
  Бурхан бол Бүхнийг чадагч   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 Бүхнийг чадагч                                                            Attribute: God Is Omnipotent 
Tодорхойлолт: Төгс хүчит, хязгааргүй хүч чадал эрх мэдэлтэй Нэгэн.   
Эшлэл(үүд):    

• Дуулал 89:8-13 Түг түмдийн Бурхан ЭЗЭН, хэн Тантай адил вэ, хүчит ЭЗЭН? Таны үнэн Таныг 
тойрон буй. Та далайн догшролтыг захирдаг. Давалгаанууд нь босоход Та номхруулдаг. Та 
Рахабыг алагдсан хүн шиг  бяц дарсан. Та дайснуудаа хүчит мутраараа тараасан. Тэнгэрс Таных, 
газар ч бас Таных Ертөнц ба түүнийг бүрдүүлж буй бүхнийг Та байгуулсан. Өмнөд ба умардыг Та 
бүтээсэн Табор ба Хермон Таны нэрээр баяртайяа уухайлна. Та хүчирхэг мутартай, Таны мутар 
хүчтэй, Таны баруун гар өргөмжлөгдсөн. 

• Иеремиа 32:17 “Аяа, Эзэн БУРХАН! Үзэгтүн, Та аугаа хүч чадлаараа болон сунгасан мутраараа 
тэнгэрс ба газрыг бүтээсэн билээ. Танд юу ч дэндүү хэцүү биш. 

• Ефес 3:20-21 Эдүгээ, дотор маань ажилладаг хүчний дагуу гуйх буюу бодох бүхнээс минь илүү 
хэмжээлшгүй бялхлаар үйлдэх чадвартай Түүнд алдар нь чуулган дотор, бүх үеийнхэнд Христ Есүс 
дотор үеийн үед байх болтугай. Амен. 

• Еврей 1:3 Түүний цог жавхлангийн гэгээ, Түүний мөн чанарын бодит илрэл ба эрх мэдлийнх нь 
үгээр бүхнийг Хүү барьдаг болой. Тэр нүглийн ариусгалыг гүйцээгээд, өндөрт байгч Сүр 
Жавхлантын баруун гарт залрав. 

 

♥ 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.   
 

♥ 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):  Исаиа 40:30-31 
Библийн эшлэлээр залбирах:  
Залуус ч эцэж туйлдан, Идэр залуус ч бүдрэхдээ л бүдэрдэг. Харин ЭЗЭНд найдагч (Хүүхдийн нэр) хүчээ 
сэлбэнэ. (Хүүхдийн нэр) бүргэд мэт жигүүр дээрээ элин халина. (Хүүхдийн нэр) гүйлээ ч үл туйлдана 
Алхлаа эс цуцна. 
 
 

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 

• Залуус ч эцэж туйлдан, Идэр залуус ч бүдрэхдээ л бүдэрдэг. Харин ЭЗЭНд найдагч _________ хүчээ 
сэлбэнэ. _________ бүргэд мэт жигүүр дээрээ элин халина. _________ гүйлээ ч үл туйлдана Алхлаа эс 
цуцна.   Исаиа 40:30-31 



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! 
 


