Бурхан бол Босгон Байгуулагч Залбирлын Хуудас
•
•
•

Огноо:

Залбирлын хуудсыг хүн бүрт хувилж өгнө
Цагтаа эхэлж, цагтаа дуусгана
Xэрэгтэй зүйлс: Библи, Ээжүүд Xамтдаа Залбирах нь Tовxимол, үзэг.

♥ Магтаал — Бурханыг Хэн болохынх нь төлөө, Түүний мөн чанар, Түүний нэр эсвэл Түүний зан

чанарынх нь төлөө магтана. Энэ мөчид залбирлын хариулт болон залбирлын хүсэлтүүдээ хэлэхгүй.
Мөн чанар: Бурхан бол Босгон Байгуулагч
Attribute: God Is the Builder
Tодорхойлолт: байгуулах, нэмэгдүүлэх, хүчирхэгжүүлэх; бэхжүүлэх, хэлбэржүүлэх, бүтээх.
Эшлэл(үүд):
• Иеремиа 31:3, 4 ЭЗЭН түүнд холоос үзэгдэн “Би чамайг үүрдийн хайраар хайрласан. Тиймээс Би
чамайг хайр энэрэлээр татсан билээ. Би чамайг дахин барьж, Чи дахин баригдах болно, онгон
охин Израиль аа! Чи дахин товшууруудаа авч Баярлан цэнгэгчдийн бүжигт очно.
• Дуулал 127:1 ЭЗЭН гэрийг барьж байгуулахаас нааш Түүнийг байгуулагчид дэмий хөдөлмөрлөнө.
Эзэн хотыг хамгаалахаас нааш Манаач хүн дэмий л сэрүүн байна.
• Сургаалт Үгс 24:3 Гэр орон мэргэн ухаанаар сүндэрлэж, оюун ухаанаар тогтдог.
• Эфэс 4:11-16 Тэр, заримыг нь элч, заримыг нь эш үзүүлэгч, заримыг нь сайн мэдээ тунхаглагач,
заримыг нь хоньчин ба багш болгосон нь ариун хүмүүсийн үйлчлэлийн ажилд бэлтгэж, Христийн
биеийг байгуулахын тулд юм. Бид бүгд итгэхүй ба Бурханы Хүүг мэдэхүй дор нэгдэх хүртэлээ
төлөвшсөн хүн болтлоо, Христийн дүүрэл чанарын хэмжээнд хүртэлээ ингэх ажээ. Бид цаашид
хүүхэд байхаа больж, давалгаанд энд тэнд шидэгдэн, аливаа номлолын салхи хүмүүсийн ов мэх
болон зальхай хуйвалдааны башир аргад туугдалгүй, үнэнийг барьж ингэхдээ харин хайранд,
тэргүүн болох Түүн өөд, Христ өөд бүх талаар өсцгөөе. Хэсэг нэг бүрийн зохистой үйл
ажиллагааны дагуу холбоос болгоноос хангаж байдаг зүйлээр хамтдаа холбогдон нийлж буй
бүхэл бие нь Христээр хайр дор өөрийгөө босгон барихын тулд биеийн өсөлтийг бий болгодог.

♥ Гэмшил — Уучилж өршөөдөг Бурханд хандан гэм нүглээ чимээгүй улайх.

Хэрэв бид нүглээ хүлээн зөвшөөрвөл Тэрээр итгэмжит, зөвт бөгөөд бидний нүглийг уучилж, бүх л зөвт бус
байдлаас биднийг цэвэрлэнэ. 1 Иоxан 1:9

♥ Талархал — Хийсэн зүйлийх нь төлөө Бурханд талархах. Энэ цагт залбирлын хүсэлтээ хэлэхгүй байх

хэрэгтэй. Бүх зүйлд талархлаа илэрхийл. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс доторх Бурханы
хүсэл мөн. 1 Тесалоник 5:18

♥ Зуучлан залбирал —Бурханы өмнө ирж бусдын төлөө залбирах. Хоёр буюу гурваар бүлэгт хуваагдана.
Өөрсдийн хүүхдүүдийн төлөө — Ээж бүр нэг хүүхэд сонгоно. (Библийн ишлэлээр залбирах/Залбирлын

тодорхой хүсэлт)
Эшлэл(үүд): Үйлс 20:32
Библийн эшлэлээр залбирах:

Эшлэл оруулсан залбирал: Эдүгээ би (Хүүхдийн нэр)-г босгон байгуулдаг ариусгагдсан бүхний дунд өв
өгөх чадалтай Бурханд ба Түүний нигүүлслийн үгэнд даатгаж байна.
Залбирлын тодорхой хүсэлт:

Багш/Ажилчид (нэгийг сонгоно): Багш/Aжилтаны төлөө залбирах нэг эшлэл сонго. Дараа нь тодорхой нэг
хүсэлтийн дагуу залбирна.
• Эзэн минь ээ Та _________-ний нүдийг нээж, түүнийг харанхуйгаас гэрэл уруу , Сатаны эрхшээлээс Бурхан
уруу эргүүлээч. Тэгснээрээ тэд Таньд итгэх итгэлээр ариусгагдсан хүмүүсийн дунд нүглийн уучлал ба
өвийг хүртэх болно. Үйлс 26:18
• Эдүгээ би _________ -г босгон байгуулдаг ариусгагдсан бүхний дунд өв өгөх чадалтай Бурханд ба Түүний
нигүүлслийн үгэнд даатгаж байна. Үйлс 20:32
Сургуулийн төлөө залбирах – Сургуулийн орчинд сэргэлт ирж, сүнсний хараа өгөгдөхийн төлөө (цаг

байвал хамгаалалт гэх мэт өөр бусад сэдвүүдийн төлөө)

Ээжүүд Хамтдаа Залбирах нь үйлчлэлийн төлөө залбирах — Cургууль бүрийг залбирлаар хучих;

үйлчлэлийг хамгаалж өө сэвгүй, цэвэр ариунаар хадгалах.

Бүлэгт залбирсан бүxэн зөвxөн бүлэг дотроо л үлдэx ёстойг анxаараарай!

