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БУРХАНЫ СҮНСЭЭР УДИРДУУЛЖ
АМЬДРАХЫН ТУЛД ХИЙХ ГОЛ ЗҮЙЛС

“Харин Сүнсээр яв, тэгвэл та нар махан биеийн хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй гэж би та нарт хэлнэ”
 (Галат 5:16). 

1. БУРХАНЫ ТОМИЛСОН УДИРДЛАГЫН ДОР ОР.

• 1 Самеул 15:23

• Марк 3:27

• 1 Коринт 7:14

• 1 Коринт 11:3

Уруу татлагыг дараах зүйлийг хийх дохио гэж 
хүлээж ав. Үүнд:
  ______________________________________________________________________

  Ром 6:6

  ______________________________________________________________________
  1 Тимот 2:1–5

  ______________________________________________________________________
  Еврей 3:13

2.	ӨДӨР БҮР БУРХАНЫ ҮГИЙГ УНШИЖ СЭТГЭЛДЭЭ ШИНГЭЭ.

  ______________________________________________________________________
  Шастирын дэд 26:5

  ______________________________________________________________________
  Үйлс 13:22

  ______________________________________________________________________
  

  ______________________________________________________________________
  

  ______________________________________________________________________
  Исаиа 58:13-14

  ______________________________________________________________________
  Колоссай 3:16

Христийн үхэл ба ялалтыг өөртөө хамааруулах

Удирдлагынхаа төлөө залбирах (цоорхойг нь нөх)

Байгаа байдлаа тайлагнаж хэрэгцээгээ мэдүүлэх

Амжилтын түлхүүр бол Эзэнийг эрэлхийлэх явдал юм.

Дуулал номоос Бурханы зүрх сэтгэлийн талаар суралц.

Сургаалт үгс номоос Бурханы мэргэн ухааныг суралц (Буруу нөхөрлөлийг 

ухаарч ойлго).

Эзэний ариун өдрийг Бурханы үгэнд баярлан өнгөрөө.

Зүрх сэтгэлдээ Эзэний үгийг шингээн оруул.

САТАН

Сүйрэлд хүргэх  
уруу татлага
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3.	БИБЛИЙН ДАГУУХ АРИУН СҮНСНИЙ САНУУЛГАД  
СЭРГЭГ БАЙ.

 “Амар тайвны Бурхан Өөрөө та нарыг бүрэн ариусгаг. Сүнс, сэтгэл, бие 
тань бидний Эзэн Есүс Христийг ирэхэд бүрэн хамгаалагдсан бөгөөд гэм зэмгүй 
байх болтугай” (1 Тесалоник 5:23).

Матай 6:18
Үйлс 13:2

Марк 2:20

Лук 2:37
1 Коринт 7:5
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4.	БУЗАР МУУГ ЖИГШИЖ СУР.

 _______________________________________________________________________
 Сургаалт үгс 8:13

 _______________________________________________________________________
 Тооллого 32:23

 _______________________________________________________________________
 Галат 6:7–8

 _______________________________________________________________________
 Еврей 2:2–3

 _______________________________________________________________________
 Египетээс гарсан нь 20:5

 _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________
 Ром 6:16

 _______________________________________________________________________
 Дуулал 106:15

“Учир нь сүүгээр амьдрагч хүн бүр зөвт байдлын үгэнд гаршаагүй байдаг. Яагаад гэвэл тэр хүн 
балчир ажээ. Харин бор хоол нь төлөвшсөн хүмүүст зориулагддаг. Тэд дадлагажуулдаг учраас 
мэдрэмж нь сайн мууг ялгахад суралцжээ” (Еврей 5:13–14).

Дуу чимээ

Гэрэл гэгээ

Мөс чанар

СЭТГЭЛ САНАА 
(Өмнө нь)

(Дараа нь)

Сүнс

Бузар мууг жигших нь мэргэн ухааны эхлэл мөн.

“Нүгэл чинь та нарыг олох болно гэдгийг сайн мэдтүгэй”.

Шунал тачаалыг тариалагч нь түүнийгээ илүү ихээр хурааж авна.

Бурханы хууль – нарийн учир шалтгаан, үр дагавартай.

Эцэг эхийн гэм нүгэл үр хүүхдэд нь нөлөөлдөг.

Эцэг эхийнхээ багахан хэмжээгээр зөвшөөрдөг зүйлээр шалтаглан хүүхдүүд 

Гэм нүгэл биднийг боолоо болгодог.

Бидний Бурхантай нөхөрлөх сүнсний чадавхыг гэм нүгэл бууруулдаг.

нь түүнийг хэтрүүлэн үйлддэг.

Дуунаас 
хурдан

Дуунаас 
удаан

Хэт ягаан

Хэт улаан

Зөв

Буруу


