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БУРХАНЫ УДИРДАМЖИЙГ ЯЛГАН ТАНИХ НЬ
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БУРХАН ЗАН ЧАНАРЫГ 
ТӨЛӨВШҮҮЛЭХИЙН ТУЛД УДИРДЛАГЫГ 

ХЭРХЭН АШИГЛАДАГ ТУХАЙ

Тэмдэглэл: Энэ диаграмм нь “Хааны зүрх ЭЗЭНий мутарт атгаастай 
байгаа усны урсгал мэт юм. Тэр хүссэн цагтаа урсгалыг өөрчилдөг” (Сургаалт 
үгс 21:1) гэсэн ишлэл дээр үндэслэгдсэн юм. Энэ нь Бурхан эцэг эхээр нь 
дамжуулж зан чанар төлөвшүүлэх ажил хийж байхад эцэг эх нь өөрсдийг 
нь дарамтлаад байгаа гэж үзэж байгаа өсвөр насныхны үзэл бодлоор 
дүрсэлсэн зураг юм.
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ШААРДЛАГАТАЙ ДӨРВӨН СЭТГЭЛИЙН ХАНДЛАГА 
1 ПЕТР 3:1-6

1.   _______________________________________________________
Тодорхойлолт: ________________________________________
Хийх гол зүйл: _________________________________________
Жишээ: _______________________________________________

   _______________________________________________________
 Еврей 5:8

2.   _______________________________________________________
Баярлахгүй байгаа нь:  _________________________________
Хийх гол зүйл: _________________________________________

 Дуулал 62:5
Жишээ: _______________________________________________

   _______________________________________________________

3.   _______________________________________________________
Тодорхойлолт: ________________________________________

 Марк 10:44
Хийх гол зүйл: _________________________________________
Жишээ: _______________________________________________
Захирагдах гэдэг нь  ____________________________________
 _______________________________________________________

4.   _______________________________________________________
Тодорхойлолт: ________________________________________
Хийх гол зүйл: _________________________________________
Жишээ : _______________________________________________
сэрэмжлүүлэх зүйл: ____________________________________

• __________________________________________________
 Сургаалт үгс 14:1

• __________________________________________________
 Матай 6:24

• __________________________________________________
 

• __________________________________________________

БУРХАН БА ӨӨР 
ХООРОНДЫН 

ХАРИЛЦАА 
(Ефес 5:21) 

ХРИсТ

БУРХАНЫ 
ӨМНӨ ХҮЛЭЭХ 
ХАРИУЦЛАГА 
(1 Коринт 11:3) 

НӨХӨР ХҮН:
1.  Тахилч 
2.  Хамгаалагч
3.  Хангагч

БУРХАН

БУРХАН

Бишрэн хүндэтгэх сэтгэл

Христ зовсон зүйлсээсээ дуулгавартай байдалд суралцсан.

Талархах сэтгэл

Сэтгэл зүрхний сайхан нь гаднах гоо үзэмжээс илүү дур булаам болгодог.

Зарцын сэтгэл

Захирагдахгүй байх гэдэг нь бусдад ашиглагдахыг сонгох

Төлөв төвшин сэтгэл

Бурхан удирдлагаар дамжиж ажилладгийг мэдэх

Байр суурийг хувийн мөн чанараас салгаж хар.

Паул, Естер, Мариа, Давид  

олны өмнө зэмлэж буй хэрэг юм.

Бурханд горьдлого найдвараа өргө.

Сара (Бурханд итгэсэн Сара нөхрөө эзэн гэж дуудаж байсан.)  

Агуу нь болох Бурханы арга зам

Баяр хөөртэйгөөр бусдыг ололт амжилттай болгож бай.

Иосеф

Бурханы хамгаалалт доор эрх чөлөө эдлэх  

Санаа зовнил ба айдсыг ялах

Хариуцлагаа тодорхойлж алдаанаасаа эцсийн үр дүнг нь харах

Пилатын эхнэр

Хэрэг явдлыг гартаа авах

Гэр орноо бусниулдаг

Хүүхдэдээ үзэн ядалт төрүүлдэг

Нөхрийнхөө дургүйцлийг төрүүлснээр Бурханд хандахад нь саад болдог.

Нөхрөө хариуцлагаас зугтахад хүргэдэг.
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АЙДАС БА САНАА ЗОВНИЛЫГ ХЭРХЭН ЯЛАХ ТУХАЙ

Номхон дөлгөөн, төлөв төвшин зантай байхын эсрэг зүйл нь санаа зовж 
айдастай байх явдал юм. Айдас нь Бурханаас биш, мөн Тэр бидэнд айдсын сүнсийг 
ч өгөөгүй (2 Тимот 1:7-г үз). Тэгэхээр айдас гэдэг нь “…хэн нэгнийг залгихаар хайж буй 
архирах арслан мэт гэтэн явдаг …” бидний дайсан диаволоос ирдэг учраас “…дэлхийд 
буй ах дүү нар чинь адилхан зовлонг эдэлж байгааг мэдэн түүнийг бат эсэргүүц” (1 Петр 5:8-9).

Архирч буй арслан нь олзоо айлган зугтаалгадаг ба харин эсрэг талд нь залуу 
арслан өндөр өвсөн дотор нуугдан отож байдаг аж. Гол төлөв архирч яваа арслан нь 
хөгшин, шүд нь мохсон, тэгээд ч залуу арслантай адил хурдан харайж чаддаггүй тул 
архирч буй зүг зугтвал аюулгүй байдаг байна. Үүний амьдралд хэрэглэх байдлыг 
дараах жишээгээр үзүүлэв.

АЙДАС
 Хамгийн муу зүйл нь? Ашигтай талууд нь? 

 (шууд үр дагавар) 

 

 

 

 

САНАА ЗОВНИЛ
Эхнэрийн санааг  Нөхрийн хариуцлагын 
зовооож буй зүйлийн жагсаалт
жагсаалт

Зориулалт гаргах шийдвэрийн залбирал:
“Бурхан Аав минь, би бишрэн хүндэтгэх, талархах, зарцын, төлөв төвшин сэтгэлийг 

эрхэм болгох замаар Христийн номхон дөлгөөн чанарыг илүү ихээр сурах зорилго тавьж 
байна. Энэ зорилгынхоо эхний алхам болгож Танд бүх горьдлогоо өргөж байна. Амен.” 

“Харангадаж үхэх” Хүү ажилтай болсон! 


