
           Бурхан бол Ваарчин     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 Ваарчин                                                                      Attribute:  God Is the Potter 
Tодорхойлолт: Бүтээлийнхээ дээгүүр эрх мэдэлтэй Бүтээгч. Хэвэнд оруулж хэлбэржүүлэгч нэгэн. 
Эшлэл(үүд):    

• Дуулал 100:3 ЭЗЭН болбоос Бурхан гэдгийг мэдтүгэй! Биднийг бүтээсэн нь Тэр бөгөөд бид өөрсдөө 
бус аа. Бид Түүний ард түмэн, Түүний бэлчээрийн хонин сүрэг. 

• Исаиа 45:5-9 Би ЭЗЭН. Өөр байхгүй. Надаас өөр Бурхан алга. Чи Намайг танихгүй ч, Би бүсийг чинь 
бүсэлсэн. Тийнхүү Надаас өөр хэн ч алга, Би ЭЗЭН. Өөр байхгүй гэдгийг Наран мандахаас бас 
шингэхээс ч мэдэх болтугай! Би гэрлийг бий болгон Xаранхуйг бүтээж, Aмар тайвныг гүйцэтгэн, 
Гай гамшгийг ч бүтээдэг. Энэ бүгдийг хийдэг Би ЭЗЭН. Тэнгэр ээ, дээрээс цавд. Үүлс зөвт байдлыг 
цутгаг. Газар нээгдэж, авралыг ургуулан Түүний хамт зөвт байдал дэлгэрэг. ЭЗЭН Би үүнийг 
бүтээсэн билээ. Бүтээгчтэйгээ маргалдагч газрын савнуудын шавар сав хөөрхий еэ! Шавар нь 
ваарчиндаа «Чи юу хийж байна вэ?» Бүтээл чинь «Тэр гаргүй юм байна» гэж хэлэх үү? 

• Исаиа 64:8 Гэвч эдүгээ ЭЗЭН, Та Эцэг маань, Бид шавар, Та бидний урлаачин, Бид бүгд Таны мутрын 
бүтээл. 

• Ром 9:20-26 Харин Бурханы эсрэг хариу хэлдэг хүн чи хэн юм бэ? Баримал нь «Та яагаад намайг 
ингэж хийв?» гэж барималчинд хэлдэг үү? Нэг л зуурмагны шавраар хүндэтгэлийн нэг сав, ердийн 
хэрэглээний өөр нэг савыг хийхийн тулд ваарчин шаврынхаа дээр эрх мэдэлгүй гэж үү?  Хэрэв 
Бурхан уур хилэнгээ үзүүлэхийг мөн хүч чадалаа мэдүүлэхийг хүсэхдээ, сүйрэлд зориулагдсан уур 
хилэнгийн савнуудад их тэвчээртэйгээр хандсан бол юу гэх вэ?  Ингэснээр Тэрээр алдрын төлөө 
урьдаас Өөрийн бэлдсэн өршөөлийн савнуудад,  иудейчүүдээс ч төдийгүй мөн харийнхнаас ч бас 
Өөрийн дуудсан бидэнд хүртэл алдрынхаа баялгийг мэдүүлэх юм.  Тэр Хосеа номд «Минийх биш 
ард түмнийг Би “Миний ард түмэн”, Хайрлагдаж байгаагүйг нь “Хайрт” гэж дуудна. “Та нар Миний 
ард түмэн биш” гэж тэдэнд айлдсан тэр газарт Тэд амьд Бурханы хөвгүүд гэж дуудагдах болно» 
гэсэн юм. 

• 2 Коринт 4:6-7 Учир нь “Харанхүйгаас гэрэл гэрэлтэг” гэж айлдсан Бурхан бол Христийн царайн 
дахь Бурханы алдрын мэдлэгийн гэрлийг өгөхөөр бидний зүрхэнд гэрэлтсэн Нэгэн юм. Хүчний 
давамгайлал нь биднийх биш, харин Бурханых гэдгийг харуулахын тулд бид энэхүү эрдэнэсийг 
шавар савнуудад тээдэг. 
 

♥ 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):  Сургаалт үгс 3:5-6 
Библийн эшлэлээр залбирах:  
(Хүүхдийн нэр) бүх зүрхээрээ ЭЗЭНд итгэн, өөрийнхөө ойлголтод түшиглэдэггүй байх болтугай. Түүнийг 
мэдэхэд (Хүүхдийн нэр)-ий зам бүхэн байж, Тэрээр түүний зам харгуйг шулуутгах 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 

• _________ бүх зүрхээрээ ЭЗЭНд итгэн, өөрийнхөө ойлголтод түшиглэдэггүй байх болтугай. Түүнийг 
мэдэхэд _________-ий зам бүхэн байж, Тэрээр түүний зам харгуйг шулуутгах болтугай. Сургаалт үгс 3:5-6 

 
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! 
 

 
 
 


