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13 МЕССИА: БИ ГҮЙЦЭТГЭНЭ 

13.1 Бүх нийтийн эцсийн шүүлт 

11Цагаан өнгөтэй агуу их сэнтий болон дээр нь Залрагчийг би 
харав. Түүний дүр төрхөөс газар, тэнгэр зугтсан бөгөөд 
тэдэнд байх газар олдсонгүй. 12Үхсэн их бага хүмүүс сэнтийн 
өмнө зогсож байхыг би харлаа. Номууд дэлгээстэй байв. Өөр 
нэгэн ном дэлгээстэй байсан бөгөөд тэр нь амийн ном юм. 
Үхэгсэд нь өөрсдийн үйлсийн дагуу энэхүү номд бичигдсэн 
зүйлсээр шүүгдэв.  

13Тэнгис дотроо байсан үхэгсдийг гаргаж өгөв. Үхэл ба 
Үхэгсдийн орон өөрсдийн доторх үхэгсдийг гаргаж өгөв. 
Тэдний нэг бүр нь үйлсийнхээ дагуу шүүгдэв. 14Тэгээд үхэл ба 
Үхэгсдийн орон галт нуурт хаягдлаа. Энэ бол хоёр дахь үхэл 
буюу галт нуур болой. 15Хэрэв хэн нэгний нэр амийн номд 
бичигдсэн нь олдохгүй бол тэр хүн галт нуурт хаягдсан 
байна.(Илчлэлт 20:11-15 АБ 2004 ) 

[ ] Хүн бүр хариуцлага хүлээдэг. Үл хамаарал , шалтаг байхгүй. 
Шүүгч  Бурхантай та уулзахад бэлэн үү? 
 
13.2 Түүнийг мэддэг хэрнээ Түүнийг алдаршуулдаггүй  хүмүүст уур 
хилэн  айсуй. 

8Бурханы уур хилэн үнэнийг зөвт бусаар нуун дарагч 
хүмүүсийн аливаа бурханлаг бус ба зөвт бус байдлын эсрэг 
тэнгэрээс илчлэгддэг. 19Учир нь Бурханы тухай мэдэж болох 
зүйл тэдний дунд илэрхий байдаг юм. Учир нь Бурхан тэдэнд 
ил болгосон аж. 20Ертөнц бүтээгдсэнээс хойш Түүний үл 
үзэгдэх чанарууд, Түүний мөнх хүч ба бурханлаг төрх нь 
бүтээгдсэн зүйлсээр дамжуулан ойлгогдон, илэрхий харагдаж 
байгаа. Иймээс тэдэнд шалтаг байхгүй. 

 21Яагаад гэвэл тэд Бурханыг мэдсэн атлаа Бурхан хэмээн 
Түүнийг алдаршуулсан ч үгүй, Түүнд талархал өргөсөн ч 
үгүй. Харин тэд бодол санаандаа хоосорч, мунхаг зүрх сэтгэл 
нь харанхуй болжээ. 22Мэргэн гэж хэлдэг атлаа тэд мунхаг 
болсон бөгөөд 23үл муудагч Бурханы алдрыг мууддаг хүн, 
шувууд, дөрвөн хөлт амьтад хийгээд мөлхөгчидтэй адил 
дүрээр сольжээ.  
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24Иймээс Бурхан тэднийг зүрх сэтгэлийнх нь хүсэл тачаалын 
бузар юмстай нь зөнд нь орхиж, тэднийг өөрсдийнхөө махан 
биеийг гутаахад хүргэжээ. 25Яагаад гэвэл, тэд Бурханы 
үнэнийг худал хуурмагаар сольж, Бүтээгчээс илүү бүтээлд нь 
мөргөн, зарагджээ. Бурхан бол үүрд магтагдах Бүтээгч мөн. 
Амен. 

26Ийм учраас Бурхан тэднийг гутамшигт хүсэл тачаалтай нь 
зөнд нь орхижээ. Тэдний эмэгтэйчүүд ч бэлгийн төрөлх 
харьцааг төрөлх бусаар сольцгоожээ. 27Түүнчлэн эрчүүд ч 
эмэгтэй хүнтэй бэлгийн төрөлх харьцаатай байхаа орхиод, 
нэг нэгэндээ тэмүүлэх хүсэлдээ шатаж, эрчүүд эрчүүдтэйгээ 
ичгүүрт зүйлийг үйлдэж, өөрсдийн алдааны зохих цээрлэлийг 
өөрсдөдөө хүртэж байна.  

28Тэд Бурханыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсан учраас 
Бурхан тэднийг завхарсан сэтгэлтэй нь зөнд нь орхиж, хийх 
ёсгүй зүйлсийг үйлдэхэд хүргэсэн бөгөөд 29тэд бүхий л зөвт 
бус байдал, хорон муу, шунал, бузар булайгаар дүүрэн, атаа 
жөтөө, аллага, хэрүүл, заль мэх, хар санаагаар дүүрэн, хов 
жив яригч, 30гүтгэгч, Бурханыг үзэн ядагч, дээрэлхүү, их 
зантай, сагсуу, хорон мууг санаачлагч, эцэг эхдээ 
дуулгаваргүй, 31ухваргүй, найдваргүй, үл хайрлагч, өршөөл 
үзүүлдэггүй хүмүүс ажээ. 32Ийм зүйлсийг үйлдэгч нь үхвэл 
зохино гэсэн Бурханы зарлигийг тэд мэддэг хэрнээ өөрсдөө 
үйлдээд зогсохгүй, харин ч бусдыг үйлдэхэд нь сайшаадаг 
ажээ. (Ром1:18-32 АБ 2004 ) 

[ ] Түүнийг  хэн ч  эсэргүүцэж  чадахгүй гэдгийг та мэдэх үү? 
[ ] Бүх хуурамч бурхад болон тэдний дагагчдыг шүүлтийн өдрүүд 
тоологдсон гэдгийг та мэдэх үү ? 
 
Бузар мууг Бурхан устгахын тулд бузар мууг нь ашигладаг. Тиймээс 
энэ бол Түүний шийдвэр юм; Тэр тэднийг зөнд нь орхидог.  
 
Бусдыг шүүж мөн адил мууг үйлд 
 

1Тиймээс шүүдэг хүн бүр ээ, танд шалтаг байхгүй. Учир нь 
бусдыг шүүдгээрээ та өөрийгөө ялладаг. Яагаад гэвэл шүүдэг 
та мөн л эдгээрийг үйлддэг шүү дээ. 2Харин ийм зүйлсийг 
үйлддэг хүмүүс дээр буух Бурханы шүүлт нь үнэний дагуу 
байдгийг бид мэднэ. 3Ийм зүйлсийг үйлддэг хүмүүсийг 
шүүдэг атлаа өөрөө мөн л тэдгээрийг үйлддэг хүн ээ, та 
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Бурханы шүүлтээс мултарна гэж бодож байна уу? 4Эсвэл та 
Бурханы энэрэл өөрийг чинь гэмшүүлдэг гэдгийг мэдэлгүй, 
Түүний энэрэл, хүлцэл ба тэвчээрийн баяныг басамжлах уу?  
 

5Харин та өөрийн хатуу байдал, гэмшдэггүй зүрх сэтгэлээсээ 
болж уур хилэн ба Бурханы зөв шүүлтийн илчлэлтийн өдөр 
байх хилэгнэлийг өөр дээрээ хурааж байна. 6Бурхан хүн бүрд 
үйлсийнх нь дагуу хариуг өгнө. 7Сайныг үйлдэхдээ 
тэвчээртэйгээр алдар, хүндэтгэл болон мөхөшгүй байдлыг 
хайдаг хүмүүст мөнх амь өгнө. 
 
 8Харин хувиа хичээгч, үнэнийг дагадаггүй, харин зөв бусыг 
дагадаг хүмүүст уур хилэн ба хилэгнэл буулгана. 9Бузар мууг 
үйлдэгч хүн бүрийн дээр цөхрөл, зовлон байх болно. Юуны 
түрүүнд энэ нь Иудей, мөн түүнчлэн Грек хүмүүст 
байна. 10Харин сайныг үйлдэгч хүн бүрд алдар, хүндэтгэл ба 
амар тайван нь байх болно. Юуны түрүүнд энэ нь Иудей мөн 
түүнчлэн Грек хүмүүст байна. 11Бурханд ялгаварлах үзэл 
байдаггүй. 
 
 12Хуульгүйгээр нүгэл үйлдсэн бүх хүн мөн Хуульгүйгээр 
мөхөх болно. Хуулийн дор нүгэл үйлдсэн бүх хүн Хуулиар 
шийтгэгдэх болно. 13Учир нь Хуулийг сонсогчид нь Бурханы 
өмнө зөв байх бус, харин Хуулийг биелүүлэгчид нь 
зөвтгөгдөх болно.  
 

14Харь үндэстнүүд Хуульгүй боловч төрөлх байдлаараа 
Хуулийн зүйлсийг үйлдвэл, Хуульгүй боловч тэдгээр нь 
өөрсдөд нь хууль болдог. 15Хуулийн шаарддаг үйлс нь тэдний 
зүрх сэтгэлд бичигдсэнийг тэд харуулдаг. Тэдний мөс чанар ч 
хамт гэрчилж, тэдний бодол санаа ч нэг нэгнээ буруутгадаг, 
эсвэл өмгөөлдөг. 16Миний сайн мэдээний дагуу, энэ нь 
Бурхан хүмүүсийн нууц зүйлсийг Христ Есүсээр шүүх өдөрт 
болно. (Ром 2:1-16 АБ 2004 ) 
 

[ ] Та бусдыг шүүх болгондоо өөрийгөө   шүүмжилж байгаагаа 
мэдэх үү ? Шүүлт нь Есүс Христээр дамждаг. 
[ ] Энэ нь юу гэсэн үг болохыг та мэдэх үү? 

13.3 ЭЗЭНий хичээл зүтгэл 

1Зовлонтой байсан газар нутагт дахин харанхуй болохгүй. 
Урьдын цагт Тэр Зебулун болон Нафталийн нутагт 
жигшүүрээр хандаж байсан бол дараа нь харь үндэстнүүдийн 
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Галил, Иорданы нөгөө талд, тэнгисийн хажуугаар сүр 
жавхлантай болгоно. 2Харанхуйд алхаж яваа хүмүүс агуу их 
гэрлийг үзнэ. Харанхуй газарт амьдарч байгаа хүмүүс дээр 
гэрэл тусна.  

3Та үндэстнийг олшруулан, тэдний баяр хөөрийг нь ихэсгэнэ. 
Хүмүүс олзоо хуваах үед баярладаг шиг, тэд Таны оршихуйд 
ургац хураан баярлалдана. 4Учир нь Мидианы өдрийнх шиг 
тэднийг дарангуйлагчийн ташуур болох тэднийг дарамтлах 
буулга, мөрөн дээрх дөнгийг нь Та эвдэнэ. 5Тулалдаанд цэрэг 
хүний өмссөн гутал бүрийг, цусанд өнхрүүлсэн хувцас 
бүхнийг галын түлш мэт шатаана. 

 6Учир нь бидний төлөө хүүхэд төрж, бидэнд хүү өгөгдөнө. 
Засаглал Түүний мөрөн дээр байх болно. Түүний нэрийг 
Гайхамшигт Зөвлөгч, Хүчит Бурхан, Мөнхийн Эцэг, Энхийн 
Жонон гэж дуудна. 7Давидын сэнтий, түүний хаанчлалд 
шударга ёс, үнэн зөвийг үеийн үед тогтооход, Түүний 
засаглал болон энх амгалан нь одоогоос үүрд мөнхөд байх 
болно.  Түмэн цэргийн ЭЗЭНий зүтгэл үүнийг хэрэгжүүлнэ. 
( Исаиа 9:1-7 АБ 2004 ) 
 

[ ] Та Түүнтэй уулзахад бэлэн үү? 
[ ] Та Түүний  дахин ирэлтийн төлөө залбирч  байна уу? 
[ ] Та Иерусалимын сүмийн төлөө залбирч  байна уу? 

 

 
 


