

23 Аливаа хөдөлмөрт давуу тал бий (Сургаалт үгс 14:23, Янгийн шууд орчуулга) 

Ажиллах нь бүгдэд ашиг (давуу тал) өгөх ёстой. 

Төлөөлөгч Паул бичсэн: 

12 Тиймийн тул, хайрт минь, та үргэлж дуулгавартай байсаар ирсэн шиг, зөвхөн миний 
дэргэд биш, харин одоо намайг эзгүйд бүр ч илүүтэйгээр айдас хийгээд чичирсээр өөрийн 
авралыг гүйцэтгэнэ; 13 Учир нь Өөрийн таалалд нийцүүлэхийн тулд та нарын дотор үйлддэг 
Бурхан юм. (Филиппой 2:12-13) 

Бид Бурханы таалалд нийцүүлэн ажиллах ёстой бөгөөд энэ нь хайрыг нэмэгдүүлж, үүрд мөнхийг 
илүү сайн болгох явдал юм. 

Бурханд бидний хүн нэг бүрд зориулсан ажил бий: 

15 Чи дуудах болно, би чамд хариулах болно; Чи гарынхаа ажлыг хүсэх болно. (Иов 14:15) 

ТА ч бас Бурханы гарын бүтээл юм! Түүнд танд зориулсан төлөвлөгөө байгаа бөгөөд энэ нь таныг 
мөнх байдлыг сайжруулахад туслах ажил хийхтэй холбоотой юм. 

Зохиолч Мария Попова дараахь зүйлийг тэмдэглэв. 

Амьдралын туршид өөрчлөгдсөн ч та болон таны хүүхэд насны өөрийгөө ижил хүн 
болгодог нууц нь эцсийн эцэст философийн хамгийн сонирхолтой асуултуудын нэг юм. 
(Попова М. Грейс Пэйли хөгшрөх урлагийн тухай. Brain Pickings, 2015 оны 9-р сарын 3) 

Энэ нь олон хүний хувьд нууц боловч Бурханы хувьд нууц биш юм. Бурхан биднийг чадах 
чинээгээрээ хамгийн шилдэг нь байхад туслахын тулд бид бүгдтэй хамтран ажилладаг. Мөн бусдад 
туслах. 

Аливаа зүйлийг зохион бүтээх шалтгаан нь ихэвчлэн аливаа зүйлийг сайжруулахад оршдог гэдгийг 
анхаарч үзээрэй. 



Бурхан хүмүүсийг "зохион бүтээсэн" шалтгаан нь мөнх мөнхийг сайжруулах явдал байв. 

Паул, Барнаб нар хэлэхдээ: 

18 Бурханд үүрд мөнхөөс мэдэгддэг нь Түүний бүх ажил юм. (Үйлс 15:18) 

Бурхан хүмүүсийг бүтээж, сайн үйлсийн төлөөх Өөрийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг болгон энэ дэлхий 
дээр байрлуулсан: 

8 Учир нь нигүүлслээр та нар итгэлээр аврагдсан бөгөөд энэ нь та нараас биш; Энэ бол 
Бурханы бэлэг бөгөөд 9 хэн нэгэн сайрхахгүйн тулд ажлын бус. 10 Учир нь бид сайн үйлсийн 
төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн Түүний бүтээл бөгөөд бидний дотор алхахын тулд 
Бурханы урьдчилан бэлтгэсэн юм. (Ефес 2:8-10) 

Бүх хүмүүс үү? 

Бурханы төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрсөн бүх хүмүүс үүрд мөнхөд илүү сайн байх болно. Энэ бол 
засч залруулахын аргагүй хорон муу хүмүүсээс бусад бүх хүмүүс байх болно (энэ талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай үнэгүй онлайн номноос уншина уу: Авралын бүх нийтийн санал, 
Апокатастаз: Бурхан ирээдүйн эрин үед алдагдсан хүмүүсийг аварч чадах уу? Олон зуун судар 
Бурханы төлөвлөгөөг илчилдэг. аврал ). 

Есүс бидний хүн нэг бүрд зориулсан газар байдаг гэж тунхагласан: 

1 "Зүрх сэтгэлээ бүү зовоо. Та Бурханд итгэдэг; Надад бас итгэ. 2 Эцэгийн минь гэрт олон 
өрөө байдаг. Хэрэв тийм биш байсан бол би чамд газар бэлдэхээр явлаа гэж хэлэх байсан 
болов уу? 3 Мөн хэрэв би явж, та нарт газар бэлдвэл, би буцаж ирж, та нарыг Өөрийн 
оршихуйд угтан авах болно, ингэснээр та нар ч бас Миний байгаа газарт байх болно. (Иохан 
14:1-3, BSB) 

ТАНД зориулсан газар гэдэг нь Есүс танд хамгийн тохиромжтой газрыг амлаж байна гэсэн үг юм. 
Чадварынхаа төлөө. Та Бурханы хаант улсын аз жаргалтай, хувь нэмрээ оруулдаг гишүүн байж 
чадахгүй гэж бүү санаа зов. Бурхан та нарын дотор эхлүүлсэн ажлаа дуусгах итгэлтэй (Филиппой 
1:6-г үзнэ үү). 

Хүмүүст зориулсан Бурханы төлөвлөгөө үүрд үргэлжлэх болно: 

14Бурхан юу ч хийсэн тэр нь үүрд байх болно гэдгийг би мэднэ . (Номлогчийн үгс 3:14) 

Есүс Өөрөө бүх зүйлийг сайжруулахаар ирсэн гэдгийг Библид харуулдаг: 

6 ... Тэр бас илүү сайн амлалтууд дээр байгуулагдсан илүү сайн гэрээний Зуучлагч юм. 
(Еврей 8:6) 

Христэд итгэгчид илүү сайн байх найдвар байдаг бөгөөд энэ нь тайвшрах ёстой: 

19 ... бид Бурханд ойртдог илүү сайн найдварыг авчирдаг. (Еврей 7:19) 



13 Харин ах дүү нар аа, найдваргүй бусдын адил та нар харуусахгүйн тулд унтсан хүмүүсийн 
талаар мэдэхгүй байхыг би хүсэхгүй байна. 14 Хэрэв бид Есүсийг үхэж, дахин амилсан гэдэгт 
итгэвэл Бурхан Есүс дотор унтдаг хүмүүсийг Өөртэйгөө хамт авчрах болно. 

15 Учир нь бид та нарт Их Эзэний үгээр хэлье, бид амьд байгаа бөгөөд Их Эзэний ирэлт 
хүртэл байх болно, унтаж байгаа хүмүүсийг хэзээ ч түрүүлэхгүй. 16 Учир нь Их Эзэн Өөрөө 
хашгираан, тэргүүн тэнгэр элчийн дуугаар, Бурханы бүрээгээр тэнгэрээс бууж ирэх болно. 
Христ дотор үхсэн хүмүүс эхлээд амилна. 17 Дараа нь амьд, үлдсэн бид тэдэнтэй хамт Их 
Эзэнтэй агаарт угтахаар үүлэн дунд өргөгдөх болно. Тиймээс бид үргэлж Их Эзэнтэй хамт 
байх болно. 18 Тиймээс эдгээр үгсээр бие биенээ тайвшруул. (1 Тесалоник 4:13-18) 

34 ... өөрсдийгөө илүү сайн, мөнхийн өмчтэй болохыг мэддэг. (Еврей 10:34, Береан Библи) 

Бурхан үүрд мөнхөд илүү сайн байхын тулд хийсэн бүхнээ бүтээсэн. Энэ нь үүрд дээр байх болно 
(Иеремиа 32:38-41-ийг үзнэ үү). 

Бидний хувьд зүйлийг илүү сайн болгох нь Бурханд таалагддаг бөгөөд энэ нь бас дээр юм. Тийм ээ, 
Бурханд таалагдах боломжтой (харьц. Еврей 11:5, 13:16; 1 Петр 2:19-20, NLT) - энэ нь Бурханд бас 
дээр биш гэж үү? 

Бурхан хийсэн зүйлээ бүтээсэн тул үүрд мөнхөд илүү дээр байх болно. 

Тийм учраас Тэр орчлон ертөнцийг бүтээсэн бөгөөд ийм учраас Тэр эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг 
бүтээсэн. 

Бурханы төлөвлөгөөнд энэ эрин үед Түүний дуудлагыг дагах бүх хүмүүс (мөн: Бурхан чамайг 
дуудаж байна уу? ) болон ирэх эрин үеийн бусад хүмүүс (мөн үнэгүй онлайн номыг үзнэ үү: 
Авралын бүх нийтийн санал. Апокатастаз: Бурхан төөрсөн хүмүүсийг аварч чадах уу?) ирэх эрин 
үе үү? Олон зуун судрууд Бурханы авралын төлөвлөгөөг илчилдэг ). 

Христэд итгэгчид үүрд мөнх байдлыг сайжруулах нь тэдний хувь хүн гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 

Гэхдээ үүнийг Бурханы ёсоор хийх ёстой. 

12 Хүнд зөв мэт санагдах зам байдаг боловч түүний төгсгөл нь үхлийн зам юм. (Сургаалт үгс 
14:12; 16:25) 

Дэлхийг олон талаараа сайхан болгож байна гэж боддог хүмүүс байдаг. Мөн энэ нь Бурханы замд 
нийцэж байгаа бол тэдгээр нь тийм байх гэж найдаж байна. 

Гэсэн хэдий ч үр хөндөлтийн эрх, Библид буруушаасан янз бүрийн ёс суртахуунгүй байдлын төлөө 
эсэргүүцэж, өөрсдийгөө дэлхийг илүү сайхан болгож байна гэж боддог хүмүүс байдаг. 

Харь шашны зан үйлийг сайн гэж сурталчлахдаа дэлхийг илүү сайхан болгож байна гэж боддог 
хүмүүс байдаг. 



Харамсалтай нь ихэнх хүмүүс өөрсдийгөө ятгаж, бусдын үзэл бодол, эртний уламжлал, хүсэл 
эрмэлзэл болон/эсвэл Библид итгэх итгэлдээ итгэдэг. Гэсэн хэдий ч сударт анхааруулж байна: 

9 “Зүрх нь бүх зүйлээс илүү зальтай, мөн туйлын хорон муутай; Хэн үүнийг мэдэж чадах вэ? 
10 Би, Эзэн, хүн бүрийг замынхаа дагуу, үйлсийнхээ үр жимсний дагуу өгөхийн тулд зүрх 
сэтгэлийг судалж, оюун ухааныг шалгадаг. (Иеремиа 17:9-10) 

Танд Бурханы дагуу бүх зүйлийг хийх хүсэлтэй зүрх сэтгэл бий юу? 

Үнэхээр үү? Үнэхээр үү? 

Та тэгнэ гэж найдаж байна. 

Бурхан хүмүүсийг сайн сайхныг хүсдэг ч зальтай зүрхтэй хүмүүс үүнийг хийдэггүй. 

20 Зуурмаг зүрхтэй хүн сайн сайхныг олж чаддаггүй, Хэл буруутай хүн муу зүйлд унадаг. 
(Сургаалт үгс 17:20) 

Хэдийгээр бие махбодийн үүднээс бүх зүйл хэцүү мэт санагдаж байсан ч Бурханд итгэ: 

9 Өө, Түүний гэгээнтнүүд ээ, ЭЗЭНээс эмээгээрэй! Түүнээс эмээдэг хүмүүст ямар ч хүсэл алга. 
10 Залуу арслангууд дутагдаж, өлсгөлөнд нэрвэгдэнэ. Харин Эзэнийг эрэлхийлэгчид ямар ч 
сайн зүйлээр дутахгүй. (Дуулал 34:9-10) 

31 "Тиймээс "Бид юу идэх вэ?" гэж бүү санаа зов. эсвэл "Бид юу уух вэ?" эсвэл 'Бид юу өмсөх 
вэ?' 32 Учир нь харь үндэстнүүд эдгээр бүх зүйлийн араас эрэлхийлдэг. Учир нь та нарт 
эдгээр бүх зүйл хэрэгтэй гэдгийг тэнгэрлэг Эцэг тань мэддэг. 33 Харин эхлээд Бурханы 
хаанчлал болон Түүний зөвт байдлыг эрэлхийл, тэгвэл энэ бүхэн чамд нэмэгдэх болно. 34 

Тиймээс маргаашийнхаа төлөө бүү санаа зов, учир нь маргааш өөрийнхөө юманд санаа 
зовох болно. Өдөрт хангалттай байх нь өөрийн зовлон юм. (Матай 6:31-34) 

Өөрийнхөө болон бусдын төлөөх боломжоо нэмэгдүүлэхийн тулд Бурханд итгэж, Түүнийг шийдвэр 
гаргахдаа зөвлөхөөр болго: 

5 Бүх зүрх сэтгэлээрээ ЭЗЭНд найд, Өөрийн ойлголтод бүү найд . 6 Бүх замдаа Түүнийг 
хүлээн зөвшөөр, Тэр чиний замыг чиглүүлэх болно. 7 Өөрийнхөө нүдээр бүү мэргэн бай; 
Эзэнээс эмээж, бузар муугаас зайл. 8 Энэ нь таны махан биед эрүүл мэнд, ясанд чинь хүч 
чадал байх болно. (Сургаалт үгс 3:5-8) 

Бурханд бүрэн итгэхгүй байхаар өөрийн нүдээр бүү мэргэн бай. 

Та Бурханд найдсан нь дээр байх болно. 

Бусдад хүрэхийн тулд Бурханы ажлыг дэмжин ажилла. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Урт хугацааны төлөвлөгөө бий 

Одоо бол Бурхан бол “Мөнхөд оршдог, нэр нь Ариун” (Исаиа 57:15) Өндөр бөгөөд Өргөмжит нэгэн 
юм. 

Христэд итгэгчид одоо Бурханы өв залгамжлагчид болон ойрын ирээдүйд Түүнтэй хамт алдарших 
Бурханы жинхэнэ хүүхдүүдийн хувьд (Ром 8:16-17) эцэст нь ижил зүйлийг хийх болно. Христэд 
итгэгчид мөнхөд амьдрах болно (гэхдээ Бурханаас ялгаатай нь бид бүгд эхлэлтэй байх болно). 

Бурхан Өөрөө урт хугацааны төлөвлөгөөтэй байдаг: 

20 Учир нь бүтээл нь дур зоргоороо бус, харин түүнийг итгэл найдвараар захируулсан 
Түүний улмаас дэмий хоосон байдалд захирагдсан; 21 Учир нь бүтээл өөрөө ялзралын 
боолчлолоос чөлөөлөгдөж, Бурханы хүүхдүүдийн алдар суут эрх чөлөөнд орох болно. 22 

Учир нь бүх бүтээл эдүгээг хүртэл хамтдаа гаслан, төрөлхийн гашуудалтайгаар 
хөдөлмөрлөж байгааг бид мэднэ. 23 Үүгээр ч зогсохгүй, Сүнсний анхны үр жимсийг 
эзэмшдэг бид ч өөрсдөө биеийнхээ гэтэлгэлийг, үрчлэлтийг тэсэн ядан хүлээж, дотроо 
ёолон гаслан суудаг. 24 Учир нь бид энэ найдвар дотор аврагдсан боловч харагдах найдвар 
нь найдвар биш юм; Учир нь хүн яагаад харсан зүйлдээ найдсан хэвээр байна вэ? 25 Гэвч 
хэрэв бид хараагүй зүйлдээ найддаг бол бид үүнийг тэвчээртэйгээр хүлээдэг. (Ром 8:20-25) 

Бурхан Өөрийн бүтээлд бэрхшээл гарна гэдгийг мэдэж байсан ч Түүнд төлөвлөгөө бий. 

Иеремиа 29:11-ийн гурван орчуулгыг анхаарч үзээрэй. 

11 Учир нь би чамд зориулж байгаа төлөвлөгөөгөө мэдэж байна" гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна. 
"Чамайг хорлохгүй, цэцэглүүлэхийн тулд, итгэл найдвар, ирээдүйг өгөхөөр төлөвлөж байна. 
(Иеремиа 29:11, NIV) 

11 Учир нь би та нарт төгсгөл ба тэвчээрийг өгөхийн тулд зовлон зүдгүүрийн тухай биш, 
харин амар амгалангийн тухай бодлуудыг та нарын талаар бодож байгаагаа мэдэж байна 
гэж Их Эзэн хэлэв. (Иеремиа 29:11, Дуай-Реймс) 

11 Учир нь Би та нарын төлөө хийх төлөвлөгөөгөө мэднэ" гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна. "Тэд 
бол гамшиг биш харин сайн сайхны төлөөх төлөвлөгөө бөгөөд танд ирээдүй, итгэл найдвар 
өгөх болно. (Иеремиа 29:11, Шинэ амьд орчуулга) 

Зарим хүмүүс Бурханд тэдэнд зориулсан төлөвлөгөө байгаа гэдгийг нотлох баримт болгон 
Иеремиа 29:11-ийг иш татдаг. Бурханд бүгдэд зориулсан төлөвлөгөө байдаг ч олон хүн энэ шүлгийг 
контекстээр нь авч үзэхгүй байх хандлагатай байдаг. 

Библид юу заасныг анзаараарай: 

11 Учир нь би та нарт ирээдүй ба найдвар өгөхийн тулд хилэнцэт бус, амар амгалангийн 
тухай бодлуудыг та нарын талаар бодож байгаагаа мэднэ гэж Их Эзэн айлдаж байна. 12 

Дараа нь чи Намайг дуудаж, явж, Над руу залбирахад би чамайг сонсох болно. 13 Мөн та 
нар бүх зүрх сэтгэлээрээ Намайг эрж хайхдаа Намайг хайж, олох болно. 14 Би чамаар олдож, 



чамайг олзлогдлоос чинь буцаан авчрах болно гэж Их Эзэн айлдаж байна. Би та нарыг бүх 
үндэстнүүдээс, та нарыг хөөн зайлуулсан бүх газраас цуглуулж, чамайг олзлогдуулах газар 
уруу чинь авчрах болно гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна. (Иеремиа 29:11-14) 

Төлөвлөгөө нь цөллөг байсныг анзаараарай. Зорчин байх, мөргөлчин байх. Тиймээс, итгэгчид бид 
үргэлж тохирохгүй байгаад гайхах хэрэггүй. Төлөөлөгч Петрийн бичсэн зүйлийг анхаарч үзээрэй. 

9 Харин та нар бол та нарыг харанхуйгаас Өөрийн гайхамшигт гэрэлд дуудсан Түүний 
магтаалыг тунхаглахын тулд сонгосон үе, хааны санваар, ариун үндэстэн, Түүний онцгой 
хүмүүс юм; 10 Тэд өмнө нь ард түмэн биш байсан боловч эдүгээ Бурханы хүмүүс бөгөөд 
өршөөл аваагүй атлаа эдүгээ нигүүлслийг хүртжээ. 

11 Хайртууд минь, түр оршин суугчид болон мөргөлчид та нараас гуйж байна, 12 харь 
үндэстнүүдийн дунд биеэ авч явах байдал нь хүндэтгэлтэй байхын тулд сүнсний эсрэг 
тулалддаг махан биеийн хүсэл тачаалаасаа зайлсхийж, тэд та нарын эсрэг хорон мууг 
үйлдэгчид гэж ярихдаа, тэдний ажиглаж буй сайн үйлсээрээ дамжуулан зочлох өдөр 
Бурханыг алдаршуулах. (1 Петр 2:9-12) 

17 Учир нь Бурханы өргөөнд шүүлт эхлэх цаг иржээ; мөн хэрэв энэ нь эхлээд биднээс 
эхэлбэл, Бурханы сайн мэдээг дуулгавартай дагадаггүй хүмүүсийн төгсгөл юу болох вэ? 18 
Одоо  " Хэрэв зөвт хүн бараг л аврагдахгүй бол бурхангүй, нүгэлтэн хаана харагдах вэ?" (1 
Петр 4:17-18) 

28 Мөн бид Бурханыг хайрладаг хүмүүст, Түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүст сайн 
сайхны төлөө бүх зүйл хамтран ажилладаг гэдгийг бид мэднэ. (Ром 8:28) 

Заримдаа бид эргэлздэг ч судрын сургаалыг анхаарч үзээрэй. 

24 "Надад зааж өг, тэгвэл би хэлээ барих болно. Би хаана алдаа хийснээ ойлгуулж өгөөч. 
(Иов 6:24) 

8 "Учир нь Миний бодол бол та нарын бодол биш, та нарын зам бол Миний зам биш" гэж 
ЭЗЭН айлдаж байна. 9 "Учир нь тэнгэр газраас өндөр байдаг шиг Миний замууд та нарын 
замаас, Миний бодол санаа та нарын бодлоос өндөр байдаг. (Исаиа 55:8-9) 

Бурхан төлөвлөгөөтэй бөгөөд алдаа гаргадаггүй гэдэгт итгээрэй, ойлгоорой. Итгэлтэй байгаарай 
(мөн манай үнэгүй онлайн товхимолыг үзнэ үү: Бурханы дуудаж, сонгосон хүмүүст итгэх итгэл ). 

Хэрэв та Бурханд итгэдэг бол эдгээр бэрхшээлүүдийн улмаас чи илүү сайн байх болно (Еврей 12:5-
11; Сургаалт үгс 3:5-8). Хэрэв та энэ эрин үед дуудагдсан, сонгогдсон, итгэлтэй байсан бол (Илчлэлт 
17:14) мянган жилийн эрин үед Есүстэй хамт дэлхий дээр хаад, тахилч нар болон хаанчлах болно 
(Илчлэлт 5:10) (Илчлэлт 20:4-6). . Мянган жил болон эцсийн агуу өдөр хүмүүст туслахын тулд та 
хүмүүст илүү сайн амьдрах арга замыг зааж өгөх боломжтой болно (Исаиа 30:21-ийг үзнэ үү). 

Эцэг Хүү хоёр хоёулаа хүн төрөлхтний нүглээс (Эхлэл 6:5-6-г харна уу), мөн Есүс бидний нүглийн 
төлөө үхэхийн тулд амласан зовлонгоос болж зовж шаналж байгааг ойлгоорой (1 Петр 4:1). Есүс 



сайн дураараа Өөрийгөө үүнийг даван туулсан (Иохан 10:18), гэхдээ үүрд мөнхийг илүү сайн 
болгохын тулд үүнийг хийсэн. 

Мөнхийн амьдралыг сайжруулахад туслах зан чанарыг төлөвшүүлэхийн тулд бидэнд энэ амьдралд 
суралцах хэрэгтэй сургамжууд бий. 

1 Тийм учраас итгэлээр зөвтгөгдөж, бид Эзэн Есүс Христээр дамжуулан Бурхантай амар 
амгалан байж, 2 Түүгээр дамжуулан бид өөрсдийн зогсож буй энэ нигүүлслийг итгэлээр 
хүлээн авч , Бурханы алдрын найдлагад баясдаг. 3 Үүгээр ч зогсохгүй, зовлон зүдгүүр нь 
тэсвэр тэвчээрийг бий болгодог гэдгийг мэддэг учраас бид зовлон зүдгүүрээр бахархдаг; 4 

ба тэсвэр тэвчээр, зан чанар; мөн зан чанар, итгэл найдвар. (Ром 5:1-4) 

5 Гэвч яг энэ шалтгааны улмаас бүх хичээл зүтгэлээ гаргаж, итгэлдээ ариун журам, ариун 
журамд мэдлэг, 6 мэдлэгт өөрийгөө захирах, өөрийгөө захирах тэвчээр, тэсвэр тэвчээрт 
бурханлаг байдал, 7 бурханлаг байдалд ах дүүсийн эелдэг байдал, ах дүүсийн энэрэл 
хайрыг нэм. . 8 Хэрэв эдгээр нь чинийх бөгөөд элбэг дэлбэг байвал та бидний Эзэн Есүс 
Христийн талаарх мэдлэгт үржил шимгүй ч биш, үр жимсгүй ч биш байх болно. (2 Петр 1:5-
8) 

Та бэрхшээл, сорилтод ашиг тусаа өгөхгүй гэж бодож магадгүй, гэхдээ хэрэв та Христэд итгэгч бол 
үүнийг хийх хэрэгтэй. 

Талийгаач Герберт В.Армстронг ингэж бичсэнийг анзаараарай. 

Бүтээгч Бурхан ЯАГААД ХҮНИЙГ дэлхий дээр тавьсан бэ? Өөрийгөө дахин бий болгох 
Бурханы дээд дээд зорилгын төлөө - Бурханы гэр бүлийн гишүүд болох тоо томшгүй олон 
сая төрсөн болон төрсөн хүүхдүүдэд зөвт бурханлаг зан чанарыг бий болгох дээд зорилгын 
дагуу өөрийгөө дахин бүтээх явдал юм. Хүн биет дэлхийг Бурхан өөрт нь өгсний дагуу 
бүтээн байгуулалтыг нь дуусгаж (нүгэл үйлдэг сахиусан тэнгэрүүд үүнийг хийхээс зориуд 
татгалзаж байсан) сайжруулж, ингэхдээ Бурханы амийн арга замаар БУРХАНЫН ЗАСГИЙН 
ГАЗРыг СЭРГЭЭХ ёстой байсан; цаашлаад яг энэ үйл явцад хүний өөрийнх нь зөвшөөрлөөр 
Бурханы ариун, зөвт зан чанарыг хөгжүүлснээр ХҮНИЙ БҮТЭЭЛИЙГ Төгсгөх. Энэхүү төгс, зөвт 
зан чанарыг хүнд суулгаж, хүн мөнх бус махан биеэс үхэшгүй мөнх сүнс рүү хөрвүүлбэл, 
ХҮН ИХ БОЛОМЖГҮЙ БОЛОМЖ ирэх болно - хүн Бурханы тэнгэрлэг ГЭР БҮЛД ТӨРЖ, дэлхий 
дээр Бурханы засаглалыг сэргээж, тэгээд ОРЧЛОН ОРЧНГОЛЫН төгсгөлгүй өргөн уудам 
даяар Бүтээлийг дуусгахад оролцох! …Бурхан ӨӨРИЙГӨӨ тоолж баршгүй олон сая дахин 
хуулбарласан байх болно! Тиймээс дахин бүтээх долоо хоногийн зургаа дахь өдөр Бурхан 
(Элохим) “Өөрсдийнхөө дүр төрхөөр, өөрсдийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээцгээе” гэж 
хэлсэн (Эх. 1:26). Хүн Бүтээгчтэйгээ (түүний зөвшөөрлөөр) онцгой харилцаатай байхаар 
бүтээгдсэн! Тэрээр Бурханы дүр, дүр төрхөөр бүтээгдсэн. Түүнд харилцааг боломжтой 
болгохын тулд сүнс (хэлбэрийн мөн чанар) өгсөн (Armstrong HW. Mystery of the Ages. Dodd 
Mead, 1985, pp. 102-103). 

Зан чанарыг төлөвшүүлэх зорилго нь илүү сайн байх, илүү сайн үйлчлэх чадвартай байх явдал юм. 

Бид зан чанарыг хэрхэн бий болгодог вэ? 



Хамгийн сайн арга бол Түүнд дуулгавартай байх явдал юм. 

Мөн энэ нь бидний сайн сайхны төлөө юм. 

19 Би та нарын өмнө амьдрал ба үхэл, ерөөл ба хараалыг тавьсан гэдгээ өнөөдөр та нарын 
эсрэг гэрч болгон тэнгэр, газрыг дуудаж байна ; тиймийн тул чи болон чиний үр удам 
хоёулаа амьдрахын тулд амийг сонго; 20 Ингэснээр чи өөрийн Бурхан ЭЗЭНээ хайрлаж, 
Түүний дуу хоолойг дуулгавартай дагаж, Түүнтэй зууралдаж болохын тулд, учир нь Тэр бол 
чиний амьдрал ба чиний өдрүүдийн урт юм; Та нарын эцэг өвгөд болох Абрахам, Исаак, 
Иаков нарт өгөхөөр ЭЗЭНий тангарагласан газар та нар оршин суухын тулд юм." (Дэд хууль 
30:19-20) 

12 Израиль аа, эдүгээ, ЭЗЭН Бурханаасаа эмээж, Түүний бүх замаар алхаж, Түүнийг 
хайрлахаас, Бурхан ЭЗЭНдээ бүх зүрхээрээ, бүх зүйлээрээ үйлчлэхээс өөр юу шаардах вэ? 
сүнс, 13 мөн та нарын сайн сайхны төлөө өнөөдөр миний та нарт тушаасан ЭЗЭНий 
тушаалууд болон Түүний зарлигуудыг сахихын тулд юу? (Дэд хууль 10:12-13) 

Бурхан бидний сайн сайхны төлөө тушаал өгсөн гэдгийг анзаараарай. 

Энэ нь Хуучин Гэрээнд байсан бөгөөд хайр бол хамгийн чухал зүйл гэж та хэлж болно.  

Тодорхой хэмжээгээр таны зөв байх болно. 

Тодорхой хэмжээгээр? 

Тийм ээ, та бидний сайн сайхны төлөөх хайрын дүрэм болох Бурханы зарлигуудыг дуулгавартай 
дагахад бэлэн байхын хэрээр та зөв байх болно. 

Есүс сургасан: 

15 Хэрэв чи Намайг хайрладаг бол Миний зарлигуудыг дага. (Иохан 14:15) 

9 “Эцэг Намайг хайрласны адил Би ч бас та нарыг хайрласан. Миний хайр дотор байгаарай. 
10 Хэрэв та нар Миний зарлигуудыг дагавал би Эцэгийнхээ зарлигуудыг сахиж, Түүний хайр 
дотор үлддэг шиг та нар Миний хайр дотор байх болно. (Иохан 15:9-10) 

Бурхан биднийг хайрлаж, тэр хайрыг хүлээн авч, үр шимийг нь хүртэхийн тулд бүтээсэн. Библийн 
зөв сонголт, зөв шийдвэр, зөв үйлдэл бүр нь зан чанарыг төлөвшүүлэхэд тусалдаг. Энэ нь бидэнд 
болон бусад хүмүүст тустай. 

Төлөөлөгч Паул бичсэн: 

1 Би Христийг дуурайдаг шиг намайг дуурайгтун. (1 Коринт 11:1) 

12 ... хууль нь итгэл биш, харин "тэдгээрийг үйлдэгч нь түүгээр амьдрах болно". (Галат 3:12)  
 
12 ... ариун, зөв, сайн зарлиг. (Ром 7:12) 



Есүсийг үнэхээр дуурайсан хүмүүс хайрыг илүү сайн өгөхийн тулд үүрд мөнхөд Есүсийн нигүүлсэл, 
мэдлэгт өсөх болно (2 Петр 3:18). 

Төлөөлөгч Иаков, Есүс хоёр хайр нь Бурханы зарлигуудтай холбоотой гэдгийг тунхагласан: 

8 Хэрэв чи "Хөршөө өөрийнхөө адил хайрла" гэсэн Судрын дагуу хааны хуулийг үнэхээр 
биелүүлбэл чи сайн хэрэг болно. 9 Харин хэрвээ та талцах аваас нүгэл үйлдэж, хууль 
зөрчигчид хэмээн яллагдана. 10 Учир нь хуулийг бүхэлд нь сахиж, нэг цэгт бүдэрсэн хүн 
бүхний буруутан болно. 11 Учир нь "Битгий завхайр" гэж хэлсэн нэгэн нь бас "Бүү ал" гэж 
хэлсэн. Хэрэв та садар самуун хийгээгүй хэрнээ хүн амины хэрэг үйлдвэл хууль зөрчигч 
болно. (Иаков 2:8-11) 

37 Есүс түүнд —"Чи өөрийн Бурхан ЭЗЭНээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа хайрла" 
гэж хэлэв. 38 Энэ бол анхны бөгөөд агуу тушаал юм. 39 Хоёр дахь нь үүнтэй адил: "Чи 
хөршөө өөр шигээ хайрла". 40 Эдгээр хоёр зарлигийн дагуу бүх хууль болон бошиглогчдыг 
өлгөдөг." (Матай 22:37-40) 

Зарлигуудын зорилго нь хайрыг харуулах (1 Тимот 1:5), биднийг илүү сайн болгох, бусдад илүү 
сайн болоход нь туслах явдал юм. 

13 Энэ бүхний дүгнэлтийг сонсоцгооё. 

Бурханаас эмээж, Түүний зарлигуудыг сахи ,  
учир нь энэ бол хүний бүх зүйл.  
14 Учир нь Бурхан сайн муу аль нь ч байсан бүх нууцыг оролцуулан бүх ажлыг шүүлтэд оруулах 
болно.  
(Номлогчийн үгс 12:13-14) 

Арван зарлиг нь дур зоргоороо гаргасан дүрэм, дарамт биш байв. 

Хуучин ба Шинэ Гэрээнээс нэг зүйлийг анзаараарай: 

18 Илчлэлт байхгүй газар ард түмэн хязгаарлалтаа хаядаг; Харин хуулийг сахидаг хүн аз 

жаргалтай. (Сургаалт үгс 29:18) 

3 Эрхэм найзууд аа, хэдийгээр би та нарт нийтлэг авралын талаар бичихийг хүсч байсан ч 
одоо би та нарыг гэгээнтнүүдэд үүрд даатгасан итгэлийн төлөө хичээнгүйлэн тэмцэхэд 
урамшуулахын тулд бичихээс өөр аргагүйд хүрч байна. 4 Учир нь бидний Бурханы 
нигүүлслийг бузар муугийн зөвшөөрөл болгон хувиргасан, бидний цорын ганц Эзэн ба 
Эзэнийг үгүйсгэдэг бурханлаг бус хүмүүс, миний дүрслэх гэж буй ялын өмнө эрт дээр үеэс 
тодорч байсан зарим хүмүүс та нарын дунд нууцаар орж ирсэн. , Есүс Христ. (Иуда 3-4, NET 
Bible) 

3 Учир нь бид Түүний зарлигуудыг сахих нь Бурханы хайр юм. Мөн Түүний тушаалууд нь 
дарамт биш юм. (1 Иохан 5:3) 

Арван зарлиг бол дарамт биш, харин тэдгээрийг сахих нь хүнийг аз жаргалтай болгодог. 



Энэ амьдралдаа Бурхан биднийг амжилттай, аз жаргалтай амьдрахыг хүсдэг -- эрүүл энх, 
сорилттой ажил мэргэжил, сайхан гэр бүл, аз жаргалтай хүүхдүүдийг эдлэхийг хүсдэг. Түүний 
хүслийг биелүүлж, зарлигуудыг нь сахихыг эрэлхийлдэг хүмүүст Тэр адислал, онцгой хамгаалалтыг 
амласан! 

2 Хайрт минь, чиний сэтгэл өөдрөг байдгийн адил чамайг бүх зүйлд өөдлөн дэвжиж, эрүүл 
саруул байгаасай гэж би залбирч байна. 3 Учир нь ах нар ирж, та нар үнэний дотор алхаж 
байгаатай адил та нарын дотор байгаа үнэний талаар гэрчлэх үед би маш их баярласан. 4 

Хүүхдүүдээ үнэнээр алхаж байгааг сонсох шиг надад илүү баяр баясгалан байхгүй. (3 Иохан 
2-4) 

26 "Харагтун, би өнөөдөр та нарын өмнө ерөөл ба хараалыг тавьж байна: 27 хэрэв чи 
өнөөдөр миний чамд тушаасан Бурхан ЭЗЭНийхээ тушаалуудыг дуулгавартай дагавал 
ерөөл, 28 мөн хэрэв чи ЭЗЭНий зарлигуудыг дагахгүй бол хараал. Таны Бурхан, харин 
өнөөдөр Миний чамд тушаасан замаас хазайгаач (Дэд хууль 11:26-28). 

19 Би та нарын өмнө амьдрал ба үхэл, ерөөл ба хараалыг тавьсан гэдгээ өнөөдөр та нарын 
эсрэг гэрч болгон тэнгэр, газрыг дуудаж байна ; тиймийн тул чи болон чиний үр удам 
хоёулаа амьдрахын тулд амийг сонго; 20 Ингэснээр чи өөрийн Бурхан ЭЗЭНээ хайрлаж, 
Түүний дуу хоолойг дуулгавартай дагаж, Түүнтэй зууралдаж болохын тулд, учир нь Тэр бол 
чиний амьдрал ба чиний өдрүүдийн урт юм; (Дэд хууль 30:19-20) 

Бурханы замаар амьдрах нь түр зуурын таашаалаас илүү аз жаргалыг авчирдаг. Энэ нь хүнд хэцүү 
үед баталгаа авчирдаг: 

13 Мэргэн ухааныг олсон хүн, Ухаантай хүн аз жаргалтай байна. 14 Учир нь түүний орлого нь 
мөнгөнөөс, ашиг нь цэвэр алтнаас дээр. 15 Тэр бадмаарагаас илүү үнэ цэнэтэй, Чиний хүссэн 
бүх зүйл түүнтэй зүйрлэшгүй. 16 Өдрийн урт нь түүний баруун гарт, Зүүн гарт нь эд баялаг, 
нэр хүнд байдаг. 17 Түүний замууд нь аятайхан байх зам бөгөөд түүний бүх зам нь амар 
амгалан юм. 18 Тэр бол өөрийг нь атгасан хүмүүсийн хувьд амьдралын мод бөгөөд түүнийг 
хадгалдаг хүн бүхэн аз жаргалтай. (Сургаалт үгс 3:13-18) 

15 Бурхан нь ЭЗЭН болох хүмүүс ерөөлтэй еэ! (Дуулал 144:15) 

21 Хөршөө үл тоомсорлодог хүн нүгэл үйлддэг; Харин ядууст өршөөл үзүүлсэн хүн аз 
жаргалтай. (Сургаалт үгс 14:21) 

14 Үргэлж хүндэлдэг хүн ерөөлтэй еэ... (Сургаалт үгс 28:14а) 

5 Иаковын Бурханд тусалж, Түүний Бурхан ЭЗЭНд найддаг, 6 Тэнгэр, газар, далай ба 
тэдгээрийн дотор байгаа бүхнийг бүтээсэн хүн аз жаргалтай еэ. Үнэнийг үүрд сахидаг хүн 
(Дуулал 146:5-6) 

Бурханы замаар амьдрах нь биднийг үнэхээр аз жаргалтай болгодог. Бид мэргэн ухааны төлөө 
залбирахын зэрэгцээ үүнийг хийх ёстой (Иаков 1:5). 



Арван зарлигийг бид илүү сайн байж, мөнх байдлыг илүү сайн болгохын тулд бидний дотор зан 
чанарыг төлөвшүүлэхэд туслах зорилгоор бидэнд мэдүүлсэн. Хэрэв бид Түүнд чин сэтгэлээсээ 
итгэж чадвал энэ амьдралдаа мөнхийн амьдралаа илүү сайхан болгож чадна. 

Гэсэн хэдий ч шашны удирдагчдын гуйвуулгын улмаас элч Паул "хууль бус байдлын нууц" (2 
Тесалоник 2:7) талаар бичихээр сүнслэгээр нөлөөлсөн. Есүсийн хэлснээр, эдгээр эцсийн цаг үед 
хууль бус байдал улам бүр нэмэгдэж, олон хүний хайр хүйтрэх болно (Матай 24:12). Харамсалтай 
нь энэ нь долоон толгодын хот дахь шашны хүчирхэг гүрэн болох "Агуу нууц Вавилон" (Илчлэлт 
17:5) эцсийн төгсгөлд хүргэхэд тусална (Илчлэлт 17:9,18 ) . Энэ болон Арван зарлигийн талаар илүү 
ихийг мэдэхийг хүсвэл "Арван зарлиг: Арван зарлиг, Христийн шашин ба араатан" гэсэн үнэгүй 
онлайн товхимолыг үзнэ үү . 

Бурханы төлөвлөгөө бол илүү дээр юм 

Бурханы төлөвлөгөөний сүүлчийн хэсэг нь төлөвлөгөөний эхний хэсгээс илүү дээр байх болно: 

8 Аливаа зүйлийн төгсгөл нь эхлэлээс нь дээр. (Номлогчийн үгс 7:8) 

Гэсэн хэдий ч, Бурханд эргэлздэг хүмүүс болон Бурханы жинхэнэ хүмүүсийн хоорондын ялгааг 
анзаараарай: 

13 "Таны үгс Миний эсрэг хатуу ширүүн байсан . "ЭЗЭН айлдаж байна. "Гэхдээ та "Бид Таны 
эсрэг юу гэж хэлсэн бэ?" 14 Та "Бурханд үйлчлэх нь дэмий" гэж хэлсэн. Бид Түүний зарлигийг 
сахиж, Түмэн цэргийн ЭЗЭНий өмнө гашуудалтайгаар алхсан нь ямар ашигтай вэ? 15 
Тиймээс одоо бид бардам хүмүүсийг адислагдсан гэж нэрлэдэг.Учир нь хорон мууг 
үйлдэгчид амилдаг. Тэд бүр Бурханыг сорьж, эрх чөлөөтэй явна'" 

16 Дараа нь ЭЗЭНээс эмээдэг хүмүүс өөр хоорондоо ярьж, Их Эзэн тэднийг сонсож, сонсов; 
Тиймээс Их Эзэнээс эмээдэг, Түүний нэрийг бясалгадаг хүмүүст зориулан дурсах ном 
Түүний өмнө бичигдсэн байв. 

17 "Тэд Минийх байх болно" гэж түмэн цэргийн ЭЗЭН айлдаж байна. "Би тэднийг Өөрийн 
үнэт эрдэнэ болгох тэр өдөр. Хүн өөрт нь үйлчилдэг хүүгээ өршөөдөг шиг би тэднийг 
өршөөнө ." 18 Дараа нь чи зөвт ба хорон муу хоёрын хооронд, Бурханд үйлчилдэг ба Түүнд 
үйлчилдэггүй нэгний хооронд дахин ялгах болно. (Малахи 3:13-18) 

Дараах зөгнөлийг анхаарч үзээрэй. 

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

Тиймээс Бурхан Өөрийн засаглал, амар амгаланг нэмэгдүүлэх бөгөөд үүний төгсгөл байхгүй болно. 
Сайжруулахад төгсгөл байхгүй. 



“Элч нар Есүсийн хэлснээр сайн мэдээг тунхагласан нь ирэх САЙХАН ДЭЛХИЙН САЙН МЭДЭЭ” 
(Армстронг HW. The Incredible Human Potential. Everest House, 1978). 

Ирж буй Бурханы хаант улс мөнх юм: 

13 Таны хаанчлал бол мөнхийн хаант улс бөгөөд Таны ноёрхол бүх үеийн туршид оршин 
тогтнох болно. (Дуулал 145:13) 

3 Түүний тэмдгүүд ямар агуу вэ, Түүний гайхамшгууд ямар агуу вэ! Түүний хаант улс 
мөнхийн хаант улс бөгөөд Түүний ноёрхол нь үеэс үед байдаг. (Даниел 4:3) 

27 Дараа нь хаант улс ба ноёрхол, мөн бүх тэнгэрийн доорх хаант улсуудын агуу байдал 
Хамгийн Дээд Нэгэний гэгээнтнүүд болох хүмүүст өгөгдөнө. Түүний хаант улс мөнхийн 
хаант улс бөгөөд бүх ноёрхол Түүнд үйлчилж, дуулгавартай байх болно. (Даниел 7:27) 

Гэгээнтнүүдэд мөнхийн хаанчлалыг өгөх гэж байгааг анхаар. Энэ нь Төлөөлөгч Петрийн бичсэн 
зүйлтэй нийцэж байна: 

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

Энэ нь бид бүх нарийн ширийн зүйлийг мэддэг гэсэн үг үү? 

Үгүй, гэхдээ Тэр бидэнд Өөрийн төлөвлөгөөний заримыг ойлгож, харах чадварыг өгсөн: 

10 Хүний хөвгүүдийн хийх ёстой бурхнаас өгсөн даалгаврыг би харсан. 11 Тэр бүх зүйлийг цаг 
хугацаанд нь үзэсгэлэнтэй болгосон. Мөн Бурханы хийдэг ажлыг эхнээс нь дуустал хэн ч 
олж мэдэх боломжгүйг эс тооцвол Тэр тэдний зүрх сэтгэлд үүрд мөнхийг оруулсан. 
(Номлогчийн үгс 3:10-11) 

12 Одоохондоо бид толинд бүдэг бадаг боловч нүүр тулан харж байна. Одоо би хэсэгчлэн 
мэдэж байгаа, гэхдээ дараа нь би өөрийгөө мэддэг шигээ мэдэх болно. (1 Коринт 13:12) 

9 Харин бичигдсэнчлэн: 

Бурхан Өөрийгөө хайрладаг хүмүүст зориулан бэлтгэсэн зүйлсийг нүд хараагүй, чих 
сонсоогүй, хүний зүрх сэтгэлд нэвтрээгүй ." (1 Коринт 2:9) 

Тиймээс ажил бол Бурханы хүмүүсээс хийхийг хүсдэг зүйл юм. Мөнхийг илүү сайн болгохын тулд 
Түүний ажил хийдэг хүмүүс Бурхантай байх болно. Тиймээс бид төлөвлөгөөний зарим хэсгийг 
мэдэж болно, төлөвлөгөө нь бидний ойлгосноос илүү сайн байна. 

Хуучин Гэрээний цаг үед ч зарим нь мөнх байдал болон Бурханы төлөвлөгөөний бодит байдлыг 
хардаг байсан (Еврей 11:13-16-г үзнэ үү). 



Бурханы хаант улс дахь үүрд мөнх байх нь “одоогийн муу эрин үе” (Галат 1:4)-тэй харьцуулбал 
хичнээн сайхан болохыг ойлгохын тулд дараах зүйлийг анхаар. 

3 Тэгээд би тэнгэрээс чанга дууг сонсов, "Харагтун, Бурханы асар хүмүүстэй хамт байна, мөн 
Тэр тэдэнтэй хамт байх болно, мөн тэд Түүний ард түмэн байх болно. Бурхан Өөрөө 
тэдэнтэй хамт байж, тэдний Бурхан байх болно. 4 Мөн Бурхан тэдний нүднээс нулимс 
бүрийг арчих болно; цаашид үхэл ч, уй гашуу ч, уйлах ч үгүй. Өмнөх зүйлүүд өнгөрсөн тул 
дахин өвдөлт байхгүй болно." 

5 Дараа нь сэнтийд Залрагч "Харагтун, Би бүх зүйлийг шинээр бүтээдэг" гэж хэлэв. Тэгээд 
Тэр надад "Бичи, учир нь эдгээр үгс үнэн бөгөөд итгэлтэй" гэж хэлэв. (Илчлэлт 21:3-5) 

7 ... Мөнхийн баяр баясгалан тэднийх байх болно. (Исаиа 61:7) 

18 Учир нь энэ цагийн зовлон зүдгүүр нь бидний дотор илчлэгдэх алдар суутай зүйрлэхэд 
зохисгүй гэж би бодож байна. (Ром 8:18) 

Зөвхөн зовлон зүдгүүр дуусах төдийгүй жинхэнэ баяр баясгалан бий болно. Мөн та энэ баяр 
баясгаланг нэмэгдүүлэх нэг хэсэг байж болно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Төгсгөлийн сэтгэгдэл 

Нийтдээ 40-110 тэрбум орчим хүн амьдарч байсан (мөн ихэнх нь нас барсан) гэсэн тооцоо бий. 

Хүн төрөлхтний зорилго бол өөрсдөдөө таашаал авчрахын тулд Бурханд дэмий мөргөж, Түүнийг 
алдаршуулах явдал биш юм. Мөнхөд бидний хувьд таашаал дүүрэн байх бөгөөд Бурхан одоо 
бидний ойлгож байгаагаас ч илүү алдар сууг хүртэх зохистой боловч бидний зорилго бол мөнхөд 
мөнх амьдралыг бусдад сайхан болгох явдал юм. 

Бурхан биднийг нэг бүрчлэн (Дуулал 33:15) төгс болгохын тулд (Дуулал 138:8) загварчлахад Есүс 
бидний хүн нэг бүрд (Иохан 14:2-ыг харна уу) газар бэлдсэн. Тэр хүссэн бидний хүн нэг бүрд 
эхлүүлсэн ажлаа дуусгах болно (Филиппой 1:6). 

Бидний олон тэрбум хүмүүс бүгд өөр өөр бөгөөд өгөх арга зам нь өөр. Бидний эцсийн үүрэг бол 
үүрд мөнх байдлыг сайжруулах явдал бөгөөд энэ нь ТА өгөх өвөрмөц аргатай болно гэсэн үг юм. 
Эцсийн эцэст та Бурханы Хаанчлалыг дэмжихээс татгалзахгүй л бол дор хаяж 40 тэрбум хүн нэг 
бүрийг, дараа нь бүр ч ихийг үүрд мөнхөд сайхан болгоход та өөрийн оролцоотой байх болно (1 
Коринт 12:26; Иов 14:15; Галат 6: 10)! 

"Бусдыг өөрөөсөө илүү хүндлэх" ёстой гэж Библид заадаг (Филиппой 2:3). Иймээс таны өмнө 
тааралдсан бараг бүх хүн хэзээ нэгэн цагт таны хувьд (мөн та ч тэдний хувьд) мөнх байдлыг 
сайжруулахад туслах болно гэдгийг бодоорой. Таны буруугаар дүгнэсэн, өрөөсгөл үнэмшилтэй 
байсан, буруу бодолтой байсан, магадгүй замын хөдөлгөөн тасалдсан, буруу харьцсан, түүнчлэн 
эелдэг хандаж байсан бүх хүмүүст та үнэхээр ажиллах хэрэгтэй байж магадгүй юм. Тиймээс “Христ 
доторх Бурхан та нарыг уучилсан шиг бие биедээ эелдэг, эелдэг, уучлахыг” хичээгээрэй (Ефес 4:32). 
“Та нараас шалтгаална, бүгдтэй эвтэй найртай амьдар” (Ром 12:18). 

Үүрд мөнх хязгааргүй урт хугацаанд үргэлжилдэг тул 40 тэрбум (магадгүй илүү) хүнийг одоо 
өөрөөсөө хавьгүй илүү мэдэх боломжтой гэдгийг бодоорой! 

Та үнэхээр Бурханы хэзээ ч ашиглаж чадахгүй гэж бодсон зарим хүмүүсийн төлөө ажиллах хэрэгтэй 
болж магадгүй (Матай 21:28-32-ыг харна уу)— учир нь “эхнийх нь олонх нь сүүлчийнх, сүүлчийнх 
нь эхнийх байх болно” (Марк 10:31). 

Цаашлаад, Библи бүх хүмүүст, тэр дундаа та нарын санаа зовдоггүй хүмүүс ч Бурханы бүх бүрэн 
дүүрэн байх чадвартай гэж заадаг гэдгийг анхаарч үзээрэй. 

14 Ийм учраас 15 Тэнгэр газар дахь бүхэл бүтэн гэр бүлээрээ нэрлэгдсэн бидний Эзэн Есүс 
Христийн Эцэгт өвдөг сөгдөн , 16 Тэр та нарт Өөрийн алдрын баялгийн дагуу хүч чадлаар 
хүчирхэгжихийг өгөхийн тулд би өвдөг сөгдөж байна. 17 Христ итгэлээр дамжуулан та нарын 
зүрх сэтгэлд оршдог болохын тулд хүний доторх Сүнсээр дамжуулан; Та нар хайранд 
үндэслэж, үндэслэсэн тул 18 өргөн, урт, гүн ба өндөр гэж юу байдгийг бүх гэгээнтнүүдтэй 
хамт ойлгох чадвартай болохын тулд — 19 мэдлэгийг даван туулах Христийн хайрыг 
мэдэхийн тулд; Ингэснээр та нар Бурханы бүх бүрэн дүүрэн байдлыг дүүргэх болно . 
(Ефес 3:14-19). 

Бид суралцах ёстой бөгөөд илүү ихийг сурах ёстой (2 Петр 3:18). 



, тэр дундаа алдагдсан зүйлсийг сэргээх тухай (Матай 17:11) илүү их мэдлэгийг эш үзүүлэв. 

Бурхан яагаад Өөрийн хийсэн бүх зүйлийг бүтээсэн тухай мэдлэг нь илүү бүрэн сэргээгдэх 
шаардлагатай зүйл юм шиг санагддаг. 

Бурхан яаж үүнийг хийдэг вэ? 

9 "Тэр хэнд мэдлэгийг заах вэ? Тэгээд тэр захиасыг хэнд ойлгуулах вэ? Сүүнээс дөнгөж 
салсан хүмүүс үү? Хөхнөөс нь авсан хүмүүс үү? 10 Учир нь тушаал нь тушаал дээр, тушаал 
дээр тушаал, мөр дээр, мөр дээр, мөр дээр, энд бага зэрэг, тэнд бага байх ёстой." (Исаиа 
28:9-10) 

10 Гэвч Бурхан Өөрийн Сүнсээр дамжуулан бидэнд эдгээрийг илчилсэн. Учир нь Сүнс бүх 
зүйлийг, тийм ээ, Бурханы гүн гүнзгий зүйлийг хайдаг. (1 Коринт 2:10) 

Тиймээс, янз бүрийн судруудыг уншсанаар бид сургаалыг сурч чадна. Хэрэв бид Бурханы Сүнсээр 
удирдуулбал илүү ихийг ойлгож чадна. 

Христэд итгэгчид шинэ теологийн мэдлэгтэй тулгарах үед хэрхэн хандах ёстой вэ? 

Иовын дурдсаныг ойлгохын тулд Бурханд залбирах нь хийх нэг алхам юм: 

24 Надад зааж өг, тэгвэл би хэлээ барина. Би хаана алдаа хийснээ ойлгуулж өгөөч. (Иов 6:24) 

Шинэ Гэрээнд Берейчүүд эрхэм үлгэр жишээ үзүүлсэн. 

10 Дараа нь ах нар Паул Силас хоёрыг шөнөөр Береа руу явуулав. Тэд ирээд иудейчүүдийн 
синагогт оров. 11 Эдгээр нь Тесалоникийн хүмүүсээс илүү шударга санаатай {язгууртан 
минь} байсан бөгөөд тэд үгийг бүх бэлэн байдлаар хүлээн авч, эдгээр зүйл тийм эсэхийг 
мэдэхийн тулд өдөр бүр Судраас хайдаг байв. (Үйлс 17:10-11) 

Энэ номын зорилгын нэг хэсэг нь үүнийг хүссэн бүх хүмүүст харуулахын тулд судруудыг өгөх явдал 
юм. Үүнийг бичиж байгаа миний зорилгын нэг хэсэг бол чих нь нээлттэй байж болох бүх хүмүүст 
Бурханы үнэнийг хуваалцах явдал байв. 

Бурханд чамд зориулсан төлөвлөгөө бий. Бурхан чамд хайртай бөгөөд чамайг бусдыг хайрлаасай 
гэж хүсдэг. Чи Түүний хайрт амьдралын хэв маягийн дагуу амьдрах ёстой. Жинхэнэ хайрыг 
нэмэгдүүлэх нь: үүнийг амьдралын утга учир гэж үзэж болно. 

Бурханы талд байхын тулд залбир (Иошуа 5:13-14). "Хэрэв Бурхан бидний талд байгаа бол хэн 
бидний эсрэг байж чадах вэ?" Ром 8:31). 

Бүх бүтээл, тэр дундаа хүн төрөлхтөн “маш сайн” (Эхлэл 1:31) болон Тэр долоо дахь өдрийг бүтээж, 
адисалсан (Эхлэл 2:2-3) гэж Библид заадаг. 

Бурхан хүмүүсийг шударга болгосон ч тэд олон буруу арга замыг эрэлхийлсээр ирсэн гэж Библид 
заадаг (Номлогчийн үгс 7:29) . 



Дахин хэлэхэд, Библи дараахь зүйлийг заадаг гэдгийг ойлгоорой. 

8 Аливаа зүйлийн төгсгөл нь эхлэлээс нь дээр. Сэтгэлийн тэвчээр нь бардам хүнээс илүү 
байдаг. (Номлогчийн үгс 7:8) 

Эхлэл нь маш сайхан байсан, төгсгөл нь бүр ч сайхан болно. 

Бурхан хүн төрөлхтнийг Өөрийгөө дахин үржүүлж, Түүний гэр бүлийн нэг хэсэг болгохоор бүтээсэн 
(Малахи 2:15). 

Тэрээр биднийг алдар суунд нь хуваалцаж (Ром 8:17) болон орчлон ертөнцийг захирах (Еврей 2:5-

17) болгосон. Есүс “Өгөх нь авахаас илүү ерөөлтэй” гэж заасан (Үйлс 20:35). 

Бурхан хүн төрөлхтнийг хайрыг өгөхийн тулд (1 Иохан 4:7-12-ыг үзнэ үү) мөн орчлон ертөнцөд илүү 
их хайр байхын тулд (Матай 22:37-39-ийг үзнэ үү) БҮТЭЭГДСЭН юм. Энэ бол амьдралын утга учир 
юм. 

Бурханы төлөвлөгөөний нууц юу вэ? Бурхан яагаад аливааг бүтээсэн бэ? 

Бурхан Өөрийн хийсэн зүйлээ бүтээсэн тул үүрд мөнхөд илүү дээр байх болно (Еврей 6:9, 11:16; 
Филиппой 1:23-ыг үзнэ үү). 

Тийм учраас Тэр орчлон ертөнцийг бүтээсэн бөгөөд ийм учраас Тэр эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг 
бүтээсэн. Тэрээр орчлон ертөнцийг Есүс болон бүх хүн төрөлхтний өв/өв болгон тусгайлан 
бүтээсэн. 

Мөнх амьдрал өгөгдсөн хүмүүс үүрд мөнхийг сайхан болгоно. 

Бурханы төлөвлөгөөнд энэ эрин үед Түүний дуудлагыг дагах бүх хүмүүс (мөн Бурхан таныг 
дуудаж байна уу? ) үнэгүй онлайн товхимолыг үзнэ үү ) болон ирэх эрин үеийн бусад хүмүүс (мөн 
бүх нийтийн авралын санал, Апокатастаз: Бурхан төөрсөн хүмүүсийг аварч чадах уу гэсэн 
хэсгийг үзнэ үү) багтдаг. Хэдэн зуун судар Бурханы авралын төлөвлөгөөг илчилдэг ). 

Христэд итгэгч ч бай, үгүй ч бай, Бурхан яагаад чамайг бүтээсэн юм бэ? 

Таны энэ амьдралын зорилго бол зан чанарыг төлөвшүүлэх явдал бөгөөд ингэснээр та өөрийн 
чадавхийг дээд зэргээр нэмэгдүүлж, мөнхийн амьдралыг илүү сайн болгох боломжтой болно. 

Мөнхийг илүү сайхан болгохын тулд хайрыг өгөхийн тулд өөрийн хосгүй авьяас чадвараа (Матай 
25:14-23; Лук 19:11-19) ашиглах боломжтой байхын тулд Бурхан чамайг бүтээсэн! 

Тийм учраас Бурхан Өөрийн хийсэн зүйлээ бүтээсэн. Тийм учраас Бурхан ЧАМАЙГ бүтээсэн. 

 

 



Үргэлжилсэн Бурханы сүм 

Бурханы Үргэлжилсэн сүмийн АНУ дахь оффис нь дараах хаягаар байрладаг: 1036 В. Гранд өргөн чөлөө, 

Гровер эрэг, Калифорниа 93433 АНУ.. Бид дэлхийн өнцөг булан бүрт, мөн бүх хүн ам суурьшсан тивд 

(Антарктидаас бусад бүх тив) дэмжигчидтэй. 

Бурханы сүмийн үргэлжилсэн вэбсайтын мэдээлэл 
 

CCOG.ORG 100 хэл дээрх уран зохиолын холбоос бүхий Бурханы Үргэлжилсэн сүмийн үндсэн вэбсайт. 
CCOG.ASIA Азийн олон хэлтэй, Ази руу чиглэсэн вэбсайт. 
CCOG.IN Энэтхэгт чиглэсэн вэбсайт, зарим Энэтхэг хэлтэй. 
CCOG.EU Европт чиглэсэн олон европ хэлтэй вэбсайт. 
CCOG.NZ Шинэ Зеланд руу чиглэсэн вэбсайт. 
CCOGAFRICA.ORG Африк руу чиглэсэн вэбсайт. 
CCOGCANADA.CA Канад руу чиглэсэн вэбсайт. 
CDLIDD.ES Энэ бол бүхэлдээ испани хэл дээрх вэбсайт юм. 
CG7.ORG Энэ нь 7 дахь өдрийн Амралтын өдрийг сахигчдад чиглэгддэг. 
PNIND.PH Филиппинд чиглэсэн вэбсайт, зарим Тагалог хэлтэй. 
 

Радио ба YouTube видео сувгууд 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Библийн мэдээний зөгнөлийн онлайн радио.  
Bible News Prophecy суваг. YouTube, BitChute, Брайтон, & Vimeo дээрх номлолууд.  
CCOGAfrica суваг. Африкийн YouTube болон BitChute видео мессежүүд. 
CCOG Animations YouTube BitChute дээрх хөдөлгөөнт мессежүүд. 
ContinuingCOG & COGTube. YouTube болон BitChute дээрх номлолууд. 
 

Мэдээ, түүхийн вэбсайтууд  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Сүмийн түүхийн вэбсайт. 

COGWRITER.COM Мэдээ, түүх, зөгнөлийн вэбсайт 
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Библи олон нууцыг илчилдэг 

Библид дэлхий үүссэнээс хойш нууцлагдмал байсан нууцын тухай өгүүлдэг (Ром 16:25-27), гэхдээ 
энэ нь зөгнөлийн сударт илчлэгдсэн байдаг. —“үнэний үг” (2 Тимот 2:15; Иаков 1:18).  

Библид Бурханы хаант улсын нууц (Марк 4:11), нигүүлслийн нууц (Ефес 3:1-5) зэрэг олон нууцыг 
дурддаг. итгэлийн нууц (1 Тимот 3:9), гэрлэлтийн харилцааны нууц (Ефес 5:28-33), хууль бус 
байдлын нууц (2 Тесалоник 2:7), амилалтын нууц (1 Коринт 15:51-54), Христийн нууц (Ефес 3:4) 
Эцэгийн нууц (Колоссай 2:2), Бурханы нууц (Колоссай 2:2; Илчлэлт 10: 7) тэр байтугай Нууцлаг 
Вавилон (Илчлэлт 17:5). 

"БУРХАНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НУУЦ: Бурхан яагаад аливааг бүтээсэн бэ?" ном. Бурхан чамайг 

яагаад бүтээсэн бэ?, судар, олон нууцыг тайлбарлаж, дараах асуултуудад хариулахад тусалдаг: 

"Сайхан алсын хараа" нь Бурханы эцсийн төлөвлөгөө мөн үү? 

Бурхан хүмүүсийг шулуун шударга болгосон уу? 

Яагаад зовлон байдаг вэ? 

Бурхан танд зориулж төлөвлөгөөтэй юу? 

Христэд итгэгч бус хүмүүст зориулсан төлөвлөгөө Бурханд бий юу? 

Хайр нь Бурханы төлөвлөгөөтэй ямар холбоотой вэ? 

Түүнд хариулах бүх хүмүүст зориулсан Бурханы төлөвлөгөө нь өөрсдөдөө болон бусад бүх 

хүмүүст үүрд мөнх байдлыг илүү сайн болгохын тулд өвөрмөц арга замаар хайрыг өгч 

чадах уу? 

Тийм ээ, Бурхан юуг ч яагаад бүтээсэн, яагаад Бурхан ЧАМАЙГ бүтээсэнийг мэдэх боломжтой! 
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