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26  БАПТИСМ БА БЭЛЭГ  

26.1  Галын баптисм 

14Харин Петр бусад арван нэгийн хамт босож, дуугаа 

өндөрсгөн, тэдэнд тунхаглан -Иудейн эрчүүд ээ, 

Иерусалимын бүх оршин суугчид аа! Энэ нь та нарт 

тодорхой байг. Миний үгэнд анхаарлаа хандуул. 

 15Та нарын бодсончлон эдгээр хүмүүс согтуу биш ээ. Тэгээд ч 

дөнгөж өдрийн гуравдугаар цаг болж байна. 16Энэ бол эш 

үзүүлэгч Иоелээр дамжуулан17“Бурхан айлдаж байна. 

“Эцсийн өдрүүдэд хүн төрөлхтний дээр Би Өөрийн Сүнсийг 

цутгана. Хөвгүүд, охид чинь эш үзүүлж, Залуучууд чинь 

үзэгдэл үзэн,Хөгшчүүл чинь зүүд зүүдлэх болно. 18Тэр 

өдрүүдэд Би эр, эм гэлгүй Өөрийн боолуудын дээр Сүнсээ 

цутгах бөгөөд тэд эш үзүүлэх болно. 

19Би дээд тэнгэрт гайхамшгуудыг өгч, Доод газарт 

тэмдгүүдийг үзүүлэх бөгөөдЭнэ нь цус, гал, суунаглах утаа 

болой. 20Эзэний агуу цог жавхлант өдөр ирэхээс өмнө Нар 

харанхуйлж, сар цус шиг улаан болж хувирна. 21Эзэний 

нэрийг дуудсан бүхэн аврагдах болно”  

22Израиль эрчүүд ээ, эдгээр үгсийг сонсоцгоо. Бурхан 

Назарын Есүсээр дамжуулан та нарын дунд хүчит үйлс, 

гайхамшиг, тэмдгүүдийг бүтээж, энэ хүнийг та нарт үзүүлсэн. 

Та нар өөрсдөө ч мэднэ. 23Бурханы урьдаас мэдэх мэдлэг 

болон урьдаас тогтоосон төлөвлөгөөний дагуу тушаагдсан 

энэ Хүнийг та нар бурхангүй хүмүүсийн гараар загалмайд 

хадуулж, алсан. 24Гэтэл Бурхан үхлийн зовлонг эцэс болгон 

Түүнийг амилуулав. Учир нь Түүний хувьд үхлийн хүчинд 

автагдах нь боломжгүй юм. 

 25Давид Түүний тухай “Би Эзэнийг өмнөө үргэлж харж 

байсан. 

Тэр Миний баруун талд байдаг учир би чичирч дагжихгүй. 
26Иймээс зүрх минь баярлаж, хэл минь баяссан. Махан бие 

минь найдвар дотор оршино.27Учир нь Та сэтгэлийг минь 

Үхэгсдийн оронд орхихгүй, Өөрийнхөө ариун Нэгэнийг 
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ялзралд хүргэхгүй. 28Та Надад амийн замыг мэдүүлж, 

Өөрийнхөө оршихуйд Намайг баяраар дүүргэнэ” 2 

9Ах дүү нар аа, өвөг Давидын тухайд би та нарт итгэлтэйгээр 

хэлэхэд тэр үхэж, оршуулагдсан. Түүний булш өдгөөг хүртэл 

хадгалагдсаар байна. 30Тэр эш үзүүлэгч байсан учраас өөрт 

нь Бурхан андгайлсанчлан түүний удмаас нэгийг нь түүний 

хаан ширээнд залахыг мэдээд, 31Христийн амилалтыг угтан 

харж, “Тэр Үхэгсдийн оронд орхигдсонгүй, Түүний махан 

бие ялзралыг ч үзсэнгүй” гэжээ. 32Энэ Есүсийг Бурхан 

амилуулсан бөгөөд бид бүгдээрээ үүний гэрч нар мөн.  

33Тиймээс Бурханы баруун гарт өргөмжлөгдөж, Эцэгээс 

амласан Ариун Сүнсийг аваад, Тэр та нарын үзэж, 

сонсоцгоож байгааг цутгасан юм. 34Учир нь тэнгэрт гарсан 

нь Давид биш бөгөөд тэр өөрөө “Эзэн миний Эзэнд айлдруун 

“Миний баруун гарт залар. 35Ингэхдээ дайсныг чинь Би 

Чиний хөлийн гишгүүр болгох хүртэл болой” 

хэмээв” 36Тиймээс Бурхан та нарын цовдолсон тэр Есүсийг 

Эзэн, бас Христ болгосныг Израилийн айл бүхэн баттай 

мэдэгтүн гэв.37Сонссон зүйл нь тэдний зүрхийг хөндсөнд, 

Петр болон бусад элч нараас -Ах дүү нар аа, бид одоо яах вэ? 

гэж асууцгаав. 38Петр тэдэнд -Гэмшигтүн, хүн бүр өөрсдийн 

нүглийн уучлалын төлөө Есүс Христийн нэрээр баптисм 

хүртэцгээ. Та нар ч Ариун Сүнсний бэлгийг авах 

болно. 39Учир нь уг амлалт нь та нар болон та нарын 

хүүхдүүдийнх төдийгүй бас алсад суугч бүрийнх бөгөөд 

манай Бурхан Эзэнээр дуудагдсан болгоных билээ гэв. 40Тэр 

өөр олон үгээр гэрчлэн  

-Энэхүү завхруулагч үеийнхнээс аврагдагтун гэж тэднийг 

сэнхрүүлж байлаа. 41Ийнхүү түүний үгийг хүлээн авсан 

хүмүүс баптисм хүртэцгээв. Тэр өдөр гурван мянга орчим 

хүн нэмэгджээ.  ( Үйлс 2:14-41 АБ 2004 ) 

[ ] Сүнсний ажилд саад учруулж болзошгүй гэдгээ та мэдэж байна 

уу? 

[ ] Та тэдгээр саадыг нэрлэж чадах уу? 
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[ ] Та Христийн амилалтад итгэдэг үү? 

[ ] Бид бүгд харамсдаг ч гэмшил биднийг нүглээс аварна. Та гэм 

нүглийнхээ төлөө наманчилсан уу? 

26.2 Шавь нарын гар тавилтаар баптисм хүртэх  

9Хотод илбэ үзүүлэн, самарийнхныг гайхшруулж байсан 

тэдний дунд агуу нэгэн хэмээх Симон гэгч нэг эр 

байжээ. 10Тэд их багагүй бүгдээрээ түүнд анхаарал хандуулж, 

-Бурханы Агуу Хүч хэмээн нэрлэдэг чинь энэ хүн байна 

гэцгээдэг байж. 11Тэр удаан хугацааны турш илбээр бусдыг 

гайхшруулж байсан тул тэд түүнд анхаарлаа хандуулдаг 

байжээ. 12Харин Бурханы хаанчлал болон Есүс Христийн 

нэрийн тухай сайн мэдээг тунхагласан Филипт итгэсэн 

эрэгтэй, эмэгтэй олон хүмүүс баптисм хүртэцгээж 

байлаа. 13Симон хүртэл итгэсэн бөгөөд баптисм хүртсэний 

дараа Филипийг дагах болж, гайхамшгууд болон тэмдгүүд 

үйлдэгдэхийг харан, үргэлж гайхаж хоцордог байв. 
 

14Самари нь Бурханы үгийг хүлээн авсныг Иерусалим дахь 

элч нар сонсоод Петр, Иохан нарыг тэдэн уруу явуулав. 15Тэд 

ирж, тэдэнд Ариун Сүнсийг авахуулахын төлөө 

залбирчээ. 16Учир нь тэдний хэнд ч Ариун Сүнс хараахан 

буугаагүй байсан бөгөөд тэд Эзэн Есүсийн нэрээр зөвхөн 

баптисм хүртсэн байжээ. 17Тэгээд тэр хоёр тэдэн дээр гараа 

тавихад тэд Ариун Сүнсийг хүлээн авч байлаа. 18Элч нарын 

гар тавилтаар дамжуулан Ариун Сүнс өгөгдөж буйг 

ажигласан Симон тэр хоёрт мөнгө өгч, 19-Энэ эрх мэдлээ бас 

надад өгөөч. Тэгвэл би гараа тавьсан хүн бүрийг Ариун 

Сүнстэй болгоно шүү дээ гэв. 

 20Гэвч Петр түүнд -Мөнгө чинь чамтай хамт мөхөг. Учир нь 

Бурханы бэлгийг мөнгөөр авч болно гэж чи 

санажээ. 21Бурханы өмнө зүрх чинь зөв биш учир энэ үйлсэд 

чиний хэрэг, чиний оролцоо байхгүй. 

 22Энэ хар санаархалдаа гэмшиж Эзэнд залбир. Магадгүй 

зүрхэн дэх хар санаа чинь зайлуулагдаж болох юм. 23Учир нь 
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чи хор шар, худал хуурмагийн хүлээсэнд байгааг чинь би 

харж байна гэжээ. 24Симон хариуд нь -Саяны таны хэлсэн 

бүхэн надад бүү учраасай гэж миний төлөө та нар өөрсдөө 

Эзэнд залбирч өгөөч гэв. 25Тэд чин сэтгэлээсээ Эзэний үгийг 

гэрчилж, тунхаглаад Иерусалим уруу буцсан бөгөөд мөн 

Самарийн олон тосгонд сайн мэдээг тунхаглав. ( Үйлс 8:9-25   

АБ 2004 ) 

[ ] Та Ариун Сүнсийг хүлээн авахыг хүсэж байна уу? Таны зүрх 

сэтгэл Бурхантай нийцэж байна уу? 

26.3 Сүнслэг бэлэг   

1Ах дүү нар аа, сүнслэг бэлгүүдийн талаар та нар мэдэхгүй 

байхыг би хүсэхгүй байна. 2Та нар Эзэнд итгээгүй байхдаа 

хэлгүй шүтээнүүдэд хөтлөгдөж, төөрөлдсөн байснаа мэдэх 

билээ. 

 3Тиймээс хэн ч Бурханы Сүнсээр “Есүс хараагдсан” гэж 

ярихгүй бөгөөд Ариун Сүнсээр бус бол өөр хэн ч “Есүс бол 

Эзэн” гэж хэлж чадахгүй гэдгийг би та нарт мэдэгдье. 
4Бэлгүүд нь ялгаатай боловч адилхан Сүнс.  

5Үйлчлэлүүд нь ялгаатай боловч адилхан Эзэн. 6Үйлдлүүд нь 

ялгаатай боловч бүгдийн дотор бүх юмсыг үйлдэгч нь 

адилхан Бурхан юм. 7Нийтийн тусын тулд Сүнсний илрэлийг 

хүн тус бүрд өгсөн аж. 

 8Учир нь нэгэнд нь мэргэн ухааны үгийг Сүнсээр өгсөн бол, 

нөгөөд нь мэдлэгийн үгийг адилхан Сүнсээр өгсөн 

бөгөөд 9өөр нэгэнд нь итгэлийг адилхан Сүнсээр өгсөн аж. 

Нэгэнд нь эдгээх бэлгийг нэг Сүнсээр өгсөн бол, 10бас өөр 

нэгэнд нь гайхамшгуудыг үйлдэх, нөгөөд нь эш үзүүлэх, бас 

нэгэнд нь сүнснүүдийг ялгах чадвар, нөгөөд нь олон янзын 

хэлээр ярих чадвар, нэгэнд нь хэлүүдийг тайлбарлах 

чадварыг өгсөн байна. 11Энэ бүхнийг нэг, адилхан Сүнс 

ажиллуулдаг бөгөөд Тэр Өөрийнхөө хүссэнчлэн хүн тус бүрд 

хуваарилдаг аж. ( 1 Коринт 12: 1-11 АБ 2004 ) 
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[ ] Сүнслэг бэлгүүд нь хувь хүний ашиг сонирхлын төлөө биш  

харин нийтийн сайн сайхны төлөө өгөгддөг гэдгийг та мэдэж 

байсан уу? 

26.4 Түүний хүүхдүүдийн төлөө интерсед 

26Үүнчлэн мөн Сүнс бидний сул дорой байдалд тусалдаг. 

Учир нь яаж залбирах ёстойгоо бид мэддэггүй. Харин Сүнс 

Өөрөө үгээр илэрхийлшгүйгээр ёолон байж бидний төлөө 

зуучлан гуйдаг. 27Сүнсний бодол санаа юу болохыг 

зүрхнүүдийг Нягтлагч нь мэддэг. Яагаад гэвэл Тэр Бурханы 

хүслийн дагуу ариун хүмүүсийн төлөө зуучлан гуйдаг 

юм. 28Бурханыг хайрладаг, Түүний зорилгын дагуу 

дуудагдсан хүмүүст тохиолддог бүхий л зүйл эцэстээ тэдний 

сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ. ( Ром 8: 26-28 

АБ 2004 ) 

[ ] Бүх зүйл гэдэг нь оршин байгаа бүх зүйлийг хэлж байгаа бөгөөд 

хэрвээ та Бурханаар дуудагдаж,  Түүнийг хайрладаг бол бүх зүйл 

сайн сайхны төлөө хамтдаа ажилладаг.  

 [ ] Энэ нь таны амьдралд ямар утга учиртай болохыг та мэдэх үү? 

26.5  Өөрийн хүүхдүүдэд сургадаг 

27Та нарын Түүнээс авсан тосолгоо нь та нарын дотор байдаг 

бөгөөд өөрсдөд чинь заах хэн нэгэн та нарт хэрэггүй. Харин 

Түүний тосолгоо нь та нарт бүхнийг заадаг бөгөөд тэрхүү 

тосолгоо нь худал биш, үнэн. Та нарт заасан ёсоор та нар 

Түүний дотор байгтун. 28Бяцхан хүүхдүүд ээ, одоо та нар 

Түүний дотор бай. Тэгвэл Түүнийг үзэгдэх үед бид Түүний 

өмнө зоригтой байж, Түүнийг ирэхэд өмнө нь ичгүүргүй 

байх болно. 29Хэрэв та нар Түүний зөвт гэдгийг мэдвэл, 

зөвийг үйлдэгч хүн бүр Түүнээс төрсөн гэдгийг бас мэднэ. 

 24Намайг хайрладаггүй хүн Миний үгийг сахидаггүй. Та 

нарын сонсож байгаа үг Минийх биш, харин Намайг 

илгээсэн Эцэгийнх билээ. 25Би та нартай хамт байхдаа энэ 

бүгдийг хэллээ. 26Харин Туслагч буюу Миний нэрээр 

Эцэгийн минь илгээх Ариун Сүнс та нарт бүх зүйлийг заах 



   ШҮҮДЭР НОМ  2 #20       АРИУН СҮНС    БАПТИЗМ БА БЭЛГҮҮД      Тэмдэглэл 26 

206 
 

бөгөөд Миний та нарт хэлсэн бүгдийг сануулах болно.( 1 

Иохан 2:27-29 АБ 2004 ) 

[ ] Түүний тосолгоо танд заах болно гэдгийг та мэдэх үү ? 

[ ]  Есүс  яагаад ариун сүнс илгээсэн гэдгийг та мэдэх үү ?  

26.6 Сайн мэдээ түгээх 

10Энэхүү авралын тухайд гэвэл, та нарт ирэх нигүүлслийн 

тухай эш үзүүлцгээсэн эш үзүүлэгчид анхааралтай судалж, 

лавлан, 11өөрсдийнх нь дунд байсан Христийн Сүнс аль үе 

болон хэнийг заасныг нягтлан судалжээ. Учир нь Христийн 

зовлон болон дараа нь ирэх алдрыг Тэр урьдаас айлдсан 

байжээ. 12Тэнгэрээс илгээгдсэн Ариун Сүнсээр та нарт сайн 

мэдээг номлосон хүмүүсээр дамжуулан эдүгээ та нарт 

тунхаглагдсан эдгээр зүйлд эш үзүүлэгчид өөрсдөдөө бус, 

харин та нарт үйлчилж байсан нь тэдэнд илчлэгдсэн юм. 

Тэнгэр элч нар ч эдгээр зүйлийг харахыг хүсдэг. ( 1 Петр 

1:10-12 АБ 2004 ) 

 [ ] Сайн мэдээг түгээж байхад  Ариун Сүнс таниар дамжин ярьж 

байгаа гэдэгт та итгэдэг үү ? 

26.7 Итгэгчдийн тоо өссөн  

42Тэд байнга элч нарын сургаалыг сонсож, бас нөхөрлөж, 
талх хувааж, залбирцгааж байлаа. 43Хүн бүрд айдас байлаа. 
Элч нар [Иерусалимд] олон гайхамшиг, тэмдгийг үзүүлж 
байв.[Бүгдийн дээр үлэмжийн айдас байлаа] 44Итгэсэн бүгд 
хамтаараа байцгаан, байгаа бүхнээ нийтээрээ хэрэглэж 
байв. 45Тэд эзэмшил, өмч хөрөнгөө худалдаж, түүнийгээ хүн 
бүрийн хэрэгцээг харгалзан бүгдэд түгээдэг байлаа. 46Өдөр 
бүр тэд нэг сэтгэлээр сүмд цуглаж, талхаа айлуудад хувааж, 
баяр хөөртэйгөөр, чин сэтгэлээсээ хооллоцгоон 47Бурханыг 
магтаж, бүх ардын хайр хүндэтгэлийг олж байв. Эзэн тэдэн 
дээр аврагдагсдын тоог өдрөөс өдөрт нэмэгдүүлж байлаа. 
(Үйлс  2:42-47 АБ 2004 ) 

[ ] Хүмүүс Ариун Сүнсээр удирдуулсан үед өөрчлөгдөж хайр дотор  

байж  материаллаг зүйлсээ хуваалцдаг гэдгийг та мэдэх үү? Та 

Ариун сүнсээр удирдуулж байна уу? 
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26.8 Шавь нараар дамжуулан олон хүнийг эдгээсэн 

12Элч нарын гараар ард олны дунд олон тэмдэг болон 

гайхамшиг бүтээгдэж байв. Тэд Соломоны асарт бүгд нэгэн 

санаатай байлаа. 13Бусдаас хэн нь ч тэдэнтэй нийлэхээс 

эмээдэг байсан боловч ард олон тэднийг өндөр үнэлдэг 

байв. 14Эзэнд улам олон хүн итгэж, эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс 

тэдэн дээр тогтмол нэмэгдэж байлаа.  

15Тэр ч байтугай ард олон Петрийг ирэхэд ядаж түүний 
сүүдэр нь тэдний хэн нэгэн дээр тусаасай гэж гудамж уруу 
өвчтэй хүмүүсийг авчран, дамнуурга болон дэвсгэр дээр 
тавьдаг байлаа. 16Мөн Иерусалимын ойр орчмын хотуудаас 
хүмүүс өвчтөнүүд, эсвэл бузар сүнсэнд баригдагсдыг авчирч 
байв. Тэд бүгд эдгэж байлаа (Үйлс 5:12-16 АБ 2004 ) 

[ ] Та өөрийн хувийн ашиг сонирхлын төлөө биш  харин Түүний 

нэрийг алдаршуулахын төлөө сайн мэдээг түгээх  хүч чадлын  төлөө 

залбирдаг уу?  

13Та нарын дунд хэн нэгэн нь зовлон эдэлж байна уу? Тэр нь 
залбираг. Хэн нэгэн нь хөгжилтэй байна уу? Тэр нь магтан 
дуулаг. 14Та нарын дунд хэн нэгэн нь өвчтэй байна уу? Тэр нь 
чуулганы ахлагчдыг дуудаг. Тэд Эзэний нэрээр түүнийг 
тосоор тосолж, түүний төлөө залбираг.  

15Итгэлийн залбирал нь өвчтэй нэгнийг эдгээж, Эзэн тэр 
хүнийг босгоно. Хэрэв тэр нүгэл үйлдсэн бол тэдгээр нь 
уучлагдах болно. 16Тийм учраас бие биеийнхээ өмнө нүглээ 
хүлээн зөвшөөрч, бие биеийнхээ төлөө залбир. Ингэснээр та 
нар эдгээгдэх болой. Зөвт хүний залбирал нь үр нөлөөтэй 
бөгөөд ихийг гүйцэлдүүлж чадна. 17Елиа бол бидэнтэй 
адилхан жирийн хүн байсан. Бороо оруулахгүйн тулд 
түүнийг залбирахад гурван жил зургаан сарын турш газарт 
бороо ороогүй билээ. 18Түүнийг дахин залбирахад, тэнгэрээс 
хур бороо асгаж, газар үр жимсээ ургуулсан юм. 19Ах дүү нар 
минь, хэрэв та нарын нэг чинь үнэнээс гажаад, хэн нэг чинь 
түүнийг эргүүлэн авчирвал, 20хуурамч замаас нь нүгэлтнийг 
эргүүлж авчирсан тэр хүн түүний сэтгэлийг үхлээс аварч, тоо 
томшгүй олон нүглийг халхлах болно гэдгийг түүнд 
мэдүүлэгтүн. ( Иаков  5:13-20 АБ 2004 ) 
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[ ] Ямар төрлийн  залбирал хариулт авдаггүй вэ? 

26.9 Тахир дутуу хүмүүсийн эдгэрэлт 

1Петр, Иохан нар залбирлын цаг болох есдүгээр цагт сүм 
уруу явж байв. 2Төрөлхийн хазгар нэгэн хүнийг хүмүүс 
авчран сүмийн Үзэсгэлэнт хэмээх дааман хаалганы дэргэд 
суулгаж, тэр хүн өдөр бүр сүмд ирэгсдээс гуйлга гуйдаг 
байжээ. 3Петр, Иохан нарыг сүм уруу очиход тэр тэднээс 
гуйлга гуйж эхлэв. 4Петр Иоханы хамт түүн уруу харц 
тогтоон, -Наашаа хар гэв. 5Тэднийг ямар нэгэн юм өгөх нь 
хэмээн горьдон, мөнөөх хүн тэдэн уруу анхаарав. 6Харин 
Петр түүнд -Надад алт, мөнгө байхгүй. Харин өөрт 
байгаагаа л би чамд өгье гээд, 

 -Назарын Есүс Христийн нэрээр [босоод] явагтун хэмээн 
хэлээд 7баруун гараас нь барьж өндийлгөсөнд түүний хөл, 
шагай тэр даруй хүч орж, 8үсрэн цэх зогсоод алхаж эхлэв. Тэр 
цовхчин Бурханыг магтан тэдний хамт сүмд явж орлоо.  

9Бурханыг магтан алхаж буй түүнийг бүх хүмүүс 
хараад 10сүмийн Үзэсгэлэнт Дааман хаалганы дэргэд гуйлга 
гуйхаар суудаг байсан нэгэн болохыг таньж, түүнд юу 
тохиолдсоныг үзээд гайхаж хоцорсон байлаа.11Өнөөх хүн 
Петр, Иохан нарын хамт байх зуур гайхаж хоцорсон хүмүүс 
бүгд гүйлдэн Соломоны танхимын орчимд цугларчээ.  

12Харин Петр үүнийг хараад, тэдэнд хариулан -Израильчууд 
аа! Та нар юунд үүнд гайхна вэ? Бид өөрсдийнхөө хүч, эсвэл 
сүсгээр энэ хүнийг явдаг болгосон мэт ингэтлээ юунд 
биднийг ширтэнэ вэ? 13Абрахамын [Бурхан], Исаакийн 
[Бурхан], Иаковын Бурхан, бидний эцэг өвгөдийн Бурхан 
Өөрийн үйлчлэгч Есүсийг алдаршуулжээ. Түүнийг та нар 
барьж өгсөн. Харин Пилат Түүнийг чөлөөлөхөөр шийдсэн 
байхад та нар түүний өмнө үгүйсгэсэн шүү дээ. 14Ариун агаад 
зөвт Нэгэнийг та нар үгүйсгэсэн атлаа алуурчныг өршөөхийг 
гуйсан 15боловч үхэгсдээс Бурханы босгосон амийн 
Зохиолчийг алуулсан билээ. Үүний гэрч нар нь бид юм.  

16Түүний нэрд итгэсэн итгэлийн үндсэн дээр, та нарын харж 
байгаа энэ хүнийг Есүсийн нэр тэнхээтэй болгосон юм. 
Түүгээр дамжуулан ирдэг итгэл нь түүнийг та бүгдийн өмнө 
цоо эрүүл болгожээ.  
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17Ах дүү нар аа! Захирагчид чинь мэдэхгүйн харгайгаар 
үйлдсэний адил та нар ч мөн тэгснийг би мэднэ. 18Өөрийнх нь 
Христ зовж тарчлах ёстой гэж Бурхан бүх эш үзүүлэгчдийн 
амаар урьдаас тунхаглуулсан зүйлсээ Тэр тийнхүү 
хэрэгжүүлэв. 19Иймээс гэмшицгээ. Нүглүүдээсээ салахын тулд 
эргэцгээ. Тэгвэл сэргээх цаг Эзэний оршихуйгаас ирэх 
бөгөөд 20та нарын төлөө томилогдсон Христ болох Есүсийг 
Тэр илгээх болно.  

21Бурхан Өөрийнхөө ариун эш үзүүлэгчдийн амаар эрт цагаас 
айлдсанчлан бүхнийг сэргээх үе хүртэл Түүнийг тэнгэр 
хүлээн авах ёстой юм. 22Мосе хэлэхдээ “Миний адил эш 
үзүүлэгчийг Эзэн Бурхан ах дүү нараас чинь та нарт гаргаж 
ирнэ. Түүний өөрсдөд чинь хэлэх юм бүрийг та нар 
сонсогтун. 23Тэр эш үзүүлэгчийг сонсоогүй хэн боловч ард 
олны дотроос бүрмөсөн устгагдах болно” гэсэн юм.  

24Мөн Самуел болон түүнээс хойших эш үзүүлэгчид бүгд 
ярихдаа энэ өдрүүдийн тухай мэдэгдэж байсан. 25Та нар бол 
эш үзүүлэгчдийн хөвгүүд бөгөөд “Чиний үрээр дэлхийн бүх 
өрх айлууд ерөөгдөх болно” хэмээн Абрахамд айлдан, эцэг 
өвгөдтэй чинь Бурханы байгуулсан гэрээний хөвгүүд 
юм. 26Та нарын хүн нэг бүрийг хорон муу замаас нь 
эргүүлснээр ерөөхийн тулд Бурхан эхлээд та нарт Өөрийн 
зарцыг гаргаж ирэн, Түүнийг илгээсэн юм. (Үйлс  3:1-26 АБ 
2004 ) 

[ ] Бичигдсэний дагуу Тэр бидний нүглийн төлөө зовохоор ирсэн 

гэдэгт та итгэдэг үү? 

26.10 Үхэгсдийг амилуулах 

32Нэгэн удаа Петр бүх газраар тойрон явж, Луддад амьдрагч 
ариун хүмүүс уруу хүрч ирэв. 33Тэнд тэр саа өвчний улмаас 
найман жил хэвтэрт байсан Айни гэгч хүнтэй тааралджээ. 

 34Петр түүнд-Айни, Есүс Христ чамайг эдгээнэ. Бос, ороо зас 
гэхэд Айни тэр даруй бослоо. 35Лудда болон Шаронд 
амьдрагсад бүгд түүнийг хараад, Эзэн уруу эргэсэн юм.  

36Иоппад Табита (грекээр орчуулбал, Доркас) гэгч дагалдагч 
байв. Тэр эмэгтэй үргэлж сайн үйлсээр баян, өглөгч харамгүй 
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нэгэн байжээ. 37Яг тэр өдрүүдэд тэрээр өвчлөн нас баржээ. 
Хүмүүс түүний биеийг угаагаад дээд өрөөнд тавьсан 
байлаа. 38Петрийг тэнд байгааг дуулаад дагалдагчид 
Луддагаас Иоппа хүртэл ойрхон тул “Бидэнд уруу даруй 
ирээч” гэж гуйлган хоёр хүн илгээв. 39Петр босож, тэдний 
хамт явж очиход, түүнийг дээд өрөөнд оруулав.  

Бэлэвсэн эмэгтэйчүүд цөмөөрөө түүний хажууд уйлаад 
зогсож байлаа. Өөрсөдтэй нь хамт байхдаа Доркасын хийдэг 
байсан цамц, бусад хувцаснуудыг тэд үзүүлж байв. 40Харин 
Петр тэднийг бүгдийг нь гаргаад, өвдөг сөхрөн залбирч, 
цогцост хандаж -Табита, бос гэв. Тэр нүдээ нээн Петрийг 
хараад, өндийж суулаа. 41Петр гараа өгч түүнийг босгоод, 
ариун хүмүүс болон бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг дуудаж, тэдэнд 
түүнийг амьд сэрүүнээр даатгав. 42Энэ явдал Иоппа даяар 
мэдэгдэж, олон хүн Эзэнд итгэжээ. 43Петр хэд хоног Иоппад 
үлдэж арьсчин Симоныд байлаа. (Үйлс  9:32-43 АБ 2004 ) 

 [ ] Хүмүүсийг Тэр амилуулсан гэдэгт та итгэдэг үү? 

 26.11 Хэлээр ярих 

41бүх хүмүүст биш, харин Бурханаар урьд нь сонгогдсон 
гэрчлэгчдэд буюу үхэгсдээс амилсных нь дараа Түүнтэй 
идэж, ууж байсан бидэнд харуулан соёрхов. 42Тэр бол 
Бурханаар томилогдсон амьд, үхсэн бүх хүний Шүүгч 
гэдгийг гэрчлэн, ард олонд дэлгэрүүлэхийг Тэр бидэнд 
тушаасан юм. 43Түүнд итгэсэн хэн боловч Түүний нэрээр 
нүглийн уучлалыг хүлээн авдаг гэж бүх эш үзүүлэгчид 
Түүнийг гэрчилдэг гэв. 44Петр эдгээр үгсийг хэлж байх зуур 
үүнийг нь сонсож байсан бүх хүн дээр Ариун Сүнс 
буув. 45Хөвч хөндүүлсэн итгэгчид болох Петртэй хамт ирсэн 
бүх хүмүүс харь үндэстнүүд дээр бас Ариун Сүнсний бэлэг 
асгарахыг хараад гайхацгаажээ. 46Учир нь тэд хэлүүдээр 
ярьж, Бурханыг дээдлэн байгаа нь сонсдов. Тэгтэл Петр 47-
Бидний авсанчлан тийнхүү Ариун Сүнсийг хүлээн авсан энэ 
хүмүүст баптисм хүртээхэд хэн ч уснаас татгалзаж чадахгүй 
биз дээ? гэлээ. 48Тэр тэдэнд Есүс Христийн нэрээр баптисм 
хүртэхийг тушаав. Дараа нь тэд түүнээс хэд хоног үлдээч гэж 
гуйлаа. ( Үйлс 10:41-48 АБ 2004 ) 

[ ] Христийн дотор ч гэсэн  уламжлалт  ялгааг арилгахад хэцүү 
байдаг. Энэ ялгааг яаж арилгахыг та мэдэх үү ?  
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[ ] Та  Сүнсээр удирдуулбал Бурханыг зүрх сэтгэлээсээ магтан  
алдаршуулах болно.  

 Та Бурханыг магтан алдаршуулжж байна уу? 

26.12 Муу ёрын сүнсийг зайлуулах 

4Тархсан хүмүүс явсан зүг бүрдээ үгийг тунхагласаар 
байв. 5Филип Самарийн хотод ирж, оршин суугчдад нь 
Христийг тунхаглав. 6Хурсан олон Филипийн үйлдэж байсан 
тэмдгүүдийг харж, түүнийг сонсож, санал нэгтэйгээр яриаг 
нь анхааран чагнаж байлаа. 7Учир нь бузар сүнсэнд эзлэгдсэн 
олон хүмүүсээс тэдгээр нь зайлахдаа чанга дуугаар хашхиран 
гарч байлаа. Саа өвчтэй болон доголон олон хүмүүс эдгэрч 
байв. 8Тэр хот үлэмж баяр баясалтай байв. ( Үйлс 8:4-8 АБ 
2004 ) 

 

 


