
Сóäëàõ Áèáëèéí èøëýë¿¿ä: Үйлс 3; 4:1-31; 1 Петр 
     2:19-20 
Õè÷ýýëèéí çîðèëãî: Сайны төлөө заримдаа Бурхан 
      итгэгчдэд зовохыг зөвшөөрдөг.  

Îþóòíóóäûí ìýäýõ ¸ñòîé ç¿éë: Христийн 
төлөө одоо зовох нь Бурханы бидэнд 
төлөвлөсөн алдрын ирээдүйтэй харьцуулахад 
юу ч биш юм. 

Îþóòíóóäûí ìýäðýõ ¸ñòîé ç¿éë: Христийн 
    төлөө зовох хүсэл.
Îþóòíóóäûí õèéõ ç¿éë: Энэ долоо хоногт найз 

нарынхаа өмнө зоригтой гэрч (Петр, Иохан нар 
шиг) байх

Õè÷ýýëèéí òºëºâëºãºº (áàãø, îþóòíû òýìäýãëýë): 
1. Хазгар хүн гуйлга гуйв (Үйлс 3:1-6).
2. Хазгар хүн Есүст итгэж алхав (Үйлс 3:7-26).
3. Петр Иохан хоёр Сайн Мэдээ тунхагласнаас 
    болж шоронд оров (Үйлс 4:1-4). 
4. Петр Иохан хоёр өөрсдийг нь сүрдүүлсэн 

удирдагчдад номлож, номлолоо зоригтойгоор 
үргэлжлүүлэв (Үйлс 4:5-31).

Öýýæëýõ èøëýë:
Учир нь энэхүү өнөө үеийн зовлонгууд нь бидэнд 
илчлэгдэх тэрхүү алдартай зүйрлүүлшгүй гэж би 
боддог. (Ром 8:18) 

ÕÈ×ÝÝË
Ямар нэг зөв юм хийснийхээ төлөө шийтгүүлж 

байсан удаа чамд бий юү? Ямар нэг сайн юм 
хийснийхээ төлөө шийтгүүлж байсан удаа чамд бий 
юү? 

Олон жилийн өмнө элчүүдийн хоёр нь болох 
Петр Иохан нар зөв бөгөөд сайн юм хийснийхээ 
төлөө шийтгүүлсэн. Миний та нарт ярих зүйлийг 
анхааралтай сонсоорой. 

1. ÕАЗГАР ÕҮН ГУЙËГА ГУЙВ
Үéëñ 3:1-6

Анхны Христчид сүмд өдөрт гурван удаа 
залбирдаг байв: өглөөний есөн цагт, үдийн арван 
хоёр цагт, үдээс хойш гурван цагт.

Петр Иохан хоёр үдээс хойш сүм рүү залбирлын 
цуглаанд явж байв. Сүмийн Үзэсгэлэнт Хаалганы 
дэргэд тэд нэгэн ядуу хазгар эр гуйлга гуйн суухыг 
харжээ.  

                         Зóðàã ¹1
Тэр хүн мөнгө гуйн гараа 

сунгав. Петр Иохан нар тэр хүнийг 
анхааралтай харав. “Наашаа хар” 
гэж Петр хэлжээ. Доголон хүн 
тэднийг мөнгө өгөх нь хэмээн 
бодож тэдэн рүү харав. 

“Надад алт мөнгө байхгүй, гэвч 
би өөрт байгаагаа чамд өгье” гэж 
Петр хэлжээ.

Нөгөө хүн Эдгээр хүмүүс надад мөнгөнөөс өөр 
юу өгөх юм бол хэмээн бодсон байх. Надад мөнгө л 
хэрэгтэй! Мөнгө! 

Тэгээд Петр “Есүс Христийн нэрээр босоод алх!” 
гэж хэлэв. 

Тэр яаж алхаж чадах вэ? Тэр бүхэл амьдралынхаа 
турш хэзээ ч явж үзээгүй.

2. ÕАЗГАР ÕҮН ЕСҮСТ ÈТГÝЖ АËÕАВ
Үéëñ 3:7-26

Зóðàã ¹2
Харин Петр түүнд гараа өгөн баруун гараас нь 

барьж өндийлгөсөнд түүний хөл шагай тэр даруй хүч 
орж босоод алхаж эхлэв! Тэр дахин хэзээ ч Үзэсгэлэнт 
Хаалганы дэргэд гуйлга гуйн суух хэрэггүй боллоо. 
Тэр бусад эрчүүдийн адил хөдөлмөр хийж мөнгө 
олох чадвартай болжээ.
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Õè÷ýýë ¹1
ÕРÈСТÈЙН ТӨËӨӨÕ ÕАВ×ËАГА

Бүх эрх хадгалагдана. Олон улсын Зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан. Хуулбарлан зарахыг хориглоно. Энэ 
номын зөвшөөрөгдсөнөөс бусад аль ч хэсгийг хэвлэгчийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр олшруулах ба хэвлэхийг хориглоно.
ÁАГØÈÄ ÕÝËÝÕ ТАЙËÁАР

Зурагны хажуугаар түүх үргэлжлэх үед номыг хажуу тийш нь тавиад текстэд заасан хэсэгт зураг бүрийг үзүүл. 

ÁАГØÈÄ ÕÝËÝÕ ТАЙËÁАР
Сүмийн тухай (15-р цуврал) үзэж байхдаа бид анхны Христчид алс газруудад Сайн Мэдээг хүргэж байсан тухай 

сурсан. Хэн нэг нь тэд Эзэний тушаалд дуулгавартай байсан учир үйлчлэл нь амар байсан байх гэж төсөөлж магад. 
Тэгвэл энэ бол үнэнээс үнэхээр хол зүйл юм. Үйлс номыг анхааралтай судалбал эртний Христчид ар араасаа цуван 
үргэлжлэн зовж байсныг бид мэдэх болно. Тэд шоронд орж, зодуулж, чулуугаар шидүүлж, алуулж байсан. (Ж.нь: 2 
Коринт 11:23-27-д эртний гэрчүүдээс зөвхөн нэг хүн Паулд юу тохиолдсоныг үз.) Ямар эсэргүүцэл ирэхийг үл хайхран 
нэг дүгээр зууны Христчид Христийн мэдээг дуулгавартайгаар тунхагласан юм. Тэдний дуулгавартай байдал нь зовоход 
хүргэсэн. 

Нэгэн хүн онцгой их зовллон зүдгүүр нь үргэлж онцгой их гэм нүглийн шийтгэл байдаггүй; заримдаа энэ нь онцгой 
их нигүүлслийн сорилт байдаг гэж хэлжээ. 

Христчин хүмүүс Бурханы төгс хүсэлд байхад тэд зовоход зөвшөөрөгддөг үү? Бурханы Үгийн дагуу тийм. Гэсэн 
хэдий ч бидний асуудлууд (зөвхөн түр зуурын) бидэнд мөнх алдрын шагналыг авчирдаг гэдгийг мэдэх нь биднийг 
урамшуулдаг. (2 Коринт 4:17-г үз.) Ямар ч атугай, одоогийн бидний туулж болох ямар ч зовлон Бурханы бидэнд 
төлөвлөсөн гайхамшигт ирээдүйтэй харьцуулахад юу ч биш юм.    
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