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Бурхан бол Хартай 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.
Attribute: God Is Jealous
Мөн чанар: Бурхан бол Хартай
Tодорхойлолт: Еврейгээр Эл Кана; Хуйхлан Шатаагч Гал; Түүнд үнэт эрдэнэ болсон бүхнээ хамгаалахдаа
тэмүүлдэг Нэгэн.
Эшлэл(үүд):
• Гэтлэл 20:4-6 Өөртөө зориулан шүтээн бас дээр тэнгэр дэх, доор газар дахь, газрын доор усан
дахь ямар нэг дүрсийг бүү хий. 5Тэдэнд чи бүү мөргө, бүү үйлчил. Учир нь чиний Бурхан ЭЗЭН
хартай Бурхан бөгөөд Намайг үзэн ядагчдын хувьд эцгүүдийнх нь хилэнцийн шийтгэлийг гурав,
дөрөв дэх үеийн хүүхдүүдэд нь хүртэл Би буулгадаг. 6Харин Намайг хайрлаж, Миний тушаалыг
сахигчдад мянган үед нь хүртэл хайр энэрэлээ үзүүлдэг.
• Гэтлэл 34:14 Чи өөр ямар ч бурханд мөргөж болохгүй. Учир нь Хардагч нэртэй ЭЗЭН нь хартай
Бурхан билээ.
• Дэд хууль 4:23-24 Тиймээс өөрсдийгөө хяна. ЭЗЭН Бурханаас чинь та нартай байгуулсан гэрээг
мартаж, ЭЗЭН Бурханыхаа хориглосон ямар нэгэн хэлбэр дүрстэй сийлмэл хөрөг та нар
бүтээгүүзэй. Учир нь Бурхан ЭЗЭН чинь хуйхлан шатаагч галтай, хартай Бурхан юм.
• Иаков 4:5-6 Эсвэл Бичвэр дэмий хоосноор “Бидний дотор Түүний нутаглуулсан сүнс нь атаархан
хүсдэг” хэмээсэн гэж та нар бодож байна уу? Гэвч Тэр илүү их нигүүлсэл өгдөг. Тиймээс “Бурхан
бардмыг эсэргүүцэж харин дарууд нигүүлсэл өгдөг” гэдэг.

♥ 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): 2 Коринт 11:2; Сургаалт үгс 3:6
Библийн эшлэлээр залбирах:

ЭЗЭН, Та (Хүүхдийн нэр)-ий төлөө бурханлагаар харддаг, тиймээс ЭЗЭН минь (Хүүхдийн нэр) маань хийж
буй бүх зүйлс дээрээ Таныг эхэнд тавих болтугай, та түүний минь амьдралын замыг чиглүүлэх болтугай.
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
• ЭЗЭН, Та _________-ий төлөө бурханлагаар харддаг, тиймээс ЭЗЭН минь _________ маань хийж буй бүх
зүйлс дээрээ Таныг эхэнд тавих болтугай, та түүний минь амьдралын замыг чиглүүлэх болтугай.
2 Коринт 11:2; Сургаалт үгс 3:6

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!

