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1. Бүтээлийн зарчим
Ихэнх хүн Бурханы өөрсдийг нь бүтээсэн байдлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй. 

Өөрсдийгөө дэндүү өндөр эсвэл хэтэрхий намхан, бараан эсвэл цонхигор царайтай, 
шулуун эсвэл буржгар үстэй гэх мэт голж гоочилдог. Өөрсдийгөө хэрхэн үнэлж байгаа 
нь амьдралын бүх салбарт нөлөөлдөг. Хэрвээ бид бүтээгдсэн байдлаа голох юм бол 
ийм байдлаар бүтээсэн Бүтээгчдээ итгэж найдахад хэцүү. Нөхөр хүн өөрийгөө голдог 
бол эхнэрээ байгаагаар нь хүлээж авахад бэрхтэй. Өсвөр насныхан бүтээгдсэн байдлаа 
өөрчлөхийг хүсдэг бол өөрийгөө голох сэтгэлтэй болдог. 

Зөрчлийн түвшинг ялган таних нь

Өнгөн 
талын 

асуудал
 (Ил харагдах 

үйлдлүүд) 

Өнгөн 
талын 

шалтгаан
 (Хандлага) 

Үндсэн 
асуудал

 (Зан чанар) 

Гомдол 
хорсол

Дэлхийн 
үнэт зүйлс 

(Шунал) 

Ёс суртахууны 
бохирдол
1.  Бодол санаа
2.  Үйлдэл
3.  Зуршил

Үндсэн 
шалтгаан
 (Зарчмууд) 

Бурханы зарчмуудад нийцэж амьдрахад 
зориулан Түүнээс өгч буй хүсэл зорилго, хүч 
чадлыг эсэргүүцэх

Өөрийгөө голох сэтгэл үүсдэг шалтгааныг ойлгох 
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БУРХАНЫ БҮТЭЭСЭН БАЙДЛЫГ 
ХҮЛЭЭН АВАХЫН ТУЛД ОЙЛГОХ 

ЁСТОЙ ЗҮЙЛС

1.   ___________________________________________________________________________________

• No good in flesh  • Wonderfully made
 Romans 7:18 Psalm 139:14

• Desperately wicked  • Image of God
 Jeremiah 17:9 Genesis 1:27

2.   ___________________________________________________________________________________
 Дуулал 139:16, Египетээс гарсан нь 4:11, Исаиа 45:9-10

3.   ___________________________________________________________________________________
 Ефес 2:10, Филиппой 1:6

4.   ___________________________________________________________________________________
 2 Коринт 10:12

	 ________________________________   _________________________________
 Сургаалт үгс 31:30  Дуулал 68:5

	 ________________________________   _________________________________
 1 Коринт 1:27  Иаков 2:5

* Бурхан хүн нэг 
бүрийг бүтээсэн.

** Дүгнэлт нь:
“Өөрийгөө Бурханд
зориулах гэнэ үү? 
Больё доо!”

Үнэний тэнцвэржилт: 

Бурхан биднийг төрөхөөс маань өмнө тогтоочихсон байсан.

Гадаад үзэмж

Чадвар

Эцэг эх

Нийгмийн байдал

Өөрчлөгдөхгүй онцлогоо бусдынхтай харьцуулах нь өөрийгөө голох шалтгаан болдог.

Бурхан намайг 
бүтээсэн, надад 

хайртай.

* Бурхан хүн нэг 
бүрд хайртай.

Бурхан биднийг бүтээж хараахан дуусаагүй байгаа билээ.

• Махан биед ямар ч  • Би…гайхамшигтай 
 сайн зүйл байдаггүй  бүтээгдсэн
 Ром 7:18 Дуулал 139:14

• Эдгэршгүй өвчтэй • Бурханы дүр төрх
 Иеремиа 17:9 Эхлэл 1:27
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Өөрчлөгдөхгүй арван зүйл
Өөрчлөгдөхгүй арван зүйлийн нэгийг нь л голоход Бурханы нигүүлслийг эсэргүүцсэн хэрэг болдог. 

Үүний үр дагавар нь бардам зан. Учир нь гологдоод байгаа зүйл нь тухайн хүнийг даруу болгохын тулд 
Бурханаас өгөгдсөн байдаг. Ингэснээр илүү их нигүүлсэл өгөх нөхцөл бүрддэг байна. 

5. __________________________________________________________________
 Исаиа 53:2

6. __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
  Матай 5:3-12

Жинхэнэ баяр жаргалын үндэс
Жаргалтай хүмүүс бол  _________________________________________
Жаргалтай хүмүүс бол  _________________________________________
Жаргалтай хүмүүс бол  _________________________________________
Жаргалтай хүмүүс бол  _________________________________________
Жаргалтай хүмүүс бол  _________________________________________
Жаргалтай хүмүүс бол  _________________________________________
Жаргалтай хүмүүс бол  _________________________________________
Жаргалтай хүмүүс бол  _________________________________________

7.  _________________________________________________
 
  _________________________________________________
 2 Коринт 4:16

8.  _________________________________________________
 
  _________________________________________________
 2 Коринт 12:9 “…Учир нь мөхөс байдал дотор 

Миний хүч бүрэн төгс болно…”

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________

6.	 ________________________________

7.  ________________________________

8.  ________________________________

9.  ________________________________

10.  ________________________________

Эцэг эх

Амьдарч буй цаг үе

Арьс өнгө

Үндэс угсаа

Хүйс

Төрсөн эрэмбэ дараа

Ах, эгч, дүүс

Гадаад үзэмж

Чадвар

Хөгшрөлт, үхэл

Сэтгэлийн баяр жаргал нь гадаад үзэмжээс хамаарахгүй.

Бурханы хүн төрөлхтөнд өгсөн дотоод мөн чанарын төгс төгөлдөр

Шаардлагатай бол Бурхан бидний гаднах үзэмжийг 

золиослон доторх хүнийг төлөвшүүлдэг.

Бидний төрх байдлын ялгаа нь Бурханы дамжуулах 

гэж байгаа хосгүй зүйлийг тодруулж өгдөг “жааз” юм.

даруу хүмүүс юм (Бурханы хүч чадал).

гашуудагчид юм (Бурханы зорилго).

номхон дөлгөөн хүмүүс юм (уур уцааргүй).

зөвт байдлын төлөө өлсөж цангагчид юм (хөгжил цэцэглэлт).

энэрэнгүй хүмүүс юм (хорсол гомдолгүй).

зүрх сэтгэл нь ариун хүмүүс юм (Бурханы мэргэн ухаан).

амар тайвныг тогтоогчид юм (нэр хүндтэй).

зөвт байдлын төлөө хавчигдагсад юм (мөнхийн шагнал).

жишээ бол Есүс Христийн зан чанар юм.
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“ӨӨ СОГОГ”-Т ЗӨВ ХАНДАХ НЬ
1.  _________________________________________________________________________
 Матай 5:16

2.  _________________________________________________________________________
 “Та нарын дунд хэн нэг нь өвчтэй байна уу? Тэр нь чуулганы ахлагчдыг дуудаг…” (Иаков 5:14, мөн 13-р ишлэлийг үз). 

А.   __________________________________________________________________  
 Дуулал 90:10, Хаадын дэд 13:14-25

Б.  __________________________________________________________________   
 1Коринт 11:28-33

В.   __________________________________________________________________   
 2 Коринт 12:6-9, Иохан 9:2-3

3.  _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________

А. Тэдгээр нь _____________________________________________________
 1 Коринт 6:20

Б.  Тэдгээр нь _____________________________________________________
 Матай 5:3-12

В.  Тэдгээр нь _____________________________________________________
 Марк 10:44

Бурханы бүтээсэн ур ухааныг хүлээн зөвшөөрөх эхний алхам

1.	Бурханд  ___________________  агуулж байгаа эсэхээ олж илрүүл.

2.		 	Таныг ийм байдлаар бүтээснийх нь төлөө Бурханд таларх 
 ___________________________________________ .

3.	 	Бурханы урлаж байгаа зураг болох өөрийгөө 
 ________________________  дээр тавьж дотоод зан чанараа 
төлөвшүүлэхийн тулд Бурхантай хоршиж ажиллахыг зорь.

Дотоод мөн чанар уруу төвлөрөхөд садаа болж байгаа зүйлийг боломжтой бол зас.                   

“Итгэлийн залбирал” -ыг хийж хэвш.

Үхэлд хүргэх өвчин

Сахилгажуулах өвчин

Бурханыг алдаршуулах өвчин

хэний харъяат болохыг харуулах тэмдэг юм.

дотоод чанараа хөгжүүлэх шалтгаан юм.

илүү сайн зарц болгох хэрэгсэл юм.    

Өөрчлөгдөхгүй “өө согог” -оороо бахарх.

Хуучин “өө согог”-ийг шинэ утга санаа оруулж хар.        

үл талархах сэтгэл

(ялангуяа өө согогийнхоо төлөө)      

“зургийнх нь тавиур”


