
         Бурхан бол бидний Өв 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 бидний Өв                                                           Attribute:  God Is Our Inheritance  
Tодорхойлолт: Түүнээс болон Түүнд байгаа бүхэн нь бидний өв, өв уламжлал, өв хөрөнгө, хувь. 
Эшлэл(үүд):    

• Гашуудал 3:23-24 Өглөө бүр энэ нь цоо шинэ. Таны итгэлт байдал юутай аугаа вэ. “ЭЗЭН миний 
хувь” гэж Амин сэтгэлээсээ Би өгүүлдэг “Түүнд л хамаг найдлага минь буй”.  

• Ефес 1:11-14 Бас бүх юмсыг хүсэл хийгээд шийдвэрээрээ үйлддэг Түүний зорилгын дагуу урьдаас 
тогтоогдсоноор бид Христэд өвлөгч болсон. Ингэснээр Христэд анх түрүүнд найдсан бид Түүний 
алдрын магтаалын төлөө байх юм. Түүн дор та нар ч бас үнэний үгийг буюу авралынхаа сайнмэдээг 
сонссон бөгөөд Түүнд итгэсэн мөн амласан Ариун Сүнсээр тамгалагдсан. Тэр нь Бурханы 
эзэмшлийн золилт хүртэл бидний өвийн батлан даагч болж Түүний алдрыг магтуулахын тулд юм. 

• Тит 3:4-7 Харин бидний Аврагч Бурханы энэрэл болон хүний төлөөх хайр нь ил болоход  Тэр 
биднийг зөвт байдлын дотор хийсэн үйлсээр минь бус, харин өршөөлийнхөө дагуу шинэтгэлийн 
угаал ба Ариун Сүнсний шинэчлэлээр аварсан юм. Тэрээр Ариун Сүнсийг бидэн дээр Аврагч Есүс 
Христээр маань дамжуулан арвин асгав.  Түүний нигүүлслээр зөвтгөгдсөнөөр бид мөнх амийн 
найдварын дагуу өвлөгчид болох юм. 

• 1 Петр 1:3-5 Эзэн Есүс Христийн маань Бурхан ба Эцэг магтагдах болтугай. Учир нь Бурхан Өөрийн 
агуу өршөөлөөр, үхэгсдээс амилсан Есүс Христийн амиллаар биднийг амьд найдвар 
өөд, мөхөшгүй, бузартаагүй, алга болчихгүй бөгөөд та нарын төлөө тэнгэрт хадгалагдсан өв өөд 
дахин төрүүлсэн. Эцсийн үед илчлэгдэхэд бэлэн буй авралын төлөө та нар итгэлээрээ Бурханы 
хүчээр хамгаалагдсан ажээ. 

 

♥ 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):  Дуулал 16:5 
Библийн эшлэлээр залбирах:  
 

ЭЗЭЭН, Та Өөрийгөө (Хүүхдийн нэр)-ийн Өв ба Ерөөлийн аяга гэдгийг мэдүүлж өгөөч. Ааваа, Та 
(Хүүхдийн нэр) –д хамаатай бүхнийг сахин хамгаалж өгөөч.   
 
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 

• ЭЗЭЭН, Та Өөрийгөө _________-ийн Өв ба Ерөөлийн аяга гэдгийг мэдүүлж өгөөч. Ааваа, Та _________–д 
хамаатай бүхнийг сахин хамгаалж өгөөч.  Дуулал 16:5 

 
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! 


