
        Бурхан бол Амар Тайван/Шалом  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 Амар Тайван/Шалом                                     Attribute:  God Is Our Peace/Shalom 
Tодорхойлолт: Амь амьдрал, биемахбодод бүрэн бүтэн байдлыг хангаж өгдөг Нэгэн.  
Шалом – “Амьдрал тань сайн сайхнаар дүүрэн байг” эсхүл “Амьдрал тань эрүүл саруул хангалуун байг.”     
Эшлэл(үүд):    

• Леви 26:3-6 Хэрэв та нар зарлигуудаар минь явж, тушаалуудыг минь сахин эдгээрийг биелүүлэх 
аваас Би та нарт бороо хурыг цагт нь өгөх бөгөөд газар үр шимээ, талын модод жимсээ гаргана. 
Тариа цайруулалт чинь усан үзмийн хураалт хүртэл мөн усан үзмийн хураалт чинь тариалалтын 
цаг хүртэл үргэлжлэх болно. Та нар хүнсээ цадтал идэж, нутаг дээрээ аюулгүй амьдарна. Би нутагт 
чинь амар тайвныг соёрхож, та нар хэвтэх бөгөөд хэн ч та нарыг цочирдуулахгүй. Би мөн аюулт 
араатнуудыг нутгаас чинь хөөн зайлуулах бөгөөд нутгаар чинь илд дайран өнгөрөхгүй.  

• Тооллого 6:24-26  «Чамайг ЭЗЭН ерөөж, сахин хамгаалах болтугай. Чиний дээр ЭЗЭН царайгаа 
гэрэлтүүлж, чамайг өршөөх болтугай. ЭЗЭН чам уруу нүүрээ харуулж, Чамд амар тайвныг өгөх 
болтугай» гэж хэл” хэмээв. 

• Исаиа 32:17-18 Үнэн зөвийн үйлс нь амар тайван байж, Үнэн зөвийн үр дүн нь Үүрдийн амар 
амгалан, аюулгүй байдал болно. Ард түмэн минь амар тайван орчинд, Аюулгүй гэрүүдэд, ажин 
түжин газарт амьдарна. 

• Иохан 14:27 Амар амгаланг Би та нарт үлдээнэ. Амар амгалангаа Би та нарт өгнө. Ертөнцийн 
өгдгөөс өөрийг Би та нарт өгч байна. Өр зүрхээ бүү шаналга. Бүү түгшицгээ.  

• Ром 15:13 Найдварын Бурхан та нарыг итгэл дотор бүх баяр баясгалан ба амар тайвнаар дүүргэх 
болтугай. Ингэснээр та нар Ариун Сүнсний хүчээр найдварт бялхах юм. 

• Филиппой 4:7 Бүх оюун ухааныг давах Бурханы амар тайван нь та нарын сэтгэл санааг Христ Есүс 
дотор хамгаална. 

 
♥ 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):  Тооллого 6:24-26  
Библийн эшлэлээр залбирах:  
ЭЗЭН минь (Xүүхдийн нэр)-ийг маань сахин хамгаалах болтугай; ЭЗЭН Та Өөрийн царайг (Хүүхдийн нэр) -
ийн дээр гэрэлтүүлж, нигүүлсэх болтугай; (Хүүхдийн нэр) рүү маань Та Өөрийн царайгаа харуулж түүнд 
минь амар тайвнаа өгөх 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 минь _________-ийг маань сахин хамгаалах болтугай; ЭЗЭН Та Өөрийн царайг _________-ийн дээр 
гэрэлтүүлж, нигүүлсэх болтугай; _________ рүү маань Та Өөрийн царайгаа харуулж түүнд минь амар 
тайвнаа өгөх болтугай.  Тооллого 6:24-26 

 
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! 
 

 
 
 

 


