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5.	Өмчлөлийн зарчим
Бурхан эд юмс болон хүмүүсийн хоорондох харилцааг ямар зорилгоор 

бүтээснийг ойлгох нь өмчид зөв хандах үндэс суурь болдог. Жишээлбэл: Халхлах, 
хамгаалах, хүйсийн ялгааг гаргах, бэлгэ тэмдгийг илэрхийлэх зорилгоор Бурхан 
хувцсыг бүтээжээ. Бид бүх эд хөрөнгө болон хүмүүстэй харилцах харилцаагаа 
Бурханд өргөн даатгаснаар эдгээрийг хяналтад нь өгч, Түүний бүтээсэн зорилгын 
дагуу хэрэглэнэ гэдгээ хэлж байгаа хэрэг юм. Бид өмчлөх сэтгэлийнхээ хамт эдлэх 
эрх, хүсэл горьдлогоо Бурханд өргөх ёстой. Ингэснээр уур уцаар, унтууцал цухалдал, 
санаа зовнилын үндсийг арилгах чадвартай болдог. 

УНТУУЦАЛ ЦУХАЛДЛЫГ ХУВИРГАХ НЬ
(ГУРВАН БУРУУ АРГА)

Өмчлөл гэж юу вэ?
Өмчлөлийн зарчмыг Эхлэл номын 22 дугаар 

бүлэгт хүү Исаакаа Бурханд өргөж буй Абрахамаар 
харуулсан байдаг. Абрахам өөрийн хүү Исаакт 
хэрхэн хандсаны адил бид эд хөрөнгө, хайрладаг 
бүхэндээ тийн үйлдэх ёстой. Тэрбээр хүүгээ тахилын 
ширээн дээр тавиад Бурханд дуулгавартайгаар хутгаа 
далайх агшинд түүний өмчийн шилжүүлэг бүрэн 
төгс, цэвэр ариун болсныг Бурхан хараад Исаакийг 
“амьд тахил” болгон ашиглаж түүний удмаар 
дамжуулан Өөрийн агуу зорилгыг газар дэлхий дээр 
хэрэгжүүлсэн юм (Ром 12:1-2 –ыг үз). 

1. Өөрийгөө өмөөрөх 

2. Бусдыг буруутгах

3. Уураа барих

Гүтгэлэг

Эх сурвалж:

•  Хүн 
•  Орчин
•  “Өргөс”
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УНТУУЦЛЫГ ЯЛАН ДИЙЛЭХ НЬ













Бурханд таларх 
1 Тесалоник 5:18

УНТУУЦАЛ

1.

2.

3.

ТА 1 ПЕТР 2:18–24
“Тэр зүхэгдэж байхдаа, хариуд нь зүхээгүй. Тэр 
зовон тарчилж байхдаа заналхийлээгүй, харин 
шударгаар шүүдэг Нэгэнд Өөрийгөө даатгасаар 

байлаа” (1 Петр 2:23). 

Матай 5:3–12
Галат 5:22–23

Галат 5:22–23

БУРХАН

Хэрэв 100 хувь миний зөв бол     

би ямар хандлагатай байх вэ?   

Миний буруу байсан уу?

Алдаагаа засах

Уучлалт гуйх

Нөхөн төлөх

Бүгдийг Түүнд зориулсан уу? – Би Бурханд харъяалагддаг.

Бурхан илүү агуу – Тэр үүнийг зогсоож чадна.

Хайр, баяр баясгалан, амар тайван, тэвчээр, 

энэрэл,сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, 

дөлгөөн зан, өөрийгөө захирах байдал

Хамгийн сайныг хүсдэг – Түүнд төлөвлөгөө байгаа.
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УУР УЦААРЫГ ҮНДСЭЭР НЬ ТАСЛАХ ТУХАЙ

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

5. ________________________________

6. ________________________________

7. ________________________________

	 ________________________________

Дөлгөөн байдал 
“Өөр хоорондоо Христ 

Есүст байсан тийм 
бодолтой бай...Тэрээр... 
Өөрийгөө даруу болгов” 

(Филиппой 2:5-8).

 “...Хэрэв хэн нэгэн Миний араас 
явахыг хүсвэл, тэр хүн өөрийгөө 
үгүйсгэг...” (Лук 9:23).

Уур уцаараа ялган тань. 

Эдлэх эрхээ жагсаа.

Эдлэх эрхээ Бурханд шилжүүл.

Үүрэг хариуцлагаа биелүүл.

Горьдлогоо тэнцвэржүүл.  

Онцгой завшаантайгаа ухаар.

Уур уцаарыг Бурханд шилжүүлээгүй 

эрхээ олж илрүүлэхэд ашигла.

БУРХАН


